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LEIÐARI
Óvissa um gengisþróun krónu á 
næstu vikum og mánuðum og að 
ekki er hægt að gengisverja áburð-
arkaup eins og undanfarin ár veldur 
því að verðskrá er nú í fyrsta sinn 
sett fram í evrum.  Gengi evru á 
greiðsludegi grundvallar því verð í 
íslenskum krónum fyrir áburðinn.

Verðskráin er auk þess sett fram 
miðað við staðgreiðsluverð og 
stiglækkandi pöntunarafslátt fram á 
vorið.  Ef pantað er fyrir lok febrúar 
svo dæmi sé tekið er veittur 10% 
pöntunarafsláttur og ljúka þarf 
greiðslum fyrir 20. mars, sjá nánar 
í verðskrá og upplýsingum um við-
skiptakjör. Greiðsludagur áburðar 
mun því ráða kaupverðinu í íslensk-
um krónum.

Áburður hækkar því miður talsvert 
milli ára.  Miðað við gengi 147 á 
evru er minnst hækkun á NP 26-6 
milli ára eða um 14%.  Mest hækkar 
OPTI-KAS (N27) en þar er hækkunin  
41%,  NPK 24-4-7 hækkar um 22% 
og NPK 21-4-10 um 24% svo dæmi 
séu tekin.

Við höfum lokið 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.  

Flestar áburðartegundirnar sem 

í boði eru innihalda auk N,P og 
K önnur mikilvæg efni eins og 
Calsium(Ca), Magnesium(Mg) 
og  Brennistein(S).  Auk þess sem 
sumar tegundir innihalda snefilefni 
eins og bór, mangan, molybden og 
zink.  NPK 21-3-8 +Se inniheldur 
selen sem getur nýst þeim sem búa 
við selenskort en rannsóknir hafa 
sýnt að íslenskur jarðvegur er víða 
selensnauður.  Við val á áburði er 
mikilvægt að horfa til efnainnhalds 
áburðar en fjölkornaáburður er oft í 
boði án margra framangreindra efna.  
Allur áburður YARA er hins vegar 
einkorna gæðaáburður.

Áburðartegundir eru þær sömu og 
í fyrra að því undanskildu að NPK 
19-4-12 kemur í stað NPK 17-5-13 
og NPK 12-4-18 kemur í stað NPK 
11-5-18. 

Gæði og nýting áburðar skipta sér-
staklega 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. Nýt-
ing búfjáráburðar skiptir sem fyrr 
verulegu máli til að draga úr notkun 
á tilbúnum áburði.  
 
Við ráðleggjum okkar viðskiptavin-
um að ganga frá pöntun eins fljótt 
og hægt er til að tryggja sér 10% 
pöntunarafslátt. Greiðsla á áburð-
inum tryggir síðan endanlegt verð í 
íslenskum krónum.
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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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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.  Aðstæð-
ur 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 spurn-
ingunni hér að ofan er að gera áburðar-
áætlun, gjarnan með aðstoð ráðunautar 
því betur sjá augu en auga og ráðunaut-
ar búnaðarsambandanna hafa bæði 
þekkingu og reynslu til þess að vinna 
það verk.  Bændur eiga kost á tölvufor-
ritinu NPK 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 áburðargjöf-
ina 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 eft-
irfarandi punkta í huga:
1. Nýræktir (1-3 ára) þurfa steinefna-

ríkari áburð en eldri tún, einkum vel 
af fosfór (P).

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

3. Gömlum túnum getur dugað við-
haldsskammtur 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 get-
ur orðið uppskerubrestur vegna kal-
ískorts.  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 köfnunar-
efnisríkur fyrir slíka ræktun nema 
jafnhliða sé notaður mikill búfjár-
áburður.  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 góð 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.   

-ÁÓ-

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 einn-
ig kalk og magnesíum sem vegur upp á 
móti sýrandi áhrifum köfnunarefnisins.

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 jarð-
veg.  Þegar jarðvegur er kaldur er nítrat 
mjög mikilvægt því vitað er að þá geng-
ur 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 köfnunarefnisgjöf með 
kalksaltpétri álíka miklu kalki á hektara 
og ef notað er tonn af áburðarkalki (með 
5% N og 30% Ca) fimmta hvert ár.

OPTI-NSTM 27-4
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 27-4 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 og mælingar Veðurstof-
unnar sýna að brennisteinn sem jarðvegi 
berst úr úrkomu hefur minnkað á síð-
ustu árum. Brennisteinsskortur 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.

