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LEIÐARI

Áburðarkaup eru stór útgjaldaliður 
hjá bændum og því skipta gæði 
áburðarins miklu. Við kappkostum 
að bjóða bændum einkorna áburð 
frá YARA en fyrirtækið er þekkt fyrir 
framleiðslu á gæða áburði og er Yara 
með starfsemi í yfir 150 löndum. 
Sérstaða einkorna áburðar felst í því 
að hvert einasta korn inniheldur öll 
áburðarefnin og þannig fæst jöfn 
dreifing næringarefna sem er afar 
mikilvægt fyrir  alla ræktun. Hey- og 
jarðvegssýni  mynda síðan grundvöll 
fyrir áburðargjöfina og rétt áburðar-
val tryggir gæði uppskerunnar. 

Áburðartegundin NPK 8-5-19 
Micro kemur í stað Opti-Vekst 6-5-
20. Köfnunarefni hefur verið aukið 
sem er til bóta. Tegundin er klór-
snauð og hentar því til garðræktar 
eins og áður. Aðrar breytingar eru 
ekki á vörutegundum í ár fyrir utan 
að NPK 15-7-12 inniheldur nú einnig 
4% kalk(Ca) og 1,5% brennistein 
(S). Yara býður áfram selenbættan 
áburð NPK 21-3-8 sem inniheldur 
öll helstu næringar og snefilefni en 
víða er selenskortur í jarðvegi en það 
getur haft alvarleg áhrif á búfé.

Vegna verðhækkana á áburði er-
lendis og talsverða gengisbreytinga 
milli ára verður ekki alveg komist hjá 
því að hækka verð á áburði en verð-
breytingum er haldið í lágmarki eins 

og hægt er. Fyrirvari er í verðskrá 
vegna gengisbreytinga. Búið er að 
ákveða framleiðsluvikur fyrir áburð-
inn þannig að hann sé tímanlega til 
afgreiðslu í vor.

Við hvetjum viðskiptavini til að 
ganga frá áburðarpöntunum sem 
fyrst, til að tryggja sér hagstæðustu 
kjör. Einnig ráðleggjum við viðskipta-
vinum að nýta sér staðgreiðsluaf-
sláttinn.  

Við viljum minna bændur á að 
nýta sé aðgang að innri vefnum á 
heimasíðu SS. Bændur skrá sig inn 
á heimasíðunni undir stikunni mín 
síða, með aðgangsorði og leyniorði. 
Þar er hægt að skoða öll viðskipti;  
innlegg, áburðar-, plast og kjarnfóð-
urkaup. Þeir bændur sem ekki hafa 
aðgang nú þegar, geta sótt um hann 
á heimasíðunni og fá síðan senda 
staðfestingu í tölvupósti.

Við viljum einnig minna á aðrar 
vörur sem við erum með í boði fyrir 
bændur. Gæða kjarnfóður fyrir kýr 
og kálfa frá DLG í Danmörku, Teno 
Spin plast ásamt Westfalia neti  og 
Rondofil garni, sem bændur þekkja 
og reynst hefur vel hér á landi. 
Við erum einnig með sáðvörur frá 
viðurkenndum framleiðendum.

-EHH
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Vitið er ei vert að spara, 
um vetrartíð á norður hjara, 
en fljótlega muntu framúr skara, 
ef ferðu nú og pantar Yara. 
                                       Höf. ókun.
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LEIÐARI
Miklar hækkanir hafa átt sér 
stað á helstu hráefnum til 
áburðarframleiðslu.  Sem dæmi má 
nefna að Ammonia hefur hækkað 
um 70% frá því í október 2006, 
Urea um 84%, DAP um rúm 150% 
og fosforsýra um rúmlega 200%. 

Þetta hefur leitt til þess að tilbúinn 
áburður hefur hækkað á helstu 
mörkuðum milli ára um 70 - 100% 
frá hausti 2006.  Frá því í sumar 
nemur hækkun tilbúins áburðar 50 
- 70% á Evrópumarkaði. Því miður 
endurspeglast þessar niðurstöður í 
verulegri hækkun á verðskrá okkar 
milli ára þrátt fyrir að álagningu hafi 
verið stillt í algjört lágmark.  Minnst 
er hækkun á OPTI-KAS™  sem 
hækkar um 44% en um 80% á 
algengum NPK tegundum.

Áburðarverð er enn að hækka og 
sér ekki fyrir endann á því eins og 
staðan er í dag á helstu mörkuðum.  
Erfiðlega hefur gengið að loka 
samningum vegna gríðarlegrar 
eftirspurnar sem áburðarverksmiðjur 
eru ekki að anna í dag og stöðugra 
hækkana á hráefnum sem hefur 
gert framleiðendum erfitt að 
áætla framleiðslu og verð fram í 
tímann.   Sumir markaðir eru um 
þessar mundir ekki að fá allt það 
áburðarmagn sem þörf er fyrir auk 
þess sem verð hækkar stöðugt.  
Ástandið á áburðarmörkuðum er 
því mjög óvenjulegt um þessar 
mundir.  Við höfum nú náð að 
loka samningum við YARA og 
tryggt nægjanlegt magn fyrir okkar 
viðskiptavini.  Við þurfum samt 
sem áður að ákveða fljótlega það 
magn sem við munum taka inn 
í vor og skipuleggja flutninga til 
landsins.  Það er því mikilvægt að 

bændur panti áburð sem allra fyrst 
þannig að áætlanir okkar verði sem 
nákvæmastar og hægt verði að 
tryggja á réttum tíma nægjanlegt 
magn.  Einnig er hætta á að við 
gætum þurft að hækka verð á 
viðbótarmagni sem pantað er seint.

