SKIMUNARLISTI
BÚFRÆÐI

Nafn
Netfang

Markmiðið með því að fylla út þennan skimunarlista er að þú getir lagt fyrsta mat á hvort þú átt erindi í
raunfærnimat. Niðurstaðan er aðeins vísbending um hvort ástæða sé til að skoða næstu skref með ráðgjafa.
Búfræðingar (bændur) þurfa að geta unnið sjálfstætt og skipulega. Forsendur fyrir raunfærnimati eru að þú
hafir öðlast talsverða færni og er gerð krafa um 23 ára lífaldur og 3 ára starfsreynslu í faginu.
Ekki þarf að hafa þekkingu á öllum þáttum til að eiga erindi í raunfærnimat.
Færniviðmiðum er skipt upp í flokka og skalinn hér fyrir neðan notaður. Neðst er textabox þar sem þú getur
bætt við atriðum eða skýrt frekar út þína hæfni.
Aftast er textabox þar sem þú getur bætt við atriðum eða skýrt frekar út þína hæfni.

1 Lítil þekking/færni

2 Nokkur þekking/færni

3 Góð þekking/færni

Jarðrækt

4 Mikil þekking/færni
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Ég hef reynslu og þekkingu til að meta ástand lands fyrir jarðvinnslu
– plægja tún
- meta hæfilega vinnslu jarðvegs fyrir sáningu
- meta þörf fyrir eða ástand framræslu
- meta jarðvegsgerð lands
- geta lesið úr niðurstöðum jarðvegssýna
- nota jarðræktarforritið Jörð

Vélar og bútækni
Ég hef reynslu og þekkingu til að nota helstu verkfæri sem algeng eru við búskap
- nota helstu vélar og tæki sem algeng eru í búskap
- skilja hvernig búvélar virka
- sinna daglegu viðhaldi verkfæra, véla og tækja sem algeng eru í búskap
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Vélar og bútækni (framhald)
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- þekkja helstu hættur sem tengjast störfum við búskap
- beita helstu aðferðum sem notaðar eru við málmsuðu og málmskurð

Ræktun nytjaplantna
Ég hef reynslu og þekkingu til að þekkja helstu nytjaplöntur sem notaðar eru í
landbúnaði á Íslandi, bæði tegundir og yrki
- þekkja þroskaferil mismunandi nytjaplantna
- geta greint helstu nytjaplöntur sem notaðar eru í landbúnaði á Íslandi
- þekkja vandamál í ræktun nytjaplantna á Íslandi, t.d. kal, meindýr og illgresi
- lesa og skilja niðurstöður tilrauna á nytjaplöntum
- þekkja meginatriði varðandi nýræktun skóga

Búfjárhald
Ég hef reynslu og þekkingu til að geta fóðrað búfé rétt
- þekkja grunnatferli búfjár
- þekkja þarfir dýra varðandi aðbúnað
- umgangast búfé á öruggan máta
- lýsa landbúnaðarsögu Íslands í grófum dráttum
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Umhverfi og landnýting
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Ég hef reynslu og þekkingu til að þekkja helstu beitarplöntur
- þekkja áhrif búfjárfjölda á beitarþol
- þekkja helstu hugtök í veðurfræði og vistfræði
- vega og meta áhrif landbúnaðarframleiðslu á umhverfið

Nautgriparækt
Ég hef reynslu og þekkingu til að mjólka kýr
- fóðra nautgripi
- geta greint beiðsli og ákveðið hvenær er réttur tími fyrir sæðingu
- haga aðbúnaði þannig að það auki afurðir og bæti heilsufar nautgripa
- þekkja helstu sjúkdóma í nautgripum og vita hvernig á að bregðast við þeim
- skilja kynbótastarf í nautgriparækt á Íslandi
- þekkja skýrsluhald í nautgriparækt á Íslandi
- nota skýrsluhaldsforritið Huppu

Sauðfjárrækt
Ég hef reynslu og þekkingu til að fóðra sauðfé
- haga aðbúnaði þannig að það auki afurðir og bæti heilsufar sauðfjár
- þekkja helstu sjúkdóma í sauðfé og vita hvernig á að bregðast við þeim
- skilja kynbótastarf í sauðfjárrækt á Íslandi
- þekkja skýrsluhald í sauðfjárrækt á Íslandi
- nota skýrsluhaldsforritið Fjárvís
- rýja sauðfé
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Reiðmennska og hrossarækt
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Ég hef reynslu og þekkingu til að þjálfa hross
- temja hross
- fóðra hross
- haga aðbúnaði þannig að velferð hrossa sé hámörkuð
- skilja kynbótastarf í hrossarækt á Íslandi
- nota hjarðforritið World-Feng

Markaðssetning og nýting afurða
Ég hef reynslu og þekkingu til að átta mig á tengingu markaðs við framleiðslu í landbúnaði
- fullnýta afurðir heima á býli
- þekkja helstu geymsluaðferðir afurða sem falla til við heimavinnslu

Fóðrun
Ég hef reynslu og þekkingu til að þekkja mismunandi fóðurgerðir
- þekkja mismunandi nýtingu á fóðri hjá einmaga dýrum og jórturdýrum
- þekkja helstu mælikvarða á orku og prótein í fóðri
- geta lesið úr niðurstöðum heysýna
- þekkja fóðurþarfir nautgripa, sauðfjár og hrossa
- þekkja mismunandi fóðurverkunaraðferðir sem notaðar eru á Íslandi
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Annað sem þú vilt koma á framfæri
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