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Öflugar konur í stjórnunarstöðum
Miklar breytingar hafa orðið á Bústólpa á
liðnum árum og ein þeirra er fjölgun
kvenna í störfum stjórnenda og millistjórnenda. Staðan í dag er sú að jafn
margar konur og karlar eru í hópi stjórnenda hjá fyrirtækinu. Á síðustu 10-15
árum hefur velta félagsins þrefaldast og
fjöldi starfsmanna tvöfaldast. Fyrir utan
kjarnfóðurframleiðsluna hefur fyrirtækið
vaxið mjög í þjónustu við bændur og sölu
á vörum tengdum landbúnaðinum.
Sérstök deild sem þjónustar og selur
mjaltabúnað frá DeLaval hefur vaxið jafnt
og þétt og telur nú fimm sérhæfða
starfsmenn sem sinna tækniþjónustu og
uppsetningum á búnaðinum um allt land.
Blandaður starfsmannahópur sterkari
Hólmgeir Karlsson, framkvæmdastjóri Bústólpa, er ekki í vafa um að það efli fyrirtækið
til muna að í starfsmannahópinn hafi valist
hæfileikaríkt fólk með ólíka reynslu og þekkingu, karlar og konur.
„Frá því ég tók við fyrirtækinu fyrir tæpum
14 árum hefur það vissulega verið eitt af
mínum markmiðum að fá fleiri konur í hópinn, bæði vegna hæfni þeirra og svo einfaldlega vegna þess að ég tel það hafa mjög jákvæð áhrif á fyrirtækjamenninguna að blanda
hópinn. Þannig hefur það verið mér kappsmál að byggja upp starfsmannahóp með
ólíka sérþekkingu, reynslu og sýn á hluti. Í því
felast mikil verðmæti og sköpunarkraftur. Þar
sem ólík þekking og reynsla mætast verða
framfarir og nýsköpun. Lykill að velgengni er
að þú ráðir til þín fólk sem er klárara á einhverjum sviðum en þú sjálfur,“ segir Hólmgeir og bætir við að Bústólpi hafi á sínum
tíma verið frekar karllægur vinnustaður. Því
hafi kannski ekki verið sjálfgefið né auðvelt
að laða konur að starfseminni.
„Þegar ég kom til Bústólpa var hér ein kona
í starfsmannahópnum, hún Sigga sem var
verslunarstjóri. Gríðarlega öflug kona sem
viðskiptavinir okkar höfðu miklar mætur á.“

Konur í stjórnun hjá Bústólpa ehf. Frá vinstri: Ásdís Gunnlaugsdóttir, sölu- og dreifingarstjóri fóðurs, Thelma Rut
Káradóttir, verslunarstjóri, Sigurbjörg Níelsdóttir, skrifstofustjóri og Hanna Dögg Maronsdóttir, sölu- og
markaðsstjóri / aðstoðarframkvæmdastjóri.

Engin hér af því hún er kona
Hólmgeir segir að eftir því sem Bústólpi hafi
þróast, byggt upp hátækni í framleiðslunni,
eflt markaðsdrifna starfsemi og framsækna
þjónustu hafi störfum fjölgað. Þörf hafi verið
á fleira sérmenntuðu fólki og það hafi opnað
tækifæri til að laða fleiri konur til liðs við
starfsmannahópinn.
„Engin þeirra er þó hér af því hún er kona,“
leggur Hólmgeir áherslu á. „Allar hafa þær
verið ráðnar úr hópi fjölda umsækjenda á
hverjum tíma þar sem þær skoruðu einfaldlega hæst vegna hæfni, þekkingar og
reynslu.“
Mikið hefur verið rætt í samfélaginu um að
auka beri hlut kvenna í stjórnun og jafna
möguleika kynjanna til slíkra starfa. Reglur
hafa verið settar um kynjahlutföll, t.d. í
stjórnum.

„Í mínum huga er það ekki rétta leiðin og
margt er orðið svolítið útþynnt í þessari umræðu og baráttu um jafnrétti. Í sumum tilvikum getur einfaldlega hentað betur að
annað hvort kynið sé í þessum hlutverkum
og ekki sjálfgefið að skiptingin sé jöfn. Í
mínum huga er mikilvægast að þeir sem
stýra fyrirtækjum í dag sjái þau tækifæri sem
felast í öflugum vaxandi og vel menntuðum
kvenstjórnendum um leið og konur verði
óhræddari að sækjast eftir þeim störfum sem
þær dreymir um. Góðu fyrirmyndirnar eru nú
þegar svo margar að það er löngu úrelt
hugsun að einhver stjórnunarstörf finnist
sem karlar geti unnið betur en konur. Og
hvað mig sjálfan varðar þá vill svo skemmtilega til að mínar stærstu fyrirmyndir meðal
stjórnenda og leiðtoga eru einmitt konur,”
segir Hólmgeir.