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 ákveðnum 
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, magnesíum og 
brennistein.

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 áburð-
ur sem einkum er framleiddur með 
beitilönd fyrir kálffullar kýr og kvígur 
í huga.  Hann er þó ekki síður upp-
lagður til þess að auka selen í heyi og 

Áburðartegundir
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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 næringarefna 
í jarðvegi.  Inniheldur einnig kalk, magn-
esíum, brennistein og bór.

NPK 19-4-12
Þrígildur blandaður áburður ætlaður fyrir 
grænfóður og áburðarfrek tún.  Hlutföll 
áburðarefna miðast við að fosfórþörf sé 
hófleg en kalíþörf í hærra lagi.  Að auki 
eru í þessari tegund kalk, magnesíum, 
brennisteinn og bór en bór er einkum 
mikilvægur fyrir grænfóður af kross-
blómaætt (káltegundir).
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. kart-
öflur.  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, brennisteinn, 

bór, mangan, molybden og sink.  Hætta 
á snefilefnaskorti er því minnkuð með 
notkun hans.

OPTI VEKST 6-5-20
Garðáburður með mjög litlu köfnunarefni 
sem er aðallega notaður sem grunngjöf 
með ábót úr kalksaltpétri.  Klórsnauður.

OPTI STARTTM NP 12-23
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-PTM 8 er súperfosfat sem hægt 
er að grípa til þar sem þörf er á auka-
skammti af fosfór 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 áburðardreif-
ara.  Það er mun einsleitari vara en 
skeljasandur 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 möguleik-
inn 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 hefðbundinn 
blandaður áburður. Kornaða kalkið er 
fljótvirkara en skeljasandur. 

Auk framangreindra tegunda getur verið 
mögulegt að útvega aðrar áburðarteg-
undir 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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Mikilvægi er að vel sé staðið að dreif-
ingu áburðar þar sem mikil verðmæti 
eru í húfi. Fyrir utan að velja réttan 
dreifingartíma m.t.t. ástands jarðvegs 
og gróðurs er mikilvægt að ástand og 
stillingar áburðardreifara séu í góðu lagi. 
Jöfn dreifing áburðarins er forsenda þess 
að hann nýtist sem skyldi.
Til að tryggja jafna dreifingu áburðarins 
býður Yara eingöngu upp á einkornaá-
burð þar sem öll næringarefnin eru í 
hverju áburðarkorni og þyngd og lögun 
kornanna hefur verið þróuð til þess að 
falla sem best að dreifieiginleikum þyr-
ildreifara. Kornagerð áburðar er mismun-
andi eftir framleiðsluaðferðum. Ýmist 
er um að ræða hrjúfkorn (granulert) eða 
gljákorn (prillet). Glákorn eru hnöttóttari 

og hálli en hrjúfkorn. Við sömu stillingu 
áburðardreifara renna gljákorn því hraðar 
úr dreifaranum en hrjúfkorn. Allar teg-
undir Yaraáburðar, sem hér eru í boði, 
eru hrjúfkorn nema Kalksaltpétur sem er 
gljákorn.
Öllum áburðardreifurum eiga að fylgja 
leiðbeiningar um notkun þeirra. Algeng-
ast er að nota svokallað þyrildreifara 
við dreifingu tilbúins áburðar. Þeir eru 
afkastamiklir en krefjast vandvirkni við 
notkun. 

Ráð til þess að hámarka nýtingu áburð-
arefna:
 Bera tilbúinn áburð á þegar grös eru 

reiðubúin til þess að taka upp næring-
arefni. Fosfór og kalí bindast í jarðvegi 

að einhverju marki en úrkoma getur 
valdið útskolun og einnig er hætt á 
að köfnunarefni tapist með uppgufun 
ef næringarefnin eru ekki bundin í 
jarðvegi og gróðri fljótlega eftir dreif-
ingu. En þegar tún fara að grænka að 
vori má gera ráð fyrir að grösin séu 
farin að bíða eftir að fá næringu og 
tímabært að hefja áburðardreifingu.

 Best er að beita búfjáráburði að vori 
en einnig að hausti áður en jörð frýs. 
Þar sem úrkoma er mikil, tún liggja í 
halla og stutt er í vatnsfarvegi getur 
verið hætta á næringarefnatapi vegna 
afrennslis þannig að taka þarf tillit til 
staðbundinna aðstæðna.