Áburðartegundir eru þær sömu og 
í fyrra að því undanskildu að þrjár 
tegundir falla út af listanum. Það 
eru tegundirnar NPK 25-2-6, NPK 
20-5-7 og NPK 18-6-12. Einnig 
verður ekki hægt að fá OPTI-KAS™ í 
40 kg pokum.  

Gæði og nýting áburðar skipta 
sérstaklega miklu máli þegar verð er 
eins hátt og nú.  Notkun á einkorna 
áburði tryggir bestu dreifigæði og 
nýtingu áburðar- og snefilefna.  
Huga þarf sérstaklega að sýrustigi 
jarðvegs til að nýting áburðarefna 
sé hámörkuð og vekjum við athygli 
á Dolomit kalki sem stendur til 
boða á afar hagstæðu verði. Nýting 
búfjáráburðar skiptir sem fyrr 
verulegu máli til að draga úr notkun 
á tilbúnum áburði.  

Við ráðleggjum viðskiptavinum að 
ganga frá pöntun eins fljótt og hægt 
er þannig að hægt sé að tryggja 
nægjanlegt magn á réttum tíma í 
vor. 

Opnuviðtalið að þessu sinni er við 
Guðmund H. Davíðsson í Miðdal 
í Kjós. Hann og konan hans, 
Svanborg Anna Magnúsdóttir, 
eru með kúabú ásamt því að vera 
með nautaeldi og hrossarækt. Þau 
taka svo árlega á móti leik- og 
grunnskólabörnum á vorin og kynna 
fyrir þeim lífið í sveitinni.
-HAS-
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eru flar samankomnar al lar uppl‡singar 
á einum sta›.
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Þetta er spurning sem hver sá sem 
hyggst kaupa áburð þarf að spyrja sig. 
Svarið getur verið einfalt: „Sömu og í 
fyrra.“ Það er þó svar sem enginn ætti 
að gefa án umhugsunar. Aðstæður geta 
breyst frá ári til árs og frekar ólíklegt 
er að hagkvæmt sé að nota sömu 
áburðartegund á landsspildu í áraraðir 
þótt í sumum tilfellum geti það átt við 
um nokkurn tíma. 

Æskilegasta leiðin til að svara 
spurningunni hér að ofan er að gera 
áburðaráætlun, gjarnan með aðstoð 
ráðunauta því betur sjá augu en auga 
og ráðunautar búnaðarsambandanna 
hafa bæði þekkingu og reynslu til þess 
að vinna það verk. Bændur eiga kost á 
tölvuforriti frá Bændasamtökum Íslands 
til þess að gera eigin áburðaráætlanir. 
Með vandaðri áburðaráætlun þar sem 
tekið er tillit til þeirra mörgu þátta sem 
áhrif hafa á heppilegustu áburðargjöfina 
hverju sinni, tryggir bóndinn best að 
flestar krónur skili sér í vasa hans að 
lokum sem væntanlega er markmiðið.

Ef þú hins vegar lesandi góður kýst 
að stytta þér leið og panta áburðinn 
með hraði gæti verið gagnlegt að hafa 
eftirfarandi punkta í huga:

1. Nýræktir (1-3 ára) þurfa steinefna-
ríkari áburð en eldri tún, einkum vel 
af fosfór (P).

 T.d. NPK 15-7-12

2. Tún sem fengið hafa búfjáráburð 
þurfa minni tilbúinn áburð en ella. 
Sé mikill búfjáráburður notaður 
getur jafnvel dugað að nota hreinan 
köfnunarefnisáburð (Kalksaltpétur 
eða OPTI-KAS) með. Sérstaklega 
þarf að varast að bera mikið kalí á til 
viðbótar búfjáráburði.

3. Gömlum túnum getur dugað 
viðhaldsskammtur eða minna af 
fosfór því hann safnast upp í jarðvegi 
en köfnunarefni og kalí geymist mun 
lakar og þarf því að bera á reglulega.

4. Sé kalí hátt í heysýnum þarf að 
varast kalíríkan áburð því röskun á 
hlutföllum steinefna, einkum kalís 
og magnesíums, getur haft alvarleg 
áhrif á heilsufar búfjár, ekki síst 
mjólkurkúa. Hins vegar má ekki 
gleymast að ef lítið kalí er borið á tún 
ár eftir ár hverfur það smám saman 
úr hringrásinni. Búfjáráburðurinn 
verður kalísnauður og skyndilega 

getur orðið uppskerubrestur vegna 
kalískorts. Allir bændur ættu því 
að láta efnagreina einhver heysýni 
árlega þó ekki væri nema til að 
fylgjast með þessum þætti.

5. Áburðargjöf á grænfóður, kartöflur 
og korn verða menn að kynna 
sér sérstaklega en almennt gildir 
að venjulegur túnáburður er 
of köfnunarefnisríkur fyrir slíka 
ræktun nema jafnhliða sé notaður 
mikill búfjáráburður. Mikilvægt er 
að áburður á kartöflur og annað 
grænmeti innihaldi brennisteinssúrt 
kalí en ekki klórsúrt kalí eins og 
alsiða er með túnáburð.

6. Fyrirhuguð not uppskeru skipta máli. 
Til þess að fá gott hey verður að bera 
vel á af öllum nauðsynlegum efnum. 
Svelt tún gefa hvorki orku-, prótein- 
né steinefnaríkt hey. Hafi menn 
stærri tún en þeir telja þörf á er betra 
að hvíla einhver þeirra alveg og bera 
vel á hin en að dreifa „sveltiskammti“ 
á öll tún og fá einungis miðlungs og 
lélegt hey. 