Heyið verður lystugra og betra
„Með því að margfalda fjölda mjólkursýrugerla í heyinu fæst rétt gerjun og það þýðir
að fóðrið verður lystugra og betra. Við höfum
notað heyverkunarefni í mörg ár en byrjuðum að nota Ecosyl frá Bústólpa í fyrrasumar
og sjáum mikinn mun í vetur,“ segir Hermann
Ingi Gunnarsson, bóndi í Klauf í Eyjafjarðarsveit. Hann segir notkun heyverkunarefna
stöðugt aukast meðal kúabænda sem verka
hey í rúllur.
Ecosyl einfalt í notkun
Hermann Ingi segir einfalt að nota Ecosyl í
heyskapnum. Frá framleiðanda er um að
ræða þurrefni sem er blandað út í vatn fyrir
notkun.
„Á rúlluvélinni er ég með 60 lítra tank og
við hann er tengdur búnaður sem úðar yfir
heyið þegar það fer í gegnum sópvinduna,“
segir Hermann Ingi. Mjólkursýrugerlar eru
æskilegustu gerlarnir fyrir kýrnar og þeir eru
alls staðar í náttúrunni. Þess vegna verður
gerjun þegar röku heyinu er pakkað í loftþéttar umbúðir. Með því að nota heyverkunarefnið er magnið af þessum góðu
mjólkursýrugerlum stóraukið og þannig er
komið í veg fyrir óæskilega gerjun. Það segir
Hermann Ingi bæði auka verkunarhraðann á
heyinu í rúllunum og margfalda líkur á að
verkunin verði eins og best verður á kosið.
Ávinningurinn er betra og lystugra fóður.
„Það má á margan hátt segja að hér sé um
nokkurs konar formeltingu á fóðrinu að ræða
og verkunin verður betri ef heyið er hæfilega
blautt þegar því er pakkað. Þetta er sama
gerjunarferli og verður í vömbinni á kúnum.
Notkun heyverkunarefnisins gerir það að
verkum að nýting fóðursins verður betri.“

Ingibjörg Leifsdóttir og Hermann Ingi Gunnarsson, bændur í Klauf í Eyjafjarðarsveit, í fóðurganginum.

Heyið nýtist betur
Heyverkunarefni hafa verið á markaði hér á
landi um margra ára skeið en Hermann Ingi
segir þau misjöfn að gæðum, auk þess sem
misjafnt sé hversu auðvelt er að nota þau.
„Ecosyl er einfalt að geyma miðað við önnur

efni og okkur líkaði bæði vel að nota það í
heyverkuninni í fyrra og sjáum árangurinn í
vetur. Betra hey skilar sér alltaf í meiri nyt og
heilbrigðari kúm,“ segir Hermann Ingi.

Nýi mjaltaþjónninn mun afkastameiri
Nýr DeLaval mjaltaþjónn var tekinn í notkun
á bænum Hallfreðarstöðum í Hróarstungu í
byrjun febrúar. Á bænum eru 56 mjólkandi
kýr en þar hefur DeLaval mjaltaþjónn verið
frá árinu 2005. Hallfreðarstaðir voru eitt af
fyrstu búunum á Austurlandi til að taka þessa
mjaltatækni í notkun.

„Við sjáum strax mikinn mun á afköstum
með nýja mjaltaþjóninum,“ segir Stefán
Fannar Steinarsson sem býr á Hallfreðarstöðum ásamt unnustu sinni Elvu Gunnarsdóttur
og foreldrum, Jóni Steinari og Margréti. „Þessi
nýi er talsvert fljótari í ásetningu og ræður
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DeLaval VMS V300 mjaltaþjónn.
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betur við kvígur þegar er verið að venja þær
við. Það er mjög einstaklingsbundið hvernig
gengur að venja kvígurnar í mjaltaþjóninn,
sumar eru fljótar að læra en aðrar geta verið
óþægar,“ segir Stefán Fannar og bætir við að
ekki hafi komið annað til greina en endurnýja
mjaltaþjóninn í DeLaval. Á Hallfreðarstöðum
var á sínum tíma mjólkað í Westfalia mjaltabás en fjósinu var breytt árið 2005 og þá
tekinn í notkun DeLaval mjaltaþjónn sem
síðan hefur þjónað vel og dyggilega.
„Hann var fyrsti DeLaval mjaltaþjónninn á
Austurlandi og sá nýi er fyrsti mjaltaþjónninn
af nýju gerðinni frá DeLaval sem kemur á
Austurland. Reynsla okkar af DeLaval er mjög
góð,“ segir hann.

Metár í fóðurframleiðslu
Bústólpa í fyrra
„Starfsfólk okkar á heiður skilið fyrir störf sín
undanfarna mánuði. Þrátt fyrir þær skorður
sem sóttvarnareglur hafa sett í starfseminni
þá hefur gengið mjög vel að þjónusta okkar
viðskiptavini og verið mikið að gera. Árið
2020 er stærsta ár í fóðursölu Bústólpa
hingað til og sama er að segja um sölu á
sáðvöru,“ segir Hanna Dögg Maronsdóttir,
aðstoðarframkvæmdastjóri Bústólpa um
starfsemi fyrirtækisins eftir að kórónuveirufaraldurinn skall á af fullum þunga snemma á
síðasta ári.
Þegar ströngustu samkomutakmarkanirnar
voru í gildi var starfsemi Bústólpa þrískipt,
verslun lokað fyrir gestakomum en vefverslun fyrirtækisins nýttist viðskiptavinum
vel við þessar aðstæður. Einnig unnu þeir
starfsmenn fyrirtækisins tímabundið heima
sem það gátu.
Í útkeyrslu á fóðri er unnið eftir skýrum
reglum, þess gætt að bílstjórar hafi engin

