
Sauðburður 2017

Athugið að vöruúrval er mismunandi milli verslana.. 

Öll verð sem birt eru í bæklingnum eru 
með VSK og geta tekið breytingum milli 
tímabila.

Kæru sauðfjárbændur

Árlegur sauðfjárvörulisti Líflands hefur litið dagsins ljós. 

Í listanum má finna vörur sem gott er að hafa til taks við 

sauðburðinn; allt frá fóðurvöru til hlífðarfatnaðar. Auk hluta 

sem kalla má nauðsynlega á sauðburði, má finna ýmis 

verkfæri sem auka vinnuhagræðingu og tímasparnað til 

muna. Eins og bændur vita er vinna við sauðburð röð 

óteljandi handtaka. Ef hægt er að spara einhver þessara 

handtaka mun hagræðingin hafa jákvæð áhrif á útkomu 

sauðburðarins. Þær vörur sem í bæklingnum eru, má nálgast í 

verslunum Líflands; Akureyri, Blönduósi, Borgarnesi, 

Hvolsvelli og Lynghálsi Reykjavík. 

Einnig er mögulegt að panta þær í vefverslun Líflands eða hjá 

sölumönnum, símleiðis eða í tölvupósti.  Vörur eru sendar daglega 

um allt land og ættu því að berast fljótt og örugglega á næstu 

vöruflutningastöð eða pósthús. 

Lífland óskar sauðfjárbændum góðs gengis í sauðburðinum, 

með von um gott og veðursælt vor. Munið að góður 

undirbúningur og fyrirhyggja skiptir höfuðmáli á ögurstundu og 

getur sparað handtökin til verka sem ekki verður slegið á frest.
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Hitalampar geta haft úrslitaáhrif varðandi lífslíkur kaldra og veikburða lamba. Tilvalið er að útbúa hitakassa eða stíu með 

þurru undirlagi og upphengdum hitalampa eða lömpum. Einnig er gott ráð að leggja gosflöskur  með heitu vatni þétt upp 

að lambinu, en þær  veita mikla hlýju.

Mjólkurhitamælir 
1.590 kr. 
BG6012

Hitalampi 
breiður, 
5 m snúra
5.390 kr.
AK22729

Burðarhjálp og fóðrun lamba

Burðargel 1000 ml. 
1.290 kr. 
AK1027

Burðargel 5000 ml. 
4.290 kr. 
AK10272

Burðarhjálp
1.450 kr. 
AK2725

Lok á mjólkurfötur 
543 kr. 
AK1441

Legstoð
650 kr.
AK2726

Ættleiðingarúði 
2.490 kr. 
AK27450

Lambaflaska m. slöngu

2.290 kr. 
AK2754

Nýtist við að koma  
broddi ofan í lömb. 
Nýtist einnig fyrir 
burðargel við 
burðarhjálp.

Burðarlykkjur 
2.190 kr. 
AK10259

5 túttu lambafata 
3.890 kr. 
AK276

6 latextúttu lambafata 
2.890 kr. 
AK271

Lambaflaska 1 L 

1.150 kr. 
AK2780

Fóstrubúnaður 
Veggfestanleg tútta ásamt slöngu sem 
sett er í mjólkurforðabúr. Veitir þannig 
frjálst aðgengi að mjólk sem ger ir það 
að verkum að heimalingar fóðrast 
betur. Kemur með kálfatúttu sem 
hægt er að skipta út fyrir lambatúttu.

1.990 kr.

BG3201

Lambafóðrari
Með tveimur túttum. Samanstendur af 
tveimur fötum. Í stærri fötuna er sett 
heitt vatn en í minni fötuna fer  mjólkin. 
Mjólkurfatan liggur svo í heitu 
vatnsbaði sem gerir það að verkum að 
hún helst volg í lengri tíma. 

15.890 kr.