Hvaða áburðartegund/ir á ég að nota?
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OPTI-KASTM (N27)
Eingildur köfnunarefnisáburður, svokall-
aður kalkammonsaltpétur. Hentar á 
tún með ríflegri búfjáráburðargjöf og 
sem ábót, t.d. á milli slátta. Inniheldur 
einnig kalk og magnesíum sem vegur 
upp á móti sýrandi áhrifum köfnunar-
efnisins.

OPTI-NSTM 27-0-0 (4S)
Þessi áburðartegund er ætluð túnum 
og grænfóðurökrum sem fá nægan bú-
fjáráburð til þess að uppfylla þarfir fyrir 
fosfór og kalí en þurfa á brennisteini 
að halda. OPTI-NSTM 27-0-0 (4S) 
inniheldur líka talsvert kalk (6% Ca) 
sem mörg tún eru í verulegri þörf fyrir. 
Varast þarf að ofmeta þann brennistein 
sem skilar sér úr búfjáráburði því mæl-
ingar Veðurstofunnar sýna að brenni-
steinn sem jarðvegi berst úr úrkomu 
hefur minnkað á síðustu árum. Brenni-
steinsskortur getur verið fyrir hendi án 
þess að það sjáist á plöntunum og haft 
áhrif á prótein- og orkuinnihald þeirra. 
Sérstaklega getur skort brennistein 
snemma vors meðan jörð er köld því þá 
losnar lítið af honum úr jarðvegi.

Kalksaltpétur (N15,5)
Eingildur köfnunarefnisáburður þar sem 
köfnunarefnið er nær eingöngu á formi 
nítrats, sem er plöntum aðgengilegt 
form og hefur ekki sýrandi áhrif á 
jarðveg. Þegar jarðvegur er kaldur er 
nítrat mjög mikilvægt því vitað er að 
þá gengur breyting ammoníums yfir 
í nítrat, þ.e. er á „ætilegt“ form fyrir 
plöntur, mjög hægt. Kalksaltpétur getur 

því hentað sérstaklega vel til að hjálpa 
túnum af stað að vori og einnig þegar 
gefa þarf köfnunarefnisábót, t.d. á milli 
slátta. Hann inniheldur kalk (18,8%) 
og hækkar því sýrustig (pH) jarðvegs. 
Þannig skilar árleg 50 kg köfnunar-
efnisgjöf með kalksaltpétri álíka miklu 
kalki á hektara og ef notað er tonn af 
áburðarkalki (með 5% N og 30% Ca) 
fimmta hvert ár.

NitraborTM (Bórkalksaltpétur)
Kalksaltpétur með 0,3% bórinnihaldi 
hefur alla kosti venjulegs kalksaltpéturs 
og er einkum ætlaður fyrir matjurtir 
sem þurfa á miklum bór að halda en 
gæti einnig hentað á fóðurkál í ákveðn-
um tilfellum.

CalciNitTM

Þetta er kalksaltpétur sem ætlaður er 
til að leysa upp og nota til vökvunar í 
gróðurhúsum, hét áður Kalksalpeter 
gartnervare. 

NP 26-6
Tvígildur blandaður köfnunarefnis- og 
fosfóráburður. Hentar þar sem þörf er á 
viðbótarskammti af fosfór en ekki þörf 
á kalíáburði s.s. með búfjáráburði, við 
uppgræðslu lands og aðra nýræktun. 
Inniheldur einnig kalk og brennistein.

NPK 25-2-6 
Þrígildur blandaður áburður ætlaður 
fyrir tún sem fengið hafa hóflegan 
búfjáráburð. Hlutföll efna skila góðum 
skammti af köfnunarefni en tiltölu-
lega litlu af fosfór og kalí. Hentar vel 

þar sem gert er ráð fyrir að fosfórstaða 
jarðvegs sé góð en talin hætta á brenni-
steinsskorti. Áburðurinn inniheldur 
lítilsháttar kalk, magnesíum, ríflega af 
brennisteini (3,8%) og bór.

NPK 24-4-7 
Þrígildur blandaður áburður ætlaður 
fyrir tún sem fengið hafa takmarkaðan 
búfjáráburð. Auk N, P og K inniheldur 
hann kalk og brennistein.

NPK 21-3-8 +Se
Þetta er selenbættur þrígildur áburður 
sem einkum er framleiddur með 
beitilönd fyrir kefldar kýr og kvígur 
í huga. Hann er þó ekki síður upp-
lagður til þess að auka selen í heyi og 
því góður valkostur fyrir þá sem vilja 
tryggja selengjöf á einfaldan hátt að 
vetrinum. Þannig fær búféð líka selenið 
í lífrænum samböndum sem vitað er að 
nýtast betur en ólífrænt selen úr stein-
efnablöndum eða „lyfjum“.

NPK 21-4-10
Þrígildur blandaður áburður ætlaður 
fyrir tún í þokkalegri rækt sem ekki 
hafa fengið búfjáráburð. Alhliða góður 
áburður sem ætti að uppfylla þarfir 
túngrasa og viðhalda forða næringar-
efna í jarðvegi. Inniheldur einnig kalk, 
magnesíum, brennistein og bór.

NPK 15-7-12 
Þrígildur blandaður áburður með háu 
fosfórinnihaldi ætlaður fyrir grænfóð-
ur,korn og áburðarfrek tún. Sérstaklega 
hentugur á nýræktir án búfjáráburðar. 

Áburðartegundir
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Hér er bæði fosfór og kalí hærra en í 
öðrum áburðartegundum. 

NPK 12-4-18
Þrígildur blandaður áburður ætlaður 
einkum fyrir matjurtir og garðrækt. 
Þetta er kalírík tegund sem hentar 
fyrir flestar tegundir matjurta, þ.m.t. 
kartöflur. Áburðurinn er klórsnauður en 
flestar tegundir matjurta eru viðkvæmar 
fyrir klór. Áburðurinn ætti einnig að 
nýtast vel í almennri garðrækt. Vel er 
séð fyrir þörfum flestra næringarefna 
því auk köfnunarefnis, fosfórs og kalís 
eru í honum kalk, magnesíum, brenni-
steinn, bór, mangan, molybden og sink. 
Hætta á snefilefnaskorti er því minnkuð 
með notkun hans.

