
Leiðbeiningar um skráningu uppskeru og skýringar lykla

Þessi atriði eru forskráð. Nýjar spildur þarf að skrá inn á blöðin

Nr. spildu Númer spildu í Jörð.is og/eða á viðeigandi túnkorti
Nafn spildu Nafn spildu í Jörð.is og/eða á viðeigandi túnkkorti
Stærð Stærð spildunnar

Þessi atriði þarf að skrá á blaðið í samræmi við eftirfarandi lykla og tölur

Ræktun Spilda slegin að hluta

Sláttudagur Dagsetning sláttar

Hirðingardagur Dagsetning hirðingar

Einingar

Fjöldi eininga Fjöldi þeirra eininga af spildunni sem uppskeran er metin út frá

Fóðurgæði
A:  Afurðafóður fyrir mjólkurkýr og ær á sauðburði. Sáðgresi slegið fyrir skrið.

B:  Þokkalegt fóður fyrir mjólkurkýr og ær. Gott hey fyrir hross í brúkun. Sáðgresið slegið um skrið. 

C:  Miðsvetrarfóður fyrir sauðfé. Fóður fyrir geldkýr.

D:  Fóður fyrir hross á útigangi. Síðslægja. 

Rúmmetrar (m3 ) í einingu

Rúllur, mismunandi stærðir
Þvermál, cm lengd, cm rúmmál, m3

110 120 1,1
120 120 1,4
130 120 1,6
140 120 1,8
160 120 2,4
110 130 1,2
120 130 1,5

1 Gras

2 Grænfóður

3 Korn

4 Olíujurtir

5 Grænmeti

Ef spilda er ekki slegin 

nema að hluta þarf að 

skrá í hekturum,  hve 

stór hluti var sleginn

1 Rúllur

2 Ferbaggar/Litlir baggar

3 Stæða úti/inni

4 Sekkir

5 Vagnar                            6 

Hálmrúllur



130 130 1,7
140 130 2,0
160 130 2,6

Ferbaggar
(h=90 cm, b=90 cm) lengd, cm

120 0,98
140 1,13
160 1,30

180 1,46

Litlir baggar, þurrhey
(h=36 cm, b=46 cm) lengd, cm

80 0,13
100 0,17
120 0,20

Þurrefni í m3

Rúllur 100  kg. þe/m3 (Blautt gras, þe. 20-25%)
125 kg. þe/m3 (Slegið í dumbungsveðri, rúllað strax, þe. 25-30%)
140 kg. þe/m3 (Slegið í þurrki, rúllað strax, þe. 30-40%)
170 kg.þe/m3 (Forþurrkað í a.m.k. 1 dag, þe. 40-50%)

180 kg. þe/m3 (Hálfþurrt hey, rúlluvél af eldri gerð þe. 50-70%)

200 kg. þe/m3 (Hálfþurrt hey, rúlluvél af nýrri gerð þe. 50-70%)

Ferbaggar 180 kg. þe/m3 (Forþurrkað hey í amk 1 dag, 30-40%)

240 kg. þe/m3 (Hálfþurrt hey, 60-70% þe)

Litlir baggar 115 kg.þe/m3 Þurrt meðalfast bundið

130 kg.þe/m3 Þurrt fast bundið

Vothey 150 kg. þe/m3 (Gróft, í turni eða flatgryfju)

160 kg. þe/m3 (Fínt í turni eða flatgryfju)

240 kg. þe/m3 (Heymeti)

Þurrhey laust 90 kg. þe/m3 Þurrhey, gróft, laust, kaldverkað

100 kg. þe/m3 Þurrhey fínt laust kaldverkað

120 kg. þe/m3 Þurrhey, fíngert laust, hefur hitnað í því

Minnisatriði:

Skráið þá tölu úr listanum hér fyrir neðan sem best á við um rúmþyngd heysins í hverju tilviki.

Stærð á ferhyrningslaga stæðum, gryfjum og hlöðum má finna með því að                                               margfalda 

saman lengd, breidd og hæð.

Með fylgja blöð fyrir fyrsta slátt og annan slátt. Þurfi að skrá þriðju uppskeru skal gera það í auðar línur 

á blaði ætluðu öðrum slætti.

Vinsamlegast notið prentstafi við skráningu. Blöð sem eru óskýr eða illa útfyllt munu tefja fyrir 

skráningu. 