bein samskipti við viðskiptavini og fleira gert
til að lágmarka smithættu. Engin bein samskipti eru heldur við áhafnir fóðurskipa þegar
þau landa hráefnum og þannig má áfram
telja. Allir leggjast því á eitt og hjálpast að,
bæði starfsfólk og viðskiptavinir.
Hanna Dögg segir að verð á hráefnum til
fóðurframleiðslu hafi hækkað nokkuð að
undanförnu og vart sé við því að búast að
breyting verði þar á fyrr en áhrif faraldursins á
heimsvísu fjari út að einhverju marki. Hún
segir að fyrirtækið hafi að hluta tekið verðhækkanirnar á sig og vilji Bústólpi þannig
vinna með viðskiptavinum að því að milda
verðlagsáhrifin.
„En fyrst og fremst erum við þakklát fyrir
hvernig starfsemin hefur gengið að undanförnu og ekki síst fyrir marga nýja viðskiptavini sem hafa bæst í okkar hóp,“ segir
Hanna Dögg.

Hanna Dögg Maronsdóttir,
aðstoðarframkvæmdastjóri Bústópa ehf.

NÝTT HEYVERKUNAREFNI
FRÁ ECOSYL Á ÍSLANDI
• Ecosyl fyrir lystugra fóður
• Varðveitir næringarefnin
• Gefur meiri afurðir
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Berglind Ósk Óðinsdóttir, fóðurfræðingur Bústólpa
með steinefnatréð á tölvuskjánum. Þetta einfalda og
nytsama tól er öllum bændum aðgengilegt á
heimasíðu fyrirtækisins, www.bustolpi.is

Steinefnatré Bústólpa
ráðleggur um rétt val
á steinefnablöndum
„Þetta er vegvísir fyrir bændur til að sjá hvaða
viðbótarblöndur með steinefnum henta gripum þeirra hverju sinni,“ segir Berglind Ósk
Óðinsdóttir, fóðurfræðingur hjá Bústólpa um
svokallað steinefnatré sem fyrirtækið hefur
gert aðgengilegt á heimasíðu sinni, www.
bustolpi.is. Steinefnatréð setti Bústólpi upp í
framhaldi af því að fyrirtækið jók verulega
úrval af steinefnablöndum.
Mismunandi blöndur
mæta mismunandi þörfum
Steinefnatréð er tvískipt, annars vegar fyrir
mjólkurkýr og hins vegar fyrir nautakjötsframleiðslu. Mismunandi tegundum af stein-

efnablöndunum er þannig ætlað að mæta
mismunandi þörfum gripanna.
„Út úr steinefnatrénu er hægt að lesa
hvaða steinefnablanda hentar miðað við grip,
stöðu hans og gróffóðurgjöf. Við erum bæði
með alhliða steinefnablöndur en einnig mjög
sértækar blöndur sem mæta tímabundnum
þörfum gripanna, t.d. á geldstöðu eða þegar
mæta þarf þörf gripsins vegna fósturvaxtar.
Einnig erum við með blöndur sem bæta
jafnvægi í vömb þegar grunur er um
óstöðugleika í meltingu gripa. Viðbótargjöf
steinefna er mjög mikilvægur þáttur í
gripahaldinu og skilar miklum ávinningi
þegar rétt er að staðið,“ segir Berglind.

Steinefni samhliða gróffóðurgjöf
„Í grunninn er mesta þörfin fyrir aukna
steinefnagjöf þegar minnst er gefið af kjarnfóðri og gripunum er ætlað að vera nær eingöngu á gróffóðri. Þetta á við um geldkýr,
vaxandi gripi og mjólkandi kýr,“ segir Berglind.
Steinefnatréð er einfalt í notkun og veitir
upplýsingar með gagnvirkum hætti um besta
val á steinefnablöndu miðað við gefnar
forsendur. „Við lögðum mikla áherslu á að
hafa steinefnatréð aðgengilegt, skýrt og einfalt í notkun,“ segir Berglind.

TRYGGÐU FÓÐURGÆÐIN MEÐ
HÁGÆÐA RÚLLUPLASTI FRÁ
RTILBOÐ
O
TRIOWORLD
V
• Triowrap
• Trioplus
• TrioBaleCompressor

15%
afsláttur af
rúlluplasti og neti
til 15. maí
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Fjölskyldan á Hofi hefur verið samhent í fjósbyggingunni og eru þau hæstánægð með hvernig til tókst. Frá vinstri: Eiður Árnason, Árni S. Þórarinsson, Kristín Sigurhanna
Sigtryggsdóttir með ömmustrákinn Hákon Árna, Þórhildur Sara Árnadóttir, Helgi Kristinn Kolbeins og Jón Steinar Árnason. Í hópinn vantar Kjartan Snæ Árnason sem var
fjarverandi þegar myndin var tekin.