NPK 8-5-19 Micro 
Garðáburður með litlu köfnunarefni sem 
er aðallega notaður sem grunngjöf með 
ábót úr kalksaltpétri. Klórsnauður. 

OPTI STARTTM NP 11-23
Fínkornað mónóammoníumfosfat 
sem fellt er niður með útsæði í litlum 
skömmtum og er ætlað að flýta spírun 
byggs og kartaflna, einkum þar sem 
jarðvegur er kaldur.

OPTI-P TM 20 
Er súperfosfat sem hægt er að grípa til 
þar sem þörf er á aukaskammti af fos-
fór s.s. í nýræktir. Er mjög ríkt af kalki 
og brennisteini.

Mg-kalk
Magnesíumkalk, eða svokallað grov-
dolomitt, er ætlað til kölkunar, þ.e. til 
að hækka sýrustig jarðvegs (pH), en 
þar sem það er ríkt af Mg getur það 
einnig verið góður kostur að grípa til 
þegar bæta þarf magnesíuminnihald 
gróðurs. Þetta er kalk sem hægt er að 
dreifa með venjulegum áburðardreifara. 
Það er mun einsleitari vara en skelja-
sandur og sömuleiðis fljótvirkara. Boðið 
er upp á tvær mismunandi gerðir af 
Mg-kalki. Annars vegar kristallað, þar 
sem kornastærð er 0,2-2 mm, sem 
er sama gerð og hefur síðustu ár verið 
kölluð „gróf“ til aðgreiningar frá „fínu“, 
órykhreinsuðu kalki sem ekki er lengur 
í boði. Kristallað magnesíumkalk er í 
raun mulið grovdolomitt sem fínustu 
agnirnar hafa verið hreinsaðar úr. Hinn 
möguleikinn er kornað kalk sem fyrst og 
fremst er notað í garðyrkju enda mun 
dýrari vara en það kristallaða. Það er 
unnið úr kristölluðu kalki en er fínmalað 
og síðan kornað í svipuð korn og hefð-
bundinn blandaður áburður. Kornaða 
kalkið er fljótvirkara en skeljasandur. 

Auk framangreindra tegunda getur verið 
mögulegt að útvega aðrar áburðar-
tegundir ef þess er sérstaklega óskað 
auk þess sem áburðarsalan útvegar við-
skiptavinum sínum harpaðan skeljasand 
sem afgreiddur er í Reykjavík.

Upplýsingar um aðrar tegundir, fram-
leiddar hjá Yara, er að finna á vefsíðunni 
www.yara.no
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NOTKUNARSVIÐ 

Með miklum búfjáráburði og sem ábót 

t.d. á milli slátta

Tún og grænfóður með búfj.áb

Matjurtir

Gróðurhús

Með búfjáráburði og sem ábót þar sem 

þörf er á fosfór

Með hóflegum búfjáráburði

Beitilönd og tún

Fyrir tún í þokkalegri rækt sem ekki fá 

búfjáráburð

Fyrir grænfóður, korn og áburðarfrek tún

Kartöflur og aðrar matjurtir

Kartöflur og aðrar matjurtir

Bygg og kartöflur

Nýræktir

Kölkun

Heppilegt notkunarsvið hverrar 
tegundar

ÞAÐ HELSTA SEM AÐGREINIR 

TEGUNDIRNAR

Með Mg

Hefur kölkunaráhrif. Fljótvirkur

Mikill brennisteinn, einnig kalk

Gefur bór og fljótvirkt köfnunarefni

Kalksaltpétur til vökvunar

Með Mg, til uppgræðslu og á nýbrotið land

Lítill fosfór. Brennisteinsríkur og með Mg og B

Meiri fósfór. Meira Ca

Gefur snefilefnið selen

Meira Kalí. Með Mg og B

Mikill fosfór og hæfilegt kalí, með Ca og S

Alhliða garðáburður

Garðáburður til nota með kalksaltpétri

Flýtiáburður

Þar sem mjög mikil þörf er á fosfór

Gefur mikið magnesium

ÁBURÐARTEGUND

OPTI-KASTM (N27)

Kalksaltpétur (N15,5)

OPTI-NSTM (27-0-0(4S))

Nitrabor (Bórkalksaltpétur)

CalciNitTM (f.gróðurhús)

NP 26-6

NPK 25-2-6

NPK 24-4-7

NPK 21-3-8 + Se

NPK 21-4-10

NPK 15-7-12

NPK 12-4-18

NPK 8-5-19 Micro

Opti start NP 11-23 

OPTI-PTM 20

Mg-kalk
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Þórarinn Ólafsson í Drangshlíð undir 
Eyjafjöllum rekur umfangsmikla 
landbúnaðarverktöku fyrir bændur 
auk þess að stunda kornrækt í 
Drangshlíð. Þórarinn hefur starfað 
sem verktaki til fjölda ára og býr yfir 
yfirgripsmikilli reynslu við jarðvinnslu 
og jarðrækt fyrir bændur. Undan-
farin ár hefur hann verið að vinna við 
landbúnaðarverktöku í Rangárþingi 
Eystra og V-Skaftafellssýslu þar 
sem niðurfelling á áburði og sáning 
á ýmsum nytjaplöntum fyrir bændur 
hefur verið stór hluti af starfseminni 
hjá honum.