BG1135

Rauð tútta 
fyrir lambafötur
165 kr. 
AK277

Mjúk tútta fyrir 
lambafötur 
220 kr. 
AK27111

Latextútta f. 
lambaflöskur
180 kr. 
AK2710

Lambatútta 
m. gengjum
340 kr.
AK2783

Latexstútta f. 
lambafötur
145 kr. 
AK274

Lambaflaska 
500 ml.  
Anti Vac
1.490 kr. 
AK278

Auka tútta 
f. lambaflösku
280 kr. 
AK279

Lambafata 
latextúttur íhvolf 12 L 
4.990kr.
AK27500 

Mjólkurhitari
34.990 kr. 
AK1421 Mælikanna

890 kr.
AK291196

Mjólkurpískur, 40 cm 
1.890 kr. 
AK14135

Hitalampi, 2,5 m snúra 
3.290  kr.
AK2228 
Hitalampi, 5 m snúra m. rofa 
3.990 kr.
AK22291

Hitapera Philips 150W rauð
 1.390 kr. 
AK22313

Hitapera Philips 250W rauð 
1.590 kr. 
AK22314

Veggfesting f. kálfa- og  
lambafötur
310 kr.
AK1410
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Lambafata, tvöföld 
með 6 túttum 
3.290 kr. 
AK27510

Athugið að vöruúrval er mismunandi milli verslana.. 
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Nýtist við að k
broddi of
Nýtist einnig fyri
burðargel við 
burðarhjálp.

Fjárhirða

Kindamúll
1.600 kr. 
AK2713/1

Merkiúði RAIDEX rauður 
990 kr. - AK2015 
Merkiúði RAIDEX fjólublár 
990 kr. - AK20127 
Merkiúði RAIDEX appelsínugulur 
990 kr. - AK20128 
Merkiúði RAIDEX grænn 
990 kr. - AK20151 
Merkiúði RAIDEX blár 
990 kr. - AK20152

Merkikrít RAIDEX 
Fáanlegar í rauðu, grænu, 
bláu, gulu, hvítu, fjólubláu, 
appelsínugulu og svörtu.  
310 kr.
AK20600 - AK20602 
AK201-AK205

Merkiúði fyrir kindur 
Fáanlegur í rauðu, grænu og 
bláu. 
Festist ekki í ull til langs tíma.
1.490 kr.
AK27455-AK27457

Fjárklippur
2.390 kr. 
AK188

Klaufaklippur, tenntar 
2.260 kr.
AK1639 

Klaufaklippur, slétt blað 
1.990 kr. 
AK16391

Sögunarvír fyrir horn 
978 kr.
AK1714

Handföng f. sögunarvír 
1.472 kr.
AK1715

Smalastafur, tvöfaldur 
5.990 kr. 
AK2721

Smalastafur, einfaldur
4.930 kr. 
AK2750

Klaufaklippur, Felco 
12.490 kr. 
AK2758
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Júgurheilbrigði, lyfjagjöf og sárameðhöndlun

Spenaplástur
2.290 kr.
AK15660

Júgursmyrsl, 
gult 3,2 kg 
6.450 kr. 
BB125004

Blautþurrkufata, 
1000 stk. 
5.600 kr.
AK15815

Blautþurrkur áfylling, 
1000 stk. 
4.990 kr.
AK15816

Mýkjandi júgur- og 
handkrem, 250 gr. 
1.004 kr.     
88940

Myntukrem 
f. júgur - 500 ml.
2.990 kr.
AK15260

Prófpappír fyrir
júgurbólgu

Greinir sýkingu í júgri.

995 kr.
AK1535 

Hreinlæti á sauðburði er þáttur sem getur haft mikil 
áhrif á heilsufar lamba og nýborinna áa, afföll og 
afurðir sauðfjárbúa. Hreint og þurrt umhverfi gerir það 
að verkum að vellíðan áa og lamba er meiri, ær hafa 
betri fóðurlyst sem leiðir til aukinnar mjólkurframleiðslu 
eftir burð og þar af leiðandi betri fóðrunar lamba. Rétt 
fyrir burð er átgeta áa takmörkuð vegna mikillar 
fósturstærðar og því er þurrt umhverfi, lystugt fóður og 
greitt aðgengi að hreinu vatni ekki síður mikilvægt þá.  
Eftir burð lætur lystarleysi áa oft á sér kræla og þá er 
gott að gefa kjarnfóður og/eða bygg sem er oft 
vinsælla heldur en gróffóðrið sjálft. Mikilvægi hreins 
drykkjarvatns strax eftir burð er grundvallaratriði til ýta 
undir aukna fóðurlyst.