Glæsilegt fjós á Ytra-Hvarfi tekið í notkun
„Þetta er mikil breyting fyrir okkur og í raun
bylting,“ segja þau Árni S. Þórarinsson og
Kristín Sigurhanna Sigtryggsdóttir á Hofi í
Svarfaðardal um nýtt fjós sem þau tóku í
notkun í byrjun febrúar. Nýja fjósið byggðu
þau á jörðinni Ytra-Hvarfi, sem einnig er í
þeirra eigu, og var það byggt að stærstum
hluta á grunni fjóss og stálgrindarhlöðu sem
þar voru fyrir. Eldra fjósið var rifið ofan af
mykjuhúsinu og byggt nýtt fjós áfast hlöðunni. Um er að ræða lausagöngufjós með
legubásum fyrir 70 kýr með tilheyrandi aðstöðu, s.s. ungkálfa-, burðar- og geldneytastíum.
Í nýja fjósinu á Ytra-Hvarfi er mikið af búnaði frá Bústólpa, m.a. DeLaval mjaltaþjónn og
mjólkurtankur en auk þess allar innréttingar,
milligerðir, básadýnur, bursti og fleira. Mjólkandi kýr eru nú um 40 og voru áður í fjósinu á
Hofi en það er komið til ára sinna. Stefnan er
að fjölga kúnum og auka framleiðsluna.
Líkt og jafnan þegar flutt er í nýtt fjós tekur
það nokkurn tíma að venja kýrnar við mjaltaþjóninn, nýja tækni og nýtt hús. „Þetta var
mikil vinna í 2-3 sólarhringa en svo fóru fleiri
og fleiri kýr að fara hjálparlaust í mjaltaþjóninn. Við erum því mjög ánægð með hvernig
þetta hefur gengið fyrir sig,“ segir Árni.

Spurður um val á DeLaval mjaltaþjóninum
segir Árni að einn af kostum hans sé að hægt
er að grípa inn í mjaltir og setja handvirkt á
kýr ef þannig ber undir.

„Aðalatriðið í okkar huga er samt DeLaval
þjónustan hjá Bústólpa. Það er mikið öryggi
að hafa hana við hendina ef á þarf að halda,“
segir hann.

Í fjósinu á Ytra-Hvarfi eru básar fyrir 70 kýr. Allar innréttingar, básadýnur og stærstur hluti búnaðar kemur frá
Bústólpa.
5

SÁÐVÖRULISTI
GRASFRÆ
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Vörunr.

Tegund/stofn

Helstu einkenni

Sekkur
kg

Sáðmagn
Kg pr. ha

Tilboðsverð
10% afsl.
Verð pr. kg

9-19-5

Grasfræblanda 1 - Bústólpi

Traust blanda sem gefur góða uppskeru og góðan endurvöxt, tilvalin
þar sem slegið er tvisvar. Blanda valinna vallarfoxyrkja sem reynst hafa
sérstaklega vel á Norðurlandi. Gott vetrarþol.

25

25

687

9-21-5

Grasfræblanda 2 - Bústólpi

Hentar vel til beitar og þar sem slegið er einu sinni. Vetrarþol meira en í
grasfræblöndu 1. Gott fóðurgras með vallarfox í meirihluta. Gefur góða
uppskeru. Vallarsveifgrasið bætir endingu túnsins.

25

25

697

9-06-5

Grasfræblanda 3
- Bústólpi

Uppskerumikil blanda þar sem tegundir og yrki hafa verið valin sérstaklega
með það í huga að fá mikla og góða uppskeru, bæði í fyrri og seinni
slætti. Þrjú yrki vallarfoxgrass sem gefa góða uppskeru en hafa einnig gott
vetrarþol. Í blöndunni er einnig hávingull sem er uppskerumikil tegund og
fjölært rýgresi sem gefur góðan endurvöxt og gott prótein.

25

25

735

9-02-6

Grasfræblanda - Heyfengur

Uppskerumikil blanda með 35% innihald af hávingli. Hávingull er
uppskerumikið yrki og gefur góðan endurvöxt ásamt úrvals vallarfoxyrkjum.
Góður endurvöxtur sem gefur góðan seinni slátt.

15

25

855

9-03-6

Grasfræblanda - Sígild

Sígild og góð blanda með breitt úrval vallarfoxyrkja ásamt fjölæru rýgresi.
Ferlitna rýgresi gefur meiri uppskeru og byggir upp gott gróffóður með
vallarfoxgrasinu. Nokkuð vetrarþolin blanda.

15

25

770

9-14-5

Vallarfoxgras - Engmo

Mjög vetrarþolið og gefur góða uppskeru í fyrri slætti en sprettur lítið eftir
fyrsta slátt. Hefur reynst vel norðanlands.

25

25

557

9-08-5

Vallarfoxgras - Snorri

Mjög vetrarþolið, nokkuð uppskerumikið en gefur lakari endurvöxt en bestu
yrkin. Afrakstur samnorrænna kynbóta. Hefur reynst vel norðanlands.

10

25

674

9-09-6

Vallarfoxgras - Tuukka

Nokkuð vetrarþolið. Gefur góða uppskeru og gott fóðurgildi. Hefur reynst
vel hér á landi.

25

25

785

9-11-5

Vallarfoxgras - Tehno

Nokkuð vetrarþolið. Gefur góða uppskeru og gott fóðurgildi. Hefur reynst
vel hér á landi.

25

25

785

9-12-5

Vallarfoxgras - Rubinia

Í hópi uppskerumestu yrkja. Vetrarþol er einnig gott.