Við spurðum Þórarinn hvort starfsemin 
kallaði ekki á afkastamiklar vélar til að 
sinna starfseminni sem best og hvort 
hann hefði ekki notað ýmsar tegundir af 
áburði í gegnum tíðina?

Frá árinu 2008 höfum við unnið með 
fjölsáningsvél frá Finnlandi sem heitir 
Tume Nova Combi og höfum sáð með 
henni í 3200 hektara alls og notað í 
þeirri vinnu um 1500 tonn af áburði frá 
öllum stærstu áburðarsölunum. Þar að 
leiðandi er komin töluverð reynsla af 
þeim áburði sem í boði er á markaðnum 
hérna sunnanlands.

Með hvaða áburði mælir þú með eftir 
að hafa borið á alla þessa hektara? 

Ég veit alveg hvaða áburði er hægt 
að mæla hiklaust með en þar kemst 
enginn orðið nálægt Yara í gæðum að 
mínu mati. Þegar ég nota Yara fyrir 
bændur er auðveldara að halda mikilli 
nákvæmni í niðurfellingu áburðar til 
dæmis og ég efast ekki um ágæti þess 
að hafa öll áburðarefnin í sama áburðar-
korninu.Ég hef fylgst með muninum á 
ökrum sem borið er á með Yara og frá 
öðrum framleiðendum og mér finnst 
Yara alltaf líta heldur betur út á hverjum 
tíma.

Finnst þér einkorna áburður þá betri en 
fjölkorna? 
Já, reynsla mín er að einkorna áburður 
aðskilst ekki í vélum líkt og fjölkorna 
áburður er að gera. Þessu tekur maður 
aðallega eftir þegar lítið magn er notað 

á hvern hektara eins og í frjósömum 
mýrum, þá eru áburðarefnin greinilega 
ekki alltaf að fara jafnt út úr vélinni í 
þeim fjölkorna. Þetta vandamál losnar 
maður algjörlega við í einkorna áburði 
og plantan kemst örugglega í öll áburð-
arefnin. Gæti verið hluti af skýringunni 
að þessir akrar með einkorna áburði, líkt 
og Yara, líta oftast betur út. 

Telur þú að bændur komi til með að  
nýta sér verktakaþjónustu í auknum 
mæli á komandi árum?  
Já, sú þróun á sér stað hérlendis líkt 
og annarstaðar í Evrópu að verktaka 
er að aukast. Mestan hluta aprílmán-
aðar gengur dráttarvélin hjá okkur 
allan sólarhringinn og hektarafjöldinn í 
sáningu er að aukast ár frá ári.

Ég veit alveg hvaða áburði er hægt 
að mæla hiklaust með en þar kemst 
enginn orðið nálægt Yara í gæðum

Þórarinn Ólafsson, Drangshlíð
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Mikilvægt er að allir sem vinna áburðar-
áætlanir átti sig á mun áburðarsala á 
framsetningu áburðarefna í blöndum 
sínum. Þannig halda sumir áburðar-
salar sig við þá gömlu hefð að auglýsa 
fosfór og kalí í sýrlingum, þ.e. P2O5 og 
K2O á meðan YARA birtir fosfór og kalí 
í hreinum efnum í sínum blöndum, þ.e. 

P og K. Mikilvægt er að ruglast ekki á 
þessum mun. 

Allar ráðleggingar um áburðarþarfir 
s.s. í Handbók bænda og víðar miðast 
við hrein efni. Því verða bændur sem 
kaupa áburð frá öðrum áburðarsölum 
að miða við þá dálka sem birta hreinu 
efnin, þ.e. P og K. Séu hreinu efnin ekki 

birt er nauðsynlegt að umreikna fosfór- 
og kalísýrlingana yfir í hrein efni til að 
átta sig á raunverulegu innihaldi þeirra 
m.v. ráðleggingar. 
Það er gert með eftirfarandi föstum: 
P2O5 x 0,437 = P 
K2O x 0,83 = K 

Yara áburður = gæði
• Einkorna
• Ryklaus
• Kögglalaus
• Auðuppleysanlegur
• Betri dreifing
• Öruggari um innihald
• Betri nýting snefilefna
• Selen áburður
• Betri uppskera

Til að ná hámarks árangri við ræktun 
þarf að næra hverja plöntu.
Notkun einkorna áburðar eykur líkur á 
að hver einstök planta fái öll næringar-
efnin sem hún þarfnast. 

Einkorna áburður: 
Hvert einstakt korn 
inniheldur öll þau 
næringarefni sem 
eru í viðkomandi 
áburðartegund. 

Fjölkorna áburður: 
Blanda af mismunandi kornum sem 
hvert um sig inni-
heldur eitt til tvö af 
þeim næringarefnum 
sem eru í viðkomandi 
áburðartegund. 
Korn af mismunandi 
stærð, lögun og 
eðlisþyngd (mynd)

Einkorna áburður tryggir góða þekju 
áburðarefnanna. 

Það getur verið mikill munur á 
hvernig áburðarefnin skila sér til plant-
nanna, annars vegar úr einkorna og 
hins vegar úr fjölkorna áburði. 

Myndin hér að neðan sýnir dæmi um 
þann grundvallarmun sem er á einkorna 
og fjölkorna áburði. Þar er reiknaður 
snertiflötur fosfórs við yfirborð jarðar 
miðað við gefnar forsendur um tvenns 
konar áburð. Gert er ráð fyrir einkorna 
áburði með fosfór í öllum áburðarkorn-
um og hins vegar fjölkorna áburði þar 
sem fosfórinn fæst úr diammoniumfos-
fati. Báðar tegundirnar hafa heildar-
hlutfallið NPK 21-4-10 og borin eru á 

140 kg N/ha, 25 kg P/ha og 68 kg K/
ha. Myndin gerir ráð fyrir fullkomlega 
jafnri dreifingu áburðarins. 

