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Fóðrun og fóðurþarfir sauðfjár - námskeið
Farið verður yfir helstu atriði varðandi fóðurþarfir og fóðrun sauðfjár á mismunandi tímabilum og
aldursskeiðum. Tekið verður mið af núverandi kringumstæðum varðandi kostnað við fóðuröflun og möguleg
fóðurkaup.
Staður og stund: Víðihlíð, V-Hún. mán. 14. feb. kl. 11:00 – 17:00 (8 kennslustundir).
Leiðbeinandi: Jóhannes Sveinbjörnsson, sérfræðingur hjá LbhÍ
Skráning: endurmenntun@lbhi.is eða í síma 433-5000 – fram komi nafn, kt, heimilisfang, sími og netfang.
Verð: 14.500.- Staðfesta þarf skráningu með því að millifæra 2.500 kr (óafturkræft) á reikn. 0354-26-4237, kt.
411204-3590. Starfsmenntasjóður bænda veitir styrki, gegn umsóknum, til endurmenntunar starfandi bænda
(www.bondi.is)

Eldvarna- og skyndihjálparnámskeið
Haldið verður eldvarna og skyndihjálparnámskeið fyrir bændur. Farið verður í viðbrögð við slysum og fyrstu
hjálp. Einnig farið yfir reglur um landbúnaðarbyggingar og eldvarnir og síðan verður verkleg kennsla í notkun
slökkvitækja. Námskeiðið er haldið í samvinnu BHS og Brunavarna Austur Húnavatnssýslu. Til stendur að halda
sambærileg námskeið í V-Hún og Ströndum og verða þau nánar auglýst síðar.
Kennarar verða Jóhann K. Jóhannsson Slökkviliðsstjóri og Þórður Pálsson ráðunautur og sjúkraflutningamaður.
Námskeiðsgjald verður 3.000 kr. Skráning á rhs@bondi.is.
Staður og stund: Sjálfstæðissalurinn fös 25. feb. kl. 13-17

Aðalfundur Nautgriparæktarfélags V-Hún
Aðalfundur Nautgriparæktarfélags V-Hún verður haldinn fim 24. febrúar í Ásbyrgi kl 13.

Félag kúabænda í A-Hún auglýsir
Félag Kúabænda í A-Hún verður með spjallfund að Brúsastöðum mið. 23. feb kl.13:30 Magnús B. Jónsson
mætir til spjalls og ráðagerða. Allir velkomnir.

Þróunar- og jarðabótaverkefni 2011
Sækja þarf um styrki vegna vatnsveitna og lýsingarbúnaðar í gróðurhús fyrir 1. mars næstkomandi. Eyðublöð eru
á skrifstofu BHS og á heimasíðunni okkar www.rhs.is.
Styrki vegna jarðræktar (gras, grænfóður og korn) þarf ekki að sækja um fyrr en í sumar og verður það nánar
auglýst þá. Vegna niðurskurðar á fjárlögum verða ekki lengur veittir styrkir til annarra verkefnaflokka sem
styrktir hafa verið, s.s. framræslu, endurbóta á vinnuaðstöðu, kölkunar o.fl.
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Vinnueftirlit ríkisins auglýsir Frumnámskeið á Sauðákróki
Frumnámskeið er námskeið fyrir minni vinnuvélar. Námskeiðið veitir bókleg réttindi fyrir: Lyftara með 10 tonna
lyftigetu og minni, dráttarvélar með tækjabúnaði og minni gerðir jarðvinnuvéla (4t og undir), körfukrana,
steypudælur, valtara, útlagningarvélar fyrir bundið slitlag og hleðslukrana á ökutækjum með allt að 18 tm
lyftigetu.
Staður: Salur Farskólans- Miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra- Faxatorgi 1, efri hæð.
Stund: 17., 18. og 21 feb. Kennt verður frá 09.00-16.30 alla dagana.
Nánari upplýsingar um námskeiðið má finna á www.vinnueftirlit.is
Skráning alla virka daga frá 08.00.-12.00 í síma 455-6015 eða á netfangið n-vestra@ver.is

Niðurstöður skýrsluhalds í nautgriparækt 2010
Nú liggja fyrir niðurstöður úr skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar fyrir árið 2010. Helstu niðurstöður eru þær að
meðalnyt lækkar lítillega yfir landið eða um 16 kg og endar í 5.342 kg/árskú. Meðalnyt á okkar svæði hækkar á
milli ára og endar í 5.190 kg/árskú sem er þó aðeins undir landsmeðaltali. Landsmeðaltal fyrir fitu er 4,22% en á
okkar svæði 4,13. Próteinið fyrir landið allt er 3,35% en á okkar svæði 3,34%. Afurðahæstu búin á okkar svæði
eru:
Efstu bú á svæðinu raðað eftir nyt
Efstu bú á svæðinu raðað eftir verðefnum
Fjöldi
Meðal
Verðefni
Bú
árskúa Nyt Fita Prót.
Bú
nyt Fita Prót.
kg
Bessastaðir
30,6 6.643 3,82 3,17
Syðri Valdarás
6.205 5,36 3,56
553
Brúsastaðir
55,3 6.346 4,39 3,46
Brúsastaðir
6.363 4,42 3,48
503
Steinnýjarstaðir
34,2 6.262 4,16 3,36
Steinnýjarstaðir 6.262 4,16 3,36
471
Syðri-Valdarás
22,2 6.205 5,36 3,56
Tjörn
6.215 4,22 3,34
470
Tjörn
32,2 6.200 4,18 3,36
Bessastaðir
6.642 3,81 3,17
464
Kýrin Hjössa er nythæsta kýrin á svæðinu með 10.278 kg og er 35 sæti yfir landið hvað þennan þátt varðar.
Efstu kýr á svæðinu, raðað eftir nyt
Kýr nr. Nafn
Bær
Nyt
Fita
Prótein
219 Hjössa
Höskuldsstaðir
10.278
3,33
3,92
79 Glöð
Tjörn
10.057
3,44
3,83
112 Braut
Tjörn
10.007
3,17
3,82
128 Flekka
Brautarholt
9.920
3,12
3,84
176 Halla
Brúsastaðir
9.667
3,99
4,87
51 Helena
Hólabak
9.437
3,65
4,33
169 Reynsla Bessastöðum
9.227
3,18
3,44
215 Búkolla Bessastöðum
9.210
3,18
3,44
223 Nettla
Búrfelli
9.162
3,44
3,8

Ráðunautafundir
Dagana 17.-18. febrúar verður enginn við á skrifstofu BHS vegna samráðsfunda ráðunauta í Bændahöllinni.
Hægt er að ná í ráðunauta ef þörf krefur í farsímum, Gunnar í 895-4365, Anna Magga í 848-6774, Þórður í 8983243 og Kristján í 865-5546. Sama verður uppi á teningnum 10.-11. mars en þá er Fræðaþing landbúnaðarins.
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