Dreifing áburðar 
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Þegar talað er um snefilefni í áburði er 
átt við efni sem jurtir þurfa mjög lítið 
af, yfirleitt innan við eitt kílógramm á 
hektara á ári, og eru því oftast innan 
við 1% af viðkomandi áburðartegund 
og stundum aðeins talin í hundruðustu 
eða þúsundustu hlutum úr prósenti.  
Meðal þessara efna eru bór, mangan, 
molybden og zink og einnig selen, sem 
að vísu telst ekki jurtanærandi efni en 
er í vaxandi mæli blandað í áburð vegna 
mikilvægis þess í fóðri búfjár og fæðu 
manna.

Við framleiðslu einkorna áburðar frá 
Yara er fljótandi köfnunarefni og fosfór 
hrært saman í blandara ásamt söltum, 
s.s. kalí og magnesíum, og snefilefn-
um, s.s. bór eða seleni, eftir því sem 
við á hverju sinni.  Efnablandan er síðan 
kornuð og kornin þurrkuð og húðuð.  
Þessi framleiðsluaðferð tryggir svo sem 
unnt er að öll korn í áburðinum hafi 
sömu efnasamsetningu.

Í fjölkorna áburði, þ.e. áburði þar sem 
hráefnin eru einungis hrærð saman en 
ekki búin til efnablanda, er líklegt að 
ef áburðurinn á annað borð inniheldur 
snefilefni þá séu þau bundin aðeins 
einni tegund af þeim kornum sem hann 
er gerður úr.  Við þær aðstæður má 
búast við að dreifing snefilefnanna verði 
á þann veg sem sést á meðfylgjandi 

mynd, því jafnvel þótt takist að dreifa 
fjölkorna áburði jafnt hlýtur dreifing 
snefilefnanna alltaf að verða gisnari og 
nær örugglega ójafnari en með einkorna 
áburði.  Gera verður ráð fyrir að gisin og 
ójöfn dreifing efna sem eru í mjög litlu 
magni í áburði, eins og gildir um snef-
ilefni, verði til þess að margar plöntur 
verði þeirra ekki aðnjótandi sem skyldi.

Framansagt gildir einnig um önnur 
áburðarefni en snefilefni, einkum þau 

sem borin eru á í litlum mæli s.s. 
magnesíum og brennisteinn.  Því minna 
sem er af einhverju efni í áburði því 
meiri hætta er á of gisinni og ójafnri 
dreifingu þess sérstaklega úr fjölkorna 
áburði þar sem efnið er ekki í hverju 
korni áburðarblöndunnar.  Hættan á að 
þetta valdi skaða eykst síðan enn frekar 
ef um er að ræða efni sem hreyfist lítið 
í jarðvegi eins og t.d. er vitað að á við 
um fosfór.
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Jar›vegs- og heyefnagreiningar eru
fl‡›ingarmikill grundvöllur fless a› velja
heppilegustu ábur›artegundirnar til nota
á hverjum sta›. Óheppileg ábur›argjöf
getur me› ‡msu móti or›i› d‡r; vöntun
einstakra efna getur r‡rt bæ›i magn og
gæ›i uppskeru og ofrausn t.d. í kalígjöf
getur gert fó›ri› óheilnæmt fyrir
skepnurnar.
 Varasamt getur veri› a› byggja árum
saman á sömu efnagreiningum og

áætlunum flótt flær reyndust í upphafi
vel flví efnaástand ræktunarlandsins
getur breyst vi› notkun fless. Sem dæmi
um fla› má nefna a› köfnunar-
efnisábur›ur, annar en nítrat, s‡rir jar›veg
smátt og smátt og sama gildir um
brennistein. Fosfór safnast upp í jar›vegi
svo oft má draga verulega úr notkun
hans flegar ræktun eldist en kalí er hins
vegar mjög hreyfanlegt og binst illa í
jar›vegi flannig a› ef breg›ast flarf vi›

ofgnótt kalís í uppskeru me› flví a› draga
úr kalígjöf í ábur›i flarf jafnframt a› gæta
fless a› fylgjast vel me› flróuninni svo
ekki komi upp kalískortur me› tilheyrandi
uppskerubresti. fiá koma heyefnagrein-
ingar a› gó›um notum en flær ætti a›
gera árlega flótt nægjanlegt sé tali› a›
efnagreina jar›veginn á nokkurra ára
fresti.
-ÁÓ-
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Efnagreining