Þessi grundvallarmunur á einkorna 
og fjölkorna áburði hefur að sjálfsögðu 
mest áhrif á nýtingu þeirra efna sem 
eru í litlum hluta korna í fjölkorna 
áburðinum og einnig þegar heildar-
áburðarnotkun er lítil eins og oft er t.d. 
við landgræðslu. Þetta skiptir einnig 
meira máli varðandi þau efni sem hreyf-
ast lítið í jarðvegi en þau sem eru auð-
hreyfanleg. Vitað er að fosfór hreyfist 
mjög lítið í jarðvegi og til þess að hann 
nýtist sem best þarf hann að komast 
sem fyrst í snertingu við plönturæturnar 
sem eiga að taka hann upp. 

Það er grundvallarmunur á 
einkorna og fjölkorna áburði 

Einkorna áburður. Á svæði sem er 
10x10 cm að stærð falla að meðaltali 
41,6 korn sem innihalda fosfór, hvert 
með virknisvæði sem er 8,7 mm í 
þvermál 

=”>” 25% af yfirborði jarðvegsins 
komast í snertingu við fosfór. 

Fjölkorna áburður. Á svæði sem 
er 10 x 10 cm að stærð falla að 
meðaltali 4,7 korn sem innihalda 
fosfór, hvert með virknisvæði sem 
er 9 mm í þvermál 

=”>” 3% af yfirborði jarðvegsins 
komast í snertingu við fosfór. 

Hrein efni eða sýrlingar?



Margir þekkja orðtakið: „Það sem 
svöngum þykir sætt, þykir söddum 
óætt.“ Þegar frumþarfir manna og 
annarra dýra hafa verið uppfylltar kemur 
röðin að gæðunum. Lífverur geta tórt 
við lakan kost en til þess að njóta sín 
og líða vel þurfa þær góðar aðstæður. 
Þetta gildir bæði um plöntur og dýr þótt 
oft séu dýrin okkur ofar í huga. Lang-
flestir bændur eru vel meðvitaðir um 
mikilvægi þess að fóðra og hirða bú-
pening sinn þannig að sem mestar og 
bestar afurðir fáist. Enda er gæðamat 
á afurðum eitthvað sem menn þekkja 
vel, sbr. gerla-og frumutölur í mjólk og 
verðlagningu kjöts eftir gæðaflokkum 
og mjólkur eftir fitu- og próteininnihaldi. 

En hvar stöndum við þegar kemur að 
plöntunum? 

Þar virðist gæðahugtakið frekar 
gleymast enda ekki mikið um beina 
sölu plöntuafurða frá hefðbundnum 
búum. Þar eru plöntur fyrst og fremst 
ræktaðar til eigin nota þ.e. sem fóður 
fyrir búfénaðinn. Það þýðir þó ekki að 
gæðin skipti ekki máli. Við þurfum 
að gera sömu kröfur til fóðurs sem 
við framleiðum sjálf og þess varnings 
sem við kaupum af öðrum. Til þess að 
framleiða góðar afurðir þarf að tryggja 
gæðin frá upphafi. Flest efni sem mynda 
kjöt og mjólk eiga uppruna sinn í þeim 
jarðvegi þar sem fóðrið er ræktað. 
Vönduð áburðargjöf leggur því grunn að 

gæðaframleiðslu. Þar er lykilatriði að 
koma öllum áburðarefnunum til skila til 
plantnanna. Það verður best gert með 
einkorna áburði, þ.e. áburði þar sem 
hvert einasta korn inniheldur öll áburðar-
efnin og hámarka því líkurnar á að þau 
dreifist vel og endi þar sem að er stefnt, 
þ.e. í öllum plöntum á svæðinu.

Vissulega er líklegt að plönturnar 
okkar skrimti þótt þær fái ekki öll efni 
í æskilegasta magni og svöngu túni 
getur þótt fjölkorna áburður sætur. En 
ef við ætlum að gera okkar besta og ná 
hámarksárangri í búrekstrinum veljum 
við áburðinn af kostgæfni og þá er 
kjörið að velja einkorna gæðaáburð.
 -ÁÓ-
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Gæði einkorna áburðar
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Það er markmið Yara að framleiða um-
hverfisvænan áburð og stuðla að skyn-
samlegri notkun bænda á áburði með 
fræðslu um áburð og áburðarnotkun. 
Einnig að lágmarka koldioxið CO2 losun 
út í umhverfið við framleiðslu áburðar. 

Umhverfismálum í víðum skilningi 
hefur verið gefinn vaxandi gaumur á 
síðari árum og er landbúnaðurinn engin 
undantekning þar á. Áhrif áburðar á um-
hverfi, bæði húsdýraáburðar og tilbúins 
áburðar, geta verið talsverð ef ekki er 
rétt staðið að áburðargjöfinni. Magn 
áborins áburðar og áburðartími hafa 
mest áhrif á mengunarhættu en einnig 
hefur jarðvegsgerð, jarðvegsdýpt og fjar-
lægð frá vatnsfarvegum talsverð áhrif. 

Helst er hætta á mengun grunn-
vatns og yfirborðsvatns en einnig má 
líta á óhæfilega mikla áburðargjöf 
sem jarðvegsmengun. Nítratmengun 
grunnvatns og ofauðgun yfirborðsvatns 
af köfnunarefni og fosfór eru helstu 
afleiðingar útskolunar áburðarefna frá 
landbúnaði. Ofauðgun getur leitt til súr-
efnisskorts í lækjum, ám og vötnum og 

þannig t.d. haft áhrif á lífskilyrði fiska.
Víða erlendis hefur verið komið á 

löggjöf sem kveður á um hvernig skuli 
staðið að notkun næringarefna í land-
búnaði. Einnig hafa verið samdar s.k. 
leiðbeinandi reglur um góða búskapar-
hætti sem eiga að vera leiðbeinandi 
fyrir bændur hvað varðar umgengni við 
umhverfið.