Á sauðburði er góð regla að hafa 
hreinlætisaðstöðu aðgengilega og í alfaraleið. Vaskur 
eða krani til handþvotta og áhaldaborð með helstu 
hreinlætisvörum ætti að vera til staðar í öllum 
fjárhúsum. Sótthreinsandi gel, mild handsápa, 
handáburður og handþurrkur koma sér vel í 
sérhverju fjárhúsi. Einnig kjósa margir að nota 
einnota hanska við burðarhjálp. Aðferðir við 
burðarhjálp eru mismunandi á milli búa og fólks en það 
er sama hvaða aðferð er notuð – alltaf er jafn 
mikilvægt að gæta þess að hendur séu hreinar og 
áhöld til burðarhjálpar séu vel þvegin, fyrir og eftir 
notkun.

Sprauta fyrir glas 
19.490 kr. 
AK23200/AK23210

Sprautunálar rauðar, 1,0 x 10 mm 
1.670 kr. 
AK36101 
Sprautunálar rauðar, 1,0 x 20 mm 
1.670 kr. 
AK36103 
Sprautunálar bleikar, 1,2 x 20 mm 
1.347 kr. 
AK36105 
Sprautunálar brúnar 1,4 x 20 mm 
1.670 kr. 
AK36110

Ormalyfssprauta 50 ml. 
8.790 kr.
AK23611

Ormalyfssprauta 200 ml. 
7.490  kr. 
AK23612

Ormalyfssprauta 23 
ml. 2,5 L brúsi fylgir.
23.209 kr. 
AK2740

Sjálflímandi umbúðir 
5 cm
440 kr. 
AK1683-AK1686

Sjálflímandi umbúðir 
10 cm
690 kr.
AK1692-AK1697
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Einnota sprautur 10 - 12 ml. 
25 kr. 
AK21701

Einnota sprautur 30 ml. 150 
kr.
AK21703

Solosun sólarvörn, 250 gr. 
2.716 kr. 
JVPHA698103

Einnota sprautunálar 0,8 x 25 mm / 1,2 x 40 mm 
10 / 15 kr. 
AK21723 / AK21279

Ýmsir varahlutir fyrir sprautur fáanlegir.Athugið að vöruúrval er mismunandi milli verslana.. 
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Sóttvarnir og hreinlæti

Handhreinsir 
1 L m/pumpu 
1.490 kr. 
AK151180

Handhreinsir m/
kornum, 500 ml. 
990 kr. 
AK151185

Sótthreinsigel, 
500 ml. 
2.460 kr. 
AK15285

Úðabrúsi f. joð, 500 ml. 
2.490 kr. 
AK15250

Joðlausn, 
500 ml.
4.290 kr.
AK15894

Sáraúði, 
500 ml.
4.832 kr.
AK15239

Sótthreinsiúði 
á innréttingar, 
500 ml.
1.966 kr. 
AK15883

STI-REN, 25 kg

Sótthreinsandi duft sem 
hefur virkni gagnvart 
sjúkdómsvaldandi örverum. 
Hentar vel til að sáldra í 
sauðburðarstíur.

3.560 kr.
89925

Fínt sag 18 kg
1.695 kr.
EM150

Spónaballi 24 kg 
1.890 kr. 
EM110

Músafæla
2.590 kr. 
AK299869

Flugnafæla
2.590 kr. 
AK299868

Músafella
350 kr. 
AK299602

Flugna límgormur 
450 kr. 
AK299839

Flugna límrúlla, 30 cm. 
2.990 kr. 
AK299847

Einnota 30 cm nítríl 
hanskar. M, L og XL. 

50 stk. í kassa.

3.490 kr.
AK15381 - AK15383

Einnota hanskar, 
90 cm háir

100 stk. í kassa.

3.990 kr.
AK1536

Einnota nitríl 
hanskar S, M, L og XL. 
100 stk. í kassa.
2.490 - 2.990 kr. 
AK15370 - AK15374

Latex hanskar 
án púðurs. 
M, L og XL. 
100 stk. í kassa.
1.990 kr. 
AK15341 - AK15343

Nauðsynlegt er að lömb fái gott atlæti frá upphafi. Það 
er mikilvægt broddurinn sé það fyrsta sem fer um 
meltingarveg nýfæddra lamba. Ef ærnar og umhverfið 
eru skítug eru meiri líkur eru á að skítur verði á undan 
broddinum ofan í lömbin.