Gæ›i
Margir flekkja or›taki›: „fia› sem
svöngum flykir sætt, flykir söddum
óætt.“ fiegar frumflarfir manna og
annarra d‡ra hafa veri› uppfylltar
kemur rö›in a› gæ›unum.  Lífverur
geta tórt vi› lakan kost en til fless a›
njóta sín og lí›a vel flurfa flær gó›ar
a›stæ›ur.  fietta gildir bæ›i um
plöntur og d‡r flótt oft séu d‡rin okkur
ofar í huga.  Langflestir bændur eru
vel me›vita›ir um mikilvægi fless a›
fó›ra og hir›a búpening sinn flannig
a› sem mestar og bestar afur›ir fáist.
 Enda er gæ›amat á afur›um eitthva›
sem menn flekkja vel, sbr. gerla- og
frumutölur í mjólk og ver›lagningu
kjöts eftir gæ›aflokkum og mjólkur
eftir fitu- og próteininnihaldi.  En hvar

stöndum vi› flegar kemur a›
plöntunum?  fiar vir›ist gæ›ahugtaki›
frekar gleymast enda ekki miki› um
beina sölu plöntuafur›a frá
hef›bundnum búum.  fiar eru plöntur
fyrst og fremst rækta›ar til eigin nota
fl.e. sem fó›ur fyrir búféna›inn.  fia›
fl‡›ir fló ekki a› gæ›in skipti ekki máli.
 Vi› flurfum a› gera sömu kröfur til
fó›urs sem vi› framlei›um sjálf og
fless varnings sem vi› kaupum af
ö›rum.  Til fless a› framlei›a gó›ar
afur›ir flarf a› tryggja gæ›in frá
upphafi.  Flest efni sem mynda kjöt
og mjólk eiga uppruna sinn í fleim
jar›vegi flar sem fó›ri› er rækta›.
Vöndu› ábur›argjöf leggur flví grunn
a› gæ›aframlei›slu.  fiar er lykilatri›i

a› koma öllum ábur›arefnunum til
skila til plantnanna.  fia› ver›ur best
gert me› einkorna ábur›i, fl.e. ábur›i
flar sem hvert einasta korn inniheldur
öll ábur›arefnin og hámarkar flví
líkurnar á a› flau dreifist vel og endi
flar sem a› er stefnt fl.e. í öllum
plöntum á svæ›inu.
Vissulega er líklegt a› plönturnar okkar
skrimti flótt flær fái ekki öll efni í
æskilegasta magni og svöngu túni
getur flótt fjölkorna ábur›ur sætur.
En ef vi› ætlum a› gera okkar besta
og ná hámarksárangri í búrekstrinum
veljum vi› ábur›inn af kostgæfni og
flá er einbo›i› a› velja einkorna
gæ›aábur›.

-ÁÓ-
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Brennisteinn (S) er plöntum mik-
ilvægt næringarefni sérstaklega til 
próteinmyndunar, svo ríkulegri köfn-
unarefnisgjöf sem ætlað er að auka 
próteinuppskeru þarf að fylgja nægj-
anlegur brennisteinn. Hérlendis hefur 
brennisteinsskortur víða verið staðfest-
ur, sérstaklega á þurrari svæðum fjarri 
ströndinni en úrkomumeiri svæði geta 
engu síður liðið fyrir brennisteinsskort.  
Mælingar Veðurstofunnar sýna að 
brennisteinn sem berst úr úrkomu hefur 
minnkað á síðustu árum auk þess sem 
brennisteinn sem berst með þeim hætti 

utan vaxtartíma kemur gróðri að litlu 
gagni þar sem hann skolast burt. Einnig 
þarf að varast að ofmeta þann brenni-
stein sem skilar sér úr búfjáráburði.  

Við brennisteinsskort verða yngstu blöð 
grasanna ljósgræn og grösin verða lin.  
Verði skorturinn mikill visna bæði ný og 
gömul blöð.  Brennisteinsskortur 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.  Vert er að hafa í huga að 
brennisteinn sýrir jarðveg svo sam-
fara mikilli notkun hans þarf að tryggja 
nægjanlegt kalk.

Allar tví og þrígildu áburðartegundirnar 
frá Yara innihalda a.m.k. 2% brennistein 
(S).  Af þrígildu túntegundunum er 21-
3-8 + Se brennisteinsríkastur (3,6% S), 
21-4-10 næstur með 2,7% S og 19-4-
12 inniheldur 2,2% S.  Garðáburðurinn 
12-4-18 inniheldur 9,5% S og OPTI-P 
8 11%.