Talsverð umræða hefur verið um 
hættu á þungmálmamengun frá 
tilbúnum áburði, sérstaklega kadmí-
ummengun. Kadmíum í áburði er að 
mestu leyti í samböndum við fosfór en 
magn þess ræðst af uppruna fosfór-
sins. Fosfórnámur er aðallega að finna 
í Norður- Afríku, Norður- Ameríku og 
Rússlandi (Kólaskaga). Einnig er þekkt 
að náttúrulegt magn kadmíums, og 
annarra þungmálma er hærra í jarðvegi 
á svæðum þar sem eldvirkni er mikil 
eins og hér á landi. Leyfilegt hámarks-
magn kadmíums í áburði hérlendis er 
50 mg/kg fosfórs. Áburður frá Yara er 
með lágt kadmíuminnihald og vel innan 
þessarra marka. 

Það er markmið Yara að framleiða 
áburð í sátt við umhverfið og stuðla að 
skynsamlegri notkun bænda á áburði 
með fræðslu um áburð og áburðar-
notkun. Til marks um það er áherslan 
lögð á „Notaðu minni áburð með 
Yara”.

Yara ábyrgist minna en 4 kg CO2 
losun á hvert framleitt kg af N út í 
andrúmsloftið. Yara hefur fengið gæða-
vottun frá DNV (Det Norske Veritas). 
Yara hefur þróað og sett upp framúr-
skarandi tækni sem sér um minnkun  
gróðurhúsaáhrifa úr framleiðslu N2O. 
Þessi  tækni hefur staðist sem besta 
aðferðin samkvæmt reglugerðum ESB 
um samþáttun mengunarvarna og eftir-
lits. Framleiðslusvæði Yara eru vottuð 
samkvæmt gæðastjórnunarstöðlum ISO 
9001 og ISO 14001 (umhverfisstjórnun 
frá DNV) og hafa einnig verið vottuð frá 
SGS ( Société Générale de Surveillance)  
um að vörur frá Yara fullnægi stöðlum 
Evrópska áburðarframleiðanda. 

Yara og umhverfið

Oslo, 5th December 2011

Jan Petter Fossum 
Head of Yara Health, Environment,  
Safety & Quality

Yara International ASA

Carbon Footprint Guarantee

•	Yara guarantees that the carbon footprint (1) for fertilizers produced 
by Yara as of October 1st 2011 for sale in Denmark, Finland, Norway 
and Sweden is below 3.6 kg CO2-eqv per kg N. 

•	Yara’s guarantee supports the initiative of the Swedish food industry 
for setting emission standards for food production. Yara supports 
application of this initiative internationally.

•	Yara’s carbon footprint is verified by an independent third party, Det 
Norske Veritas (DNV). 

•	Yara has developed and installed catalyst technology for the 
reduction of GHG emissions from the production of nitric acid 
(nitrous oxide, N2O). The technology qualifies as Best Available 
Technique, as defined by the EU Directive on Integrated Pollution 
Prevention and Control. 

•	Yara promotes its catalyst technology to be used by fertilizer 
producers worldwide.

•	Yara’s manufacturing sites are certified to ISO 9001 (quality 
management) and ISO 14001 (environmental management) by 
DNV, and are certified by SGS (Société Générale de Surveillance) 
to satisfy the European fertilizer industry’s Product Stewardship 
Program.

•	Yara shares its knowledge on plant nutrition and best farming 
practice with the agricultural community in order to optimize 
fertilizer use and reduce the environmental impacts and carbon 
footprint of agriculture.

The carbon footprint guarantee will be reviewed in December 2013.

for Fertilizers Sold in Denmark, Finland, Norway and Sweden

(1)  The carbon footprint comprises the greenhouse gas emissions emitted from the production of the nitrogen-content of fertilizers and covers emissions at Yara sites as 
well as the emissions related to intermediates (ammonia production) at suppliers’ sites.
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Móttökueftirlit er mikilvægt
Gangið úr skugga um að umbúðir séu 
óskaddaðar við móttöku áburðarins. Ef 
svo er ekki verður að lagfæra það strax. 
Munið að tilkynna skemmdir strax til 
sölufulltrúa eða skrifstofu. 

Notið réttan lyftibúnað
Stórsekkjum á að lyfta með heppilegum 
verkfærum, án skarpra brúna sem geta 
skemmt hankana. Óvarinn gaffallyftari 
er ekki hentugur, né rúllutindur án 
hólks. (Hólkur innan úr rúlluplasti getur 
gert gæfumuninn). Lyftiarmurinn/-
krókurinn þarf að vera sívalur og 
krækjast undir vafninginn á hankanum. 
Sé sekknum lyft utan vafningsins getur 
hann rifnað. Lyftiátakið á að vera jafnt 
og án snöggra rykkja og stórsekki má 
aldrei setja harkalega niður eða ýta til. 

Undirlagið skiptir miklu máli
Verið á verði gagnvart óhreinu undirlagi 
– plön og gólf verða að vera án hvassra 
brúna eða hluta. Bretti þurfa að vera 
heil og nægilega sterk og raðað þétt 
saman. Örlítið gat á áburðarsekk getur 
valdið ótrúlega miklum skaða.