Við mjólkurgjöf lamba þarf að gæta þess að pelar, fötur 
og túttur séu vandlega þvegin. Bakteríur þrífast best í 
raka og skít og því er nauðsynlegt að gæta að hreinlæti 
þessara þátta. 

Þurrar stíur eru eitt af grundvallaratriðum góðrar hvíldar og 
fóðrunar. Ef sauðburðaraðstaðan er á taði er hægt að nota 
þurrt moð, hálm eða spæni sem undirburð. Gott er að nota 
Sti-ren sótthreinsiduft í stíur á milli þess sem ám er skipt út en 
það er duft sem bindur raka og inniheldur sótthreinsandi efni. 
Duftinu er sáldrað á gólfið og hæfilegt magn er 50 g/m2. 
Einnig er fáanlegur sótthreinsiúði á innréttingar sem gott er 
að nota á milli þess sem ám er skipt út í stíum. Þessir þættir 
geta hindrað að sýkingar eins og slefsýki og júgurbólga eigi 
auðvelt uppdráttar í hjörðinni. Mun auðveldara er að beita 
fyrirbyggjandi aðgerðum en að meðhöndla slíkar sýkingar 
þegar þær hafa náð sér á strik.

Vatns-
byssa
2.990 kr.
AK1574

Svartir ruslapokar 

10 stk. - 1.136 kr. 
VA3832150

25 stk. - 1.990 kr. 
VA3832125 
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Svartir einnota nitríl 
hanskar M -  XXL. 
50 stk. í kassa.
1.690 kr. 
AK15321 - AK15324

Hanskar 90 cm rauðir 

100 stk. í kassa 
2.390kr.
AK15364

Athugið að vöruúrval er mismunandi milli verslana.. 
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Brynningarskál,
sterk plast  
9.377 kr. 
AK221875

Brynningarnippill 1/2” 
790 kr. 
AK2235

Plastfata 12 L
1.100 kr.
AK29881

Plastfata 20 L
1.800 kr. 
AK29882

Plastbali, 28 L
1.590 kr. 
AK323535

Plastbali, 42 L
1.990 kr. 
AK323536

Flotskál, 6,5 L
 12.341 kr.
AK22190

Flotskál, galvaniseruð 
7.990 kr. 
AK221090

Brynningarskál 
með pinna 
9.995 kr. 
AK22360

Brynningarskál 
fyrir sauðfé 
13.990 kr. 
AK22370

Fóðurtrog 9 L
3.290 kr. 
AK32460

Fóðurtrog 6 L
1.890 kr.
AK3257

Fóðurskófla
740 kr.
AK29738

Skurðdæla
59.273 kr.
AK2242

Fóðurtrog með 
plasthönkum 13 L 
3.290 kr. 
AK323480

Fóðurtrog með 
plasthönkum 8 L 
1.790 kr. 
AK323481

Saltsteinahaldari 10 kg
svartur
750 kr. 
AK3247-5

Saltsteinahaldari 10 kg
grænn 
990 kr. 
AK32479

Fóðurtrog ílangt, 
48 L 
10.990 kr. 
AK3268

Járnfata 
galvaniseruð 9 L 
2.260 kr. 
AK29181

Fötur, fóðrun og brynning
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Fóðurtrog 5 L 
ílangt
 1.290 kr.
 BG6240

Flotsett í AK22190
3.690  kr.
AK22192

Flotholt í ker 
 5.990 kr.
 AK222905

Kjarnfóðrari Upphengjanlegur 
fóðrari sem getur hentað vel, t.d. í 
heimalingastíum.  
Fáanlegur í þremur stærðum:    
3, 7 og 15 kg
2.590 kr. / 2.890 kr. / 4.190 kr.
AK71126 / AK71118 / AK71116

Athugið að vöruúrval er mismunandi milli verslana.. 
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Stígvélahlífar 
einnota, 
100 stk.
5.918 kr.