25

25

785

9-47-5

Vallarsveifgras - Balin

Er frekar hugsað í grasflatir en tún. Gefur minni uppskeru en sum önnur yrki.

25

18

837

9-46-5

Vallarsveifgras - Oxford

Harðgert yrki og uppskerumikið. Myndar þéttan svörð og lokar eyðum.

25

18

855

9-52-5

Fjölært rýgresi - Calibra

Vetrarþolið og uppskerumikið. Gott að sá einu og sér en líka með
vallarfoxgrasi.

25

35

410

9-18-5

Hávingull - Laura

Uppskerumikill og gefur ágætan endurvöxt. Þolir ágætlega frost.
Heppilegur til ræktunar með blöndu af rauðsmára, vallarfoxgrasi eða öðrum
grastegundum. Gott fóðurgras.

20

25-30

589

9-16-5

Túnvingull - Gondolin

Mjög þurrkþolið og hentar því vel í sendinn jarðveg. Harðgerð grastegund
sem er mest notuð í landgræðslu. Góður í að binda jarðveg og draga úr
frostlyftingu. Einnig notaður í grasflatir og á golfvelli.

25

20-25

531

9-42-5

Hvítsmári - Undrom

Hvítsmára er alltaf sáð með grasi og hentar hann mjög vel í beitartún en
einnig í tún sem á að heyja. Smita þarf fræið áður en því er sáð í nýtt land.
Gamalt yrki, þaulreynt.

10

5-6

990

9-43-5

Rauðsmári - Ares

Gott fóður og steinefnaríkt. Rauðsmári hentar betur en hvítsmári í slegin tún.
Þarf bakteríusmit.

10

5-6

1.346

9-55

Smit fyrir smárafræ

9-64-5

Strandreyr - Hálmur

1
Fjölær planta og er aðallega ræktuð vegna hálmsins, þá aðallega til
undirburðar. Harðgerð planta sem kemur upp ár eftir ár.

10

2.290
15-20

1.230

GRÆNFÓÐUR
Vörunr.

Tegund/stofn

Helstu einkenni

Sekkur
kg

Tilboðsverð
10% afsl.
Verð pr. kg

Sáðmagn
Kg pr. ha

Vaxtardagar*

9-34-5

Sumarrýgresi - Barspectra (4n)

Ferlitna, gamalt yrki og hefur alltaf reynst vel hér á landi.
Hávaxið og skríður snemma, gefur líka góðan endurvöxt.

25

473

35

50 - 60

9-36-5

Vetrarrýgresi - Barmultra (4n)

Ferlitna, blaðríkt, lágvaxið og skríður nánast ekkert.
Þaulreynt hérlendis og mikið notað um árabil.

25

486

35

70 - 100

9-28-5

Sumarhafrar - Belinda

Fremur seint til þroska miðað við hafrayrki almennt. Hentar
vel sem sumarhafrar, snemmslegnir. Þaulreynt yrki og
mikið notað.

25

143

180-200

75 - 110

9-31-5

Sumarrepja - Mosaik

Fljótsprottin og harðgerð repja sem þarf stuttan
vaxtartíma.

10

824

15

50 - 75

9-32-5

Vetrarrepja - Barcoli

Uppskerumikið, þaulreynd hérlendis og hefur verið notað
lengi. Hefur ævinlega hlotið góða dóma í tilraunum.

25

580

10

90 - 120

9-40-5

Vetrarrepja - Hobson

Blaðríkt yrki en hættir lítið til að blómstra. Þetta yrki hefur
náð miklum vinsældum hérlendis síðustu ár.

25

638

10

90 - 120

9-38

Fóðurnæpur - Samson

Fóðurnæpa er vetrareinær káltegund sem myndar stóra
forðarót að hluta til ofanjarðar á fyrsta ári. Fóðurnæpa
gefur góða og næringarríka uppskeru.

1

594

1,5

100 - 130

9-17

Fóðurmergkál - Grüner Angeliter

Fóðurmergkál er góð fóðurjurt til haustbeitar, aðallega
fyrir mjólkurkýr en einnig fyrir sláturlömb. Þaulreynt yrki
og hefur verið notað hér um árabil.

1

2.093

9

120 - 150

9-70-5

Protaplus - Rýgresi + smári

Protaplus er einært rýgresi með hraðsprotnum smára.
Spennandi blanda sem hefur gefið góða raun í tilraunum í
Evrópu, þar á meðal í Finnlandi.

15

700

30-40

9-44-5

Vetrarrúgur - SU Performer

Uppskerumikið yrki sem hefur reynst vel í Noregi, kom
sérstaklega vel út við þurrar aðstæður. Hentar hvort sem
er til beitar, gróffóðuröflunar eða jafnvel til þroska. Sáð
í lok júlí eða byrjun ágúst til þess að beita það snemma
vors. Einnig er hægt að sá að vori og beita síðsumars
eða jafnvel slá áður en það þroskast. Áhugavert yrki með
fjölbreytta möguleika, hefur ekki verið reynt í tilraunum
á Íslandi.

25

249

180-200

Öll verð eru án VSK. Verð taka mið af gengi þann 1.mars. Birt með fyrirvara um prentvillur.
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SÁÐVÖRULISTI
BYGG
Vörunr.