Góður geymslustaður
Áburð verður að geyma á 
þurrum stað, helst inni eða 
undir þaki. Sé hann geymdur 
úti er mikilvægt að setja hann á 
bretti á traust undirlag þar sem 
ekki er hætta á ágangi vatns. 
Notið yfirbreiðslu og gætið 
þess að binda hana vandlega 
ella getur hún nuddað sekkina 
þannig að þeir rifni við frekari 
meðhöndlun. Sé ekki notuð yfir-
breiðsla er lágmark að tryggja 
að hankar pokanna geti ekki slegist í 
vindi. Staðurinn þarf að vera skjólgóður 
og skuggsæll. Þetta gildir sérstaklega 
um OPTI-KASTM (kalkammonsaltpétur) 
og OPTI-NSTM 27-4 sem ekki þola 
sólarljós eða hita yfir 32°C. Brettaáburð 
ætti alltaf að geyma inni. Ef pappírs-
pokar blotna er mikilvægt að þeir þorni 
áður en þeir eru hreyfðir. 

Áburður og eldur
Ef eldur kviknar í nágrenni við áburð 
geta orðið efnabreytingar í honum af 
völdum hita. Köfnunarefni í formi amm-
oníumnítrats (NH4NO3) hefur bundið í 
sér nokkurt magn súrefnis sem getur 

losnað úr læðingi og aukið umfang elds 
og einnig geta losnað eitraðar loftteg-
undir við hitnun. Áburð ætti því ekki að 
geyma þar sem hætta er á íkveikju t.d. 
frá málmsuðutækjum. 
Ef eldur kemst í ammoníumnítratáburð 
gildir eftirfarandi: 
Nota skal eins mikið vatn og kostur er 
við slökkvistarf til kælingar á áburð-
inum.
Varast innöndun eitraðra lofttegunda 
sem losna úr læðingi við brunann.
Leitast skal við að lofta út eitruðum 
lofttegundum sem einnig dregur úr 
sprengihættu ef hiti og þrýstingur 
verður of mikill. 

Meðhöndlun og geymsla



Afgreiðslustaðir
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Sölufulltrúar 

Afgrei›slusta›ir Yara ábur›ar eru um allt land, á samtals 18 stö›um. Bo›i› ver›ur uppá hagkvæman akstur heim a› bæ eins
og undanfarin ár.

Hægt að panta áburð á netinu www.yara.is og hjá sölumönnum

Akranes

Elías Hartmann Hreinsson er nýr deildarstjóri búvörudeildar. 
Anna María Grönfeldt og Lára Kristjánsdóttir sjá um reikningagerð, innheimtu og önnur skrifstofustörf sem tengjast Yara 
áburðarsölunni. 

Suðurland, Kjalarnesþing og Borgar-
fjörður sunnanverður:
Bergur Pálsson Öldubakki 25 Hvolsvelli
Sími: 487-8591 gsm: 894-0491 
netfang: bergur@yara.is

Mýrasýsla og Borgarfjörður norðanverður: 
Magnús Þór Eggertsson, Ásgarði
Sími: 435-1164 gsm: 898-8164 
netfang: magnuse@yara.is

Snæfellsnes, Dalabyggð og Mýrarsýsla 
að Borgarnesi:
Brynjar Hildibrandsson, Bjarnarhöfn 2 
Sími: 438-1582 gsm: 893-1582
netfang: brynjar@yara.is

Reykhólahreppur og Saurbær:
Hafliði Viðar Ólafsson, Garpsdal 
Sími: 434-7799 gsm: 892-5022 
netfang: vidar@yara.is

Ísafjarðarsýslur: 
Ásvaldur Magnússon, Tröð
Sími: 456-7783 gsm: 868-8456 
netfang: asvaldur@yara.is

Strandasýsla:
Sigrún Magnúsdóttir, Þambárvöllum 2 
Sími: 451-3460 gsm: 893-9964 
netfang: sigrunma@yara.is

V.-Húnavatnssýsla:
Pétur Daníelsson, Höfðabraut 11
Sími: 891-8626 
netfang: petur@yara.is

A.-Húnavatnssýsla:
Sigurður Magnússon, Hnjúki Húnavatns-
sýslu
Sími: 452-4515 gsm: 848-4505
netfang: sigurdur@yara.is

Skagafjörður, Eyjafjörður, S.-Þingeyjar-
sýsla: 
Benedikt Hjaltason, Hrafnagili 
Sími: 893-1246 
netfang: benedikt@yara.is

Kelduhverfi og Öxarfjörður:
Eyþór Margeirsson
Sími: 893-1277 
netfang: eythor@yara.is

Þistilfjörður, Langanes, Strönd og 
Vopnafjörður: 
Halldór Georgsson, Síreksstöðum
Sími: 473-1458, gsm: 893-5058 / 
855-1458 
netfang: halldorg@yara.is

Hérað, Firðir og Breiðdalur:
Helgi Rúnar Elísson, Hömrum 1
Sími: 471-2212 gsm: 860-2729 / 
854-1985
netfang: helgir@yara.is 
Stefán Fannar Steinarsson, 
Hallfreðarstöðum 
Gsm: 867-4209 
netfang: stefan@yara.is

A.-Skaftafellssýsla, Djúpavogshreppur 
og Norðfjörður:
Bjarni Hákonarson, Dilksnesi
Sími: 478-1920 gsm: 894-0666 
netfang: bjarniha@yara.is

Deildarstjóri:
Elías Hartmann Hreinsson
Sími: 575-6005 gsm: 898-0824 
netfang: elias@yara.is

Fulltrúi á skrifstofu:
Lára Kristjánsdóttir
Sími: 575-6031 
netfang: lara@yara.is

Fulltrúi á skrifstofu:
Anna María Grönfeldt
Sími: 575-6027 gsm: 860-9849
netfang: anna@yara.is

Afgreiðslustaðir Yara áburðar eru um allt land. Boðið er upp á hagkvæman akstur heim að bæ.



Notaðu minni áburð með Yara