 AK15375

Peltor útvarps-
heyrnarhlífar 
12.990 kr. 
AK34722

Hanskar 
Active Grip 
gráir – allar stærðir 
890 kr. 
AK297290

Vinnu- og hlífðarfatnaður

Mittistaska 
fyrir rekstrarvörur 
3.490 kr. 
AK15386

Einnota hlífðar-
samfestingur, 
XL og XXL 
778 kr. 
AK3465 / 
AK3466

Vatnsheldar 
hlífðarermar
2.190 kr. 
AK15385

Vinnusamfestingar. 
Stærðir 10 og 12 ára  
5.700 kr. 
GGA1000

Vinnusamfestingar 
Stærðir S-XXL 
6.700 kr. 
GGA2000-GGA2004

Redback skór án stáltáar. 

Stærðir 35-49 

23.490 kr. 
OUUBOK02-15

Redback skór með stáltá. 
Stærðir 35-49 
24.490 kr. 
OUUSBOK02-15

VIKING gúmmístígvél 
Stærðir 36-48 
14.990 kr. 
JSVIK37836-
JSVK37850

Bekina stígvél
Stærðir 36 - 49 
14.450 kr. 
AK3485-AK3498

Uxi stígvél 
Stærðir 38 - 47
kr. 9.800
VIBONDI38 - 
VIBONDI47

Grubs Midline gegningastígvél 
Stærðir 36 - 48 
14.900 kr. 
GRUBSMID38-GRUBSMID48

Grubs Cityline skór
Stærðir 37 - 47 
12.900 kr.
GRUBSCITY37-
GRUBSCITY47 

Peltor Optime 
heyrnarhlífar 
4.490 kr. 
AK34690

Ódýrar 
útvarps-
heyrnarhlífar 
8.990 kr. 
AK34725

Hanskar ProNit plus 
gulir – allar stærðir 
630 kr. 
AK297421

Hanskar Active Grip 
appelsínugulir
– allar stærðir
890 kr.
AK297671

Hanskar Okuda gráir – 
allar stærðir 
1.490 kr. 
AK297151

Hanskar þykkir leður 
grænir– allar stærðir 
990 kr.
AK297181

Hanskar powergrab 
winter– allar stærðir 
1.190 kr. 
AK297582

Hanskar sýruþolnir 
ein stærð 11 
990 kr. 
AK297649

Hanskar barna, bláir, 
5-8 ára
890 kr.
AK297630

Hanskar barna, bláir, 
8-11 ára 
890 kr.
AK297330 

Hanskar barna, rauðir, 
5-8 ára
890 kr.
AK297631

Hanskar barna, rauðir, 
8-11 ára
890 kr.
AK297331

Minnum á Facebooksíðu Líflands 
Lífland - Landbúnaður

Dunlop stígvél.
 Stærðir 37-47 
3.490 kr. 
AK34785

-AK34795
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UXI öryggisstígvél 
Stærðir 42 - 47 
10.800 kr. 
VIUXIOR42 - 
VIUXIOR47

Einnota skóhlífar, 
100 stk
 1.490 kr. 
AK15377 Athugið að vöruúrval er mismunandi milli verslana.. 
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Vog 25 kg
5.490 kr.
AK29952

Vog 50 kg
5.490 kr.
AK29953

Vog 100 kg
5.490 kr.
AK29954

Fóðurvagn  255 L 
49.990 kr. 
JFCTWB7

Vatnsskafa 40 cm, án skafts

2.490 kr. - AK29272 
Vatnsskafa 55 cm, án skafts 
1.990  kr. - AK29282 
Vatnsskafa 60cm, án skafts 
2.990 kr. - AK29274

Hjólbörur með 
sturtum  255 L 
63.156 kr. 
JFCTWB4

Halogen + LED 
ljós með segli 
7.990 kr. 
AK34735

Skammtari f. 
stórsekk

AK29389
24.691 kr.