Tegund/stofn

Helstu einkenni

Sekkur kg

Sáðmagn
Kg pr. ha

Tilboðsverð
10% afsl.
Verð pr. kg

9-62-5

6 raða - Heder

Mjög fljótþroska yrki, Heder er norskt yrki sem hefur reynst vel. Það er strásterkt og
hefur gott þol gegn svepp.

40

180-200

133

9-56-5

6 raða - Brage

Fljótþroska, nokkuð hávaxið og gefur mikla uppskeru. Er í flestu álitlegt
og nokkuð þolið gagnvart sveppasjúkdómum.

40

180-200

133

9-54-5

6 raða - Judit

Fljótþroska, gefur góða uppskeru á frjósamri jörð en reynist miður á sandi.
Getur farið illa í haustveðrum eftir að kornið er þroskað. Judit á einkum heima
norðanlands.

25

180-200

129

9-57-5

6 raða - Aukusti

Fljótþroska og nokkuð hávaxið. Hefur reynst nokkuð vel bæði í tilraunum og einnig
í ræktun, einkum norðanlands. Yrkið er áþekkt öðrum sexraðayrkjum, svo sem
Brage og Wolmari, að vindþoli og uppskeru.

30

180-200

128

9-59-5

6 raða - Wolmari

Fremur fljótþroska, ekki þó í röð þeirra allra fyrstu, en uppskerumikið og reynist
í heildina vel. Veðurþolið er ekki til vansa. Á líklega helst heima norðanlands en
getur líka gengið í uppsveitum syðra.

40

180-200

128

9-67-5

6 raða - Smyrill

Uppskerumikið yrki sem nær háu þurrefnishlutfalli. Smyrill er nýtt yrki úr kynbótum
LBHÍ og hefur verið í íslenskum korntilraunum frá 1996 -2019. Kemur að jafnaði vel
út norðan- og austanlands.

25

180-200

129

9-22-5

2 raða - Filippa

Tiltölulega seinþroska. Þolir súra jörð. Á best heima á framræstum mýrum sunnan til
á landinu en hentar ekki norðanlands. Filippa ber stórt og fallegt korn og gefur oft
ágæta uppskeru.

25

180-200

133

9-29-5

2 raða - Kría

Miðlungs fljótþroska. Kría hentar til notkunar víða um land, síst þó á
Norðausturlandi. Víðast er Kría valin vegna öryggis, þó er það gert á mismunandi
forsendum eftir landshlutum. Norðanlands stendur Kría betur
en sexraðayrkin og þar má láta hana standa fram eftir hausti.

25

180-200

133

HVEITI – HAFRAR
Vörunr.

Tegund/stofn

Helstu einkenni

Sekkur kg

Sáðmagn
Kg pr. ha

Tilboðsverð
10% afsl.
Verð pr. kg

9-24-5

Vorhveiti - Anniina

Var áberandi fljótast til þroska í tilraunum 2009 hér á landi og samkvæmt
erlendum tilraunaniðurstöðum virðist yrkið vera fljótara en önnur
vorhveitiyrki
á markaði.

40

180-200

143

9-71-5

Vorhveiti – Helmi

Fljótþroska yrki frá Finnlandi. Áhugavert yrki með sterkt strá sem hefur verið
í notkun á Íslandi undanfarin ár. Hefur ekki verið reynt í tilraunum á Íslandi
en reynst vel við sambærilegar aðstæður í Finnlandi og Noregi.

40

180-200

148

9-66-5

Hafrar til þroska - Niklas

Snemmþroska hafrar með hátt innihald betaglúkana, uppskerumikið og
strásterkt finnskt yrki.

30

180-200

143

GRASFRÆBLÖNDUR - SAMSETNING
Grasfræblanda 1 - Bústólpi

Stofn

Hlutfall

Traust blanda sem gefur góða uppskeru og góðan endurvöxt, tilvalin þar sem slegið er
tvisvar. Blanda valinna vallarfoxyrkja sem reynst hafa sérstaklega vel á Norðurlandi. Gott
vetrarþol.

Snorri

40%

Engmo

35%

Tehno

15%

Tuukka

10%

Grasfræblanda 2 - Bústólpi

Stofn

Hlutfall

Hentar vel til beitar og þar sem slegið er einu sinni. Vetrarþol meira en í grasfræblöndu
1. Gott fóðurgras með vallarfox í meirihluta. Gefur góða uppskeru. Vallarsveifgrasið
bætir endingu túnsins.

Snorri

40%

Engmo

35%

Balin

25%

Grasfræblanda 3 - Bústólpi

Stofn

Hlutfall

Uppskerumikil blanda þar sem tegundir og yrki hafa verið valin sérstaklega með það í
huga að fá mikla og góða uppskeru bæði í fyrri og seinni slætti. Þrjú yrki vallarfoxgrass
sem gefa góða uppskeru en hafa einnig gott vetrarþol. Í blöndunni er einnig hávingull
sem er uppskerumikil tegund og fjölært rýgresi sem gefur góðan endurvöxt og gott
prótein.

Rubina

30%

Tuukka

20%

Tehno

10%

Kasper

25%

Calibra

15%

Grasfræblanda - Heyfengur

Stofn

Hlutfall

Uppskerumikil blanda með 35% innihald af hávingli. Hávingull er uppskerumikið yrki
og gefur góðan endurvöxt ásamt úrvals vallarfoxyrkjum. Góður endurvöxtur sem gefur
góðan seinni slátt.

Ilmari

35%

Tehno

30%

Tuukka

20%

Snorri

15%

Grasfræblanda - Sígild

Stofn

Hlutfall

Sígild og góð blanda með breitt úrval vallarfoxyrkja ásamt fjölæru rýgresi. Ferlitna
rýgresi gefur meiri uppskeru og byggir upp gott gróffóður með vallarfoxgrasinu.
Nokkuð vetrarþolin blanda.

Tehno

30%

Tuukka

30%

Snorri

25%

Barkamaz

15%

Öll verð eru án VSK. Verð taka mið af gengi þann 1.mars. Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Vistvæn framleiðsla
Græneggja í Sveinbjarnargerði
„Hér er rúmlega 60 ára fjölskyldusaga í
hænsnarækt. Fyrst var afi með hænsnarækt,
svo föðurbróðir minn, síðan faðir minn og nú
við systur ásamt mági mínum. Grænegg er
því sannarlega fjölskyldufyrirtæki og rík
áhersla hjá okkur að vera vistvænt eggjabú
þar sem allar hænurnar eru í lausagöngu,“
segir Halldóra Hauksdóttir, sem stendur að
rekstri eggjabúsins Græneggja ehf. í Sveinbjarnargerði á Svalbarðsströnd ásamt systur
sinni og mági, þeim Heiðu Hauksdóttur og
Pétri Kelly.
Kröfum um vistvæna framleiðslu framfylgt
Nafnið Grænegg hefur mjög ákveðna skírskotun til þess að þegar fyrirtækið hóf starfsemi árið 2012 var í gildi reglugerð um vistvæna landbúnaðarframleiðslu og mögulegt
að fá eggjaframleiðsluna vottaða með tilheyrandi reglulegum úttektum. „Árið 1996 fékk
eggjabú föður míns vistvæna vottun og var
þá fyrsta og eina búið hér á landi með slíka
vottun,“ segir Halldóra en við stofnun Græneggja árið 2012 var ákveðið að búið yrði
áfram rekið undir þeim formerkjum. Halldóra
segir að mál eggjabúsins Brúneggja á Kjalarnesi árið 2016 hafi svo orðið til þess að reglugerðin var felld úr gildi.
„Engu að síður ákváðum við að halda okkar
striki í rekstri Græneggja og uppfylla áfram
allar þær kröfur sem gerðar höfðu verið til
vistvænnar eggjaframleiðslu, t.d. hvað varðar
lausagöngu hænanna, fjölda fermetra á
hverja hænu og svo framvegis. Við erum með
hænurnar alfarið á gólfi þar sem þær geta
baðað sig í kurli og síðan hafa þær aðgang að
varpkössum. Það er ekki annað að sjá en
þeim líði prýðilega,“ segir Halldóra.

Eigendur Græneggja ehf. Frá vinstri: Halldóra
Hauksdóttir, Pétur Kelly og Heiða Hauksdóttir.

Hænsnaskíturinn er auðlind
„Við erum á þeim stað í dag sem við viljum
vera,“ segir Halldóra um vöxtinn í rekstrinum
á síðustu árum. „Auðvitað er freistandi að
stækka þegar vel gengur en þetta er mjög
hæfileg stærð í rekstri fyrir tvær fjölskyldur.
Það þróunarskref sem okkur langar að taka
snertir hænsnaskítinn. Við systur lukum MBA
námi árið 2019 og fjallaði lokaverkefni okkar
um þá auðlind sem hænsnaskíturinn er.
Okkur langar til að þurrka hænsnaskítinn og
selja til einstaklinga og annarra því það er
markaður fyrir þessa vöru. Þetta væri líka
mjög í anda okkar stefnu um fullnýtingu
auðlinda og sjálfbærni í rekstrinum,“ segir
Halldóra en þessu til viðbótar er markmið
eigenda Græneggja að mæla kolefnislosun
frá rekstrinum og gróðursetja trjáplöntur til
að jafna kolefnissporið.
Gott fóður er lykilatriði
Grænegg ehf. framleiðir um 200 tonn af eggjum á ári og er framleiðslan seld í verslunum
víða um land. Í dag er allt fóður keypt frá Bústólpa en fóðrið segir Halldóra einmitt mjög
mikilvægan þátt í rekstrinum.
„Á sínum tíma fékk pabbi Bústólpa til að
framleiða fóður samkvæmt uppskrift sem
uppfyllti vistvænar áherslur og við höfum
haldið áfram að þróa hana. Gott fóður skiptir
höfuðmáli í eggjaframleiðslunni og hjá okkur
eru notaðar þrjár blöndur, mismunandi eftir
aldri hænanna. Allt snýst þetta um að hænunum líði vel, þær þrífist vel og þá verður
framleiðslan góð,“ segir Halldóra.

Hænurnar eru í lausagöngu á gólfi og geta baðað sig
í kurli en hafa síðan aðgang að varpkössum.