Verkfæri, vogir og ljós

Stafrænn pundari, 
50 kg
7.990 kr. 
AK29920

Pundari. 
Hámarksþyngd 25 kg 
1.390 kr.
AK29943

Flórskafa án skafts 
1.180 kr. 
AK29300

Skaft fyrir flórsköfu og 
götukústshausa 28 mm 
690 kr.
AK2961

Skaft fyrir vatnssköfu
24 mm
550 kr.
AK2962

Heykvísl 

tveggja tinda
8.883 kr.
KT226-4.5

þriggja tinda 
9.871 kr.
KT231

Götukústshausar án 
skafts, 40, 60, 100 cm 
1.100 / 3.490/ 4.990 kr 
AK29475 / AK29474 / 
AK29461

Halogen + LED ljós 
5.721 kr. 
AK34708

Wilpro hljólbörur 100 L 
19.900 kr. 
WP881902

Auka gúmmí fáanleg í AK29272 og AK29274
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Taðgaffall 4ra/5 tinda 
8.990 kr. 
KT250 / KT251

Stunguskóflur
10.860 / 10.990 /
11.290 kr.
KT151 / KT155 / KT159

Flórskófla
8.990 kr. 
KT110K

Handfang á 28 mm skaft 
690 kr. 
BG7699

Athugið að vöruúrval er mismunandi milli verslana.. 
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Verkfæri, vogir og ljós

Kúasteinn 10 kg 
808 kr. 
82610

Fóður og bætiefni

SPRAYFO 
lamba- og kiðlingamjólkurduft, 10 kg
er auðugt af undanrennudufti (51%) sem minnkar líkur á 
skitu og eykur meltanleika mjólkurinnar. SPRAYFO 
duftið er rómað fyrir góða leysni sem auðveldar blöndun 
í fötum og flöskum til muna. 

Mjólkurduftinu er blandað saman við vatn í 

hlutföllunum 1:4. Æskilegt hitastig vatnsins við 

blöndun eru 45-65°C en mjólkina skal gefa 

40-42°C heita.
5.290 kr.
85200

Lífland Lactation, 25 kg 
Fínt möluð steinefnablanda 
með viðbótarmagni af 
magnesíum og fosfór. 
4.352 kr.
81120

1.498 kr. 
82310

2 kg 
316 kr.
82702

BIGGI - 141, 25 kg  
Fínt möluð 
bætiefnablanda sem 
að inniheldur hátt 
hlutfall selens og 
E-vítamíns 
5.109 kr. 
81825

Probicol - L
1.290 kr.
AK15758

Saltsteinn fyrir jórturdýr. 
Inniheldur m.a. selen, magnesíum, 
joð og mangan. 

Saltsteinn fyrir allan búfénað. 
Framleiddur úr náttúrulegu salti.  

FW steinefnasteinn, 10 kg. 
Vítamínbættur steinefnasteinn. 
Inniheldur m.a. magnesíum, selen og D3 vítamín.

Probicol lambakrafturinn styrkir og örvar 
viðnámsþrótt og mótstöðu nýfæddra lamba og hefur 
jákvæð áhrif á magastarfsemi. Probicol inniheldur 
broddmjólk, mjólkur- sýrugerla og er auðugt af A-, 
D3- og E-vítamínum. 
Gefið lömbum 2 ml eins fljótt eftir burð og auðið er. 
Haldið gjöf áfram, allt fram á 7. dag eftir burð, ef þörf 
krefur.
Vegna skitu í lömbum:
Gefið kvölds og morgna þar til skitan gengur yfir, 
2 ml í senn, að hámarki 4 ml á sólarhring.

HIMAG bætiefnafata, 20 kg 
með viðbótarmagni af 
magnesíum og fosfór. 
5.520 kr.
84120

Lambaboost 100 ml. 
Fæðubótarefni sem 
auðugt er af 
broddmjólk og 
næringarefnum. 
Sérstaklega hannað 
með þarfir lítilla og 
léttra lamba í huga.  
4.090 kr. 
DI770009
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10 kg 
750 kr.
82710

www.lifland.is/vefverslun/landbunadur
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Bættu árangurinn með Ærblöndum Líflands

Aukin fóðurþörf um sauðburðartímann
Þegar líður að sauðburði er vert að huga betur á fóðrun áa. Um 6 vikum fyrir burð eykst fóðurþörf ærinnar enda stækkar fóstrið 

mest á síðustu vikunum. Við burð hefur fóðurþörf tvílembu ríflega þrefaldast bæði hvað varðar prótein og orku. Samhliða aukinni 

þörf minnkar átgeta ánna sökum aukinnar rýmisþarfar fósturs. Fóðrun á seinni hluta meðgöngu ræður miklu um lífslíkur lamba, 

fæðingarþunga, júgurþroska, broddmyndun, mjólkurframleiðslugetu og að ærin sé í réttu holdarfari.

Góð mjólkurlagni krefst gæða fóðurs
Eftir burð eykst fóðurþörf enn frekar vegna mjólkurmyndunar og dregur ekki úr þeim fyrr en um 3-4 vikum eftir burð. Orkuþarfir 

áa og átgeta haldast ekki í hendur fyrst eftir burð og er líklegt að ærin gangi á líkamsforða til mjólkurmyndunar. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að lömb geta verið um 10% þyngri sé ánum gefið kjarnfóður síðustu vikur fyrir burð og fyrst eftir burð sökum betri 

mjólkurlagni og heilbrigði áa. 

Á síðustu vikum meðgöngu verða ýmis vítamín og snefilefni sérstaklega mikilvæg. Eftir burð eru steinefnaþarfir áa mun meiri en 

á öðrum tímum ársins. Kjarnfóðurgjöf getur komið að miklu leyti á móts við þessar auknu þarfir. 

Hvað telst hæfilegur skammtur?
Æskilegt er að hefja kjarnfóðurgjöf þremur vikum fyrir burð og gefa 75-100g/á á dag með úrvalsheyjum. Eftir burð er ráðlagt að 

auka kjarnfóðurgjöf í 250-300g/á á dag. Þetta er þó ávallt háð gæðum og eiginleikum gróffóðurs, holdstigi áa, fjölda lamba undir 

á og mjólkurlagni áa.

Hvað er í boði?
Ærblöndur Líflands eru samsettar af fjölbreyttum 

hráefnum ásamt sérstakri vítamínblöndu sem 

sérstaklega er hönnuð með þarfir sauðfjár í huga. Með 

ærblöndugjöf má því minnka líkur á skorti ákveðinna 

vítamína og steinefna en samspil þeirra í réttum 

hlutföllum er nauðsynlegt til að ná megi fram góðri 

fóðrun fyrir burð og heilbrigðum lömbum á sauðburði. 

Próteininnihald í ærblöndunum kemur úr 

fjölbreyttum próteingjöfum sem upprunnir eru bæði 

úr jurta- og dýraríkinu. Ærblöndur Líflands eru 

samsettar úr óerfðabreyttum hráefnum.

Ærblanda Líf er kjarnfóðurblanda sem inniheldur 

15% prótein. Hentar fyrir ær sem komnar eru að burði 

og nýbornar ær. Ráðlagður dagsskamtur 75-300 g/

dag, fer eftir ástandi áa, lambafjölda og 

gróffóðurgæðum. 

Vara Vörunr. Verð

Ærblanda, 25 kg 14065 2.895 kr.

Ærblanda, 500 kg 14063 53.010 kr.

Ærblanda Líf, 25 kg 14075 2.315 kr.

Ærblanda Líf, 500 kg 14073 42.130 kr.
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Lífræn ærblanda, 20 kg 47500  4.080 kr. 

Ærblanda er hápróteinblanda sem inniheldur 24% prótein og 15% 

fiskimjöl. Hentar fyrir ær sem komnar eru að burði og nýbornar ær. 

Ráðlagður dagsskammtur 75-300 g/dag,  fer eftir ástandi áa, 

lambafjölda og gróffóðurgæðum.

Athugið að vöruúrval er mismunandi milli verslana.. 
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Aukin fóðurþörf um sauðburðartíman
Þegar líður að sauðburði er vert að huga be tur á f óðrun áa. U m 6 vikum fyrir burð eykst fóðurþörf ærinnar

mest á síðustu vikunum. Við burð hefur fóðurþörf tvílembu ríflega þ efaldast bæði hvað varðar prótein og orku. S amhliða 

aukinni þörf minnkar átgeta ánna sökum aukinnar rýmisþarfar fósturs. Fóðrun á seinni hluta meðg

lamba, fæðingarþunga, júgurþroska, broddmyndun, mjólkurframleiðslugetu og að ærin sé í r éttu holdar ari.