Frjálsir hænsnfuglar frá fyrsta degi
Pétur sér um daglegan rekstur Græneggja en
þær systur eru í öðrum störfum, Halldóra er
lögmaður og Heiða er hjúkrunarfræðingur.
Við stofnun Græneggja árið 2012 var strax
ráðist í talsverðar framkvæmdir til að uppfylla
kröfur til vistvænnar framleiðslu.
„Þá var allt gert upp, árið 2018 bættum við
nýrri byggingu við og fyrir ári síðan breyttum
við gamalli byggingu fyrir ungauppeldi. Við
fáum ungana sólarhrings gamla og ölum þá
upp á gólfi en ekki í búrum. Við erum því trú
þeirri stefnu að vera með hænurnar í lausagöngu á kurli frá fyrsta degi,“ segir Halldóra.
Framleiðsla Græneggja er seld í verslunum um allt
land en ársframleiðslan er um 200 tonn. Myndir af
börnum eigenda fyrirtækisins prýða umbúðirnar.
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Halldóra og synir hennar Haukur og Hrafn heilsa upp
á hænuungana.

Bústólpa starfsmaður
Kristján Gunnar Gunnarsson

Fjölbreytt og skemmtilegt starf
„Ég byrjaði hér sem sumarstarfsmaður á sínum tíma en hef síðan verið
hjá Bústólpa í fullu starfi eftir að vélstjórnarnámi í Verkmenntaskólanum á Akureyri lauk,“ segir Kristján Gunnar Gunnarsson, starfsmaður
Bústólpa. Hann byrjaði að vinna á lager en í dag er hans aðal starf að
keyra út fóður til svínabúa.
Svínabúin sem Kristján þjónustar eru Hlíð, skammt norðan Akureyrar, Teigur í Eyjafjarðarsveit og Pálmholt í Reykjadal í Þingeyjarsýslu.
„Flesta daga vikunnar er ég í útkeyrslu en sinni svo verkefnum á
lagernum þess á milli,“ segir Kristján. Hann heldur bókhald yfir stöðuna á fóðursílóunum á hverju búi og sér til þess að alltaf sé til nægt
fóður og að sílóin tæmist aldrei.
Þrjár tegundir til svínabúanna
„Veturinn hefur verið mjög góður og veðrið hefur sem betur fer ekki
tafið okkur í útkeyrslunni,“ segir Kristján sem alla jafna fer með fulllestaðan bíl í hverja ferð, 12-14 tonn.
„Við erum með sérstakan bíl fyrir útkeyrslu til svínabúanna því
svínafóður er svolítið frábrugðið því sem er í öðrum greinum sem við
þjónustum. Til búanna fer ég með hveiti, bygg og soya, sem þýðir að á
hverju búi eru þrjú fóðursíló. Það er því misjafnt eftir stöðunni á
fóðursílóunum hvaða fóðurtegund ég er að fara með hverju sinni,“
segir Kristján.
Góður starfsmannahópur
Nú í febrúar voru fjögur ár liðin síðan Kristján hóf að vinna hjá
Bústólpa og segist hann kunna mjög vel við vinnustaðinn.
„Starfið er fjölbreytt og engir tveir dagar eins. Fyrirtækið er líka stöðugt að vaxa og þróast en aðalatriðið finnst mér að hér er þéttur og
góður starfsmannahópur sem heldur vel saman. Það skiptir miklu
máli,“ segir Kristján.
Kristján Gunnar Gunnarsson við fóðurbílinn á hlaðinu í Teigi í Eyjafjarðarsveit.
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LYKILLINN AÐ
RÉTTU BLÖNDUNNI
HEILBRIGÐ DÝR - ALLRA HAGUR

MJÓLKURFRAMLEIÐSLA
Effekt Midi

+

Mg blokk

Ungt beitargras
Beit

Effekt Optimal

Blandari

Mixa Optimal

Effekt Optimal
Balans V

Effekt Midi

Próteinríkt
gróffóður
og/eða vothey

Effekt Optimal
Balans V
Effekt Fruktsam

Mjólkandi
kýr
Lítið tréni í
gróffóðri

Lítið steinefnabætt
kjarnfóður og heimabygg
Mikil kjarnfóðurgjöf

Frjósemisvandamál

Effekt Fruktsam

Gott gróffóður
og hófleg
kjarnfóðurgjöf

Effekt Optimal

Effekt Midi
Effekt Optimal
Balans V

Effekt Midi

Á bustolpi.is er að finna steinefnatré, rafrænan leiðarvísi sem
auðveldar þér að finna réttu steinefna- og vítamínblönduna fyrir
þína gripi. Hvort heldur þú ert í mjólkur- eða nautakjötsframleiðslu
mun steinefnatréð leiða þig að réttu blöndunni.
Dauðfæddir eða
slappir kálfar

Geldkýr og
fengnar kvígur

Fóðrað á geldkúaheyi
eingöngu

Effekt Kalva

+

Fljótandi bætiefni

Effekt Kalva

Lifeline geldstöðufata

Gróffóður kalíríkt

Effekt Kalva

+

Mg blokk

Effekt Midi

Uppeldi - kvígur
sem á að sæða

Gróffóður og
kjarnfóðurgjöf
Eingöngu
gróffóður

Effekt Fruktsam
Effekt Fruktsam

Bústólpi ehf - fóður og áburður - Oddeyrartanga - 600 Akureyri
bustolpi@bustolpi.is - Sími 460 3350 - www.bustolpi.is