Góð mjólkurlagni krefst gæða fóðurs
Efti burð eykst fóðurþörf enn frekar vegna mjólkurmyndunar og dregur ekki úr þeim fyrr en um 

áa og átgeta haldast ekki í hendur fyrst efti  burð og er líklegt að ærin gangi á lí kamsfor

sýnt fram á að lömb g eta verið um 10% þ yngri sé ánum g efið kjar fóður síðustu vikur fyrir burð og fyrst efti  burð sökum be

mjólkurlagni og heilbrigði áa. 

Á síðustu vikum meðgöngu verða ýmis vítamín og snefil fni sérstaklega mikilvæg. Efti  burð eru steinefnaþarfi  áa mun

á öðrum tímum á sins. Kjarnfóðurgjöf getur komið að miklu le yti á m ts við þessar auknu þarfi . 

Hvað telst hæfilegu  skammtur?
Æskilegt er að he fja kjar fóðurgjöf þremur vikum fyrir burð og gefa 75-100g/ á á dag með úrv alsheyjum. Efti  burð er r

auka kjarnfóðurgjöf í 250-300g/á á dag. Þetta er þó ávallt háð gæðum og eiginleikum gró� óðurs, holdstigi áa, fjölda lamba 

á og mjólkurlagni áa.

Hvað er í boði?

Þú finnur sauðburðarvörurnar 
í verslunum Lífland
Einnig má panta þær hjá sölumönnum okkar í síma 
540 1100 eða með því að senda tölvupóst í ne �tfangið 
fodur@lifland.is.

Efstabraut 1, 540 Blönduós 
Óseyri 1, 600 Akureyri 
Ormsvöllur 5, Hvolsvöllur

Kynntu þér sáðvörulistann á www.lifland.is 
Ókeypis flutningur ef pantað er fyrir 1. maí.

Hafðu samband í síma 540 1100 eða
lifland@lifland.is og fáðu tilboð í sáðvöruna.

Vertu til er vorið kallar

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.li�and.is Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstabraut

Hvolsvöllur
Ormsvöllur

NÝTT!
SW RAKEL vallarfoxgras

Nýtt úrvalsyrki fyrir íslenskar 
aðstæður sem sameinar góða 
uppskeru og endingu. Er bæði 
fáanlegt í grasfræblöndum 
eða óblandað.
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Lynghálsi 3, 110 Reykjavík 
Borgarbraut 55, 310 Borgarnes

www.lifland.isAthugið að vöruúrval er mismunandi milli verslana.. 
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Búskapur er heyskapur

Frír flutningur ef pantað er fyrir 1. maí

Rúlluplast Verð kr. Net og bindigarn     Verð kr. 

Megastrech - Grænt
75 cm x 25µm x 1500 m

Megastrech - Hvítt
   75 cm x 25µm x 1500 m

Megastrech - Svart
75 cm x 25µm x 1500 m

Unterland - Hvítt 
75 cm x 25µm x 1500 m

Unterland - Hvítt
50 cm x 25µm x 1800 m

9.650

9.450

9.650

9.550

7.550

Total Cover rúllunet
3.600 m

6.25 kr/m 
22.500 rúllan

VITO rúllugarn 750 m/kg               
2 rúllur í pakka

3.750

VITO stórbaggagarn 150 m/kg        
2 rúllur í pakka

7.695

VITO stórbaggagarn 130 m/kg       
2 rúllur í pakka

7.850

Lífland áskilur sér rétt til verðbreytinga án fyrirvara. Öll verð án vsk.

Lífland býður upp á fjölbreytta flóru af gæðavörum 
sem tryggja góðan heyfeng

Rekstrarvörur til stæðugerðar

Möttulfilma - Ný vara, plast í stað nets
1,4 x 2000 m        24.500

Advance Grass íblöndunarefni 
150 g duga í 50 tonn af fóðri

Varnarnet 
8 x 10 m, 12 x 15 m

Sandpokar

Undirplast 
12 x 50 m, 14 x 50 m, 16 x 50 m

Yfirplast 
10 x 50 m, 12 x 50 m, 14 x 50 m, 16 x 50 m

MegaCombi 2in1
Ný vara, undir- og yfirplast í sömu rúllunni 
16 x 50 m, 16 x 300 m

Sala og ráðgjöf 
Sími 540 1100

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstabraut

Hvolsvöllur
Ormsvöllur

www.lifland.is 
lifland@lifland.is
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