Stundum verðum við fyrir því að upp 
koma frjósemisvandamál eða einhvers 
konar veiklun í gripum sem erfitt er að 
henda reiður á.  Reynst getur snúið að 
finna rætur vandans og sjálfsagt að 
leita aðstoðar ráðunauta og dýralækna 
við það verk.  Ein orsök vandamála sem 
þessara getur verið selenskortur og þar 

sem gera verður ráð fyrir að seleninni-
hald í íslensku fóðri sé lágt ætti aldrei 
að útiloka þann möguleika nema að vel 
athuguðu máli.  Hægt er að bæta grip-
um selenvöntun með ýmsu móti s.s. 
steinefnablöndum og „lyfja“gjöf, sem 
getur verið nauðsynlegt þegar bregðast 
þarf skjótt við.  Sennilega er einfald-

asta, varanlegasta og jafnframt örugg-
asta leiðin þó að auka seleninnihald 
fóðursins með selenbættum áburði.  
Það getur auk þess verið ódýrasti kost-
urinn því selenbætti áburðurinn NPK 
21-3-8 er á mjög hagstæðu verði sam-
anborið við aðra möguleika.

Munum eftir brennisteininum

Gæti það verið selenskortur?

© Yara 9
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Sölufulltrúar
Breytingar á sölusvæðum

Breytingar hafa verið gerðar á nokkr-
um sölusvæðum. Ragnar Þorsteins-
son sölufulltrúi í S-Þingeyjarsýslu, 
Kelduhverfi og Öxarfirði hefur hætt 
störfum sem sölufulltrúi Yara. Við 
þökkum honum vel unnin störf og 

óskum honum velfarnaðar í framtíðinni. 
Sigurður Magnússon, sölufulltrúi okkar 
í A.-Húnavatnssýslu og Skagafirði mun 
nú eingöngu sjá um söluYaraáburðar í 
A.-Húnavatnssýslu. Benedikt Hjaltason 
sölufulltrúi okkar í Eyjafirðir tekur við 

sem sölufulltrúi í Skagafirði og einnig 
í S-Þingeyjarsýslu, Kelduhverfi og Öx-
arfirði.

Suðurland, Kjalarnesþing og Borgarfjörður 
sunnanverður:  Bergur Pálsson, Öldubakki 25, 
sími 487-8591 og 894-0491, netfang bergur@yara.is og 
Brynjar S. Sigurðsson, Heiði, sími 486-8710 og
898-1594, netfang brynjarsig@yara.is

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

Skagafjörður, Eyjafjörður, S.-Þingeyjarsýsla, 
Kelduhverfi og Öxarfjörður:  
Benedikt Hjaltason, sími 893-1246, 
netfang benedikt@yara.is 

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

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

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

Hérað, Firðir og Breiðdalur:  
Helgi Rúnar Elísson, Hallfreðarstöðum 2, 
sími 471-3052, 860-2729 og 854-1985, 
netfang helgir@yara.is

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

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

Strandasýsla:  
Sigrún Magnúsdóttir, Þambárvöllum 2, 
sími 451-3364, 853-9964 og 893-9964, 
netfang sigrunma@yara.is

Deildarstjóri áburðarsölu: 
Hafdís Arna Sveinbjarnardóttir, sími 575-6000 og 
896-5044, netfang hafdis@yara.is

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

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1, 110 Reykjavík
Sími 575-6000, Fax 575-6090
Netfang aburdur@yara.is, www.yara.is

VER‹SKRÁ  Ver› án vsk. - kr. á tonn
Tegund apr '08 maí '08 jún '08 EFNAINNIHALD

Afsláttur frá júníver›i 4% 2% 0% N P K Ca Mg S B Cu Mn Mo Fe Zn Na Se

OPTI-KAS™ (N 27) 41.067 41.922 42.778 27 5

OPTI-NS™ 27-4 45.867 46.822 47.778 27 6 0,7 3,7

Kalksaltpétur (N 15,5) 37.333 38.111 38.889 15,5 18,8

Bórkalksaltpétur (N15,4) 45.547 46.496 47.444 15,4 18,5 0,3

CalciNit™ (f.gróðurhús) 71.680 73.173 74.667 15,5 19

NP 26-6 59.733 60.978 62.222 26 6,1 0,9 1,4 2

NPK 24-4-7 56.000 57.167 58.333 24 3,9 6,6 2 2

NPK 21-3-8 +Se 59.840 61.087 62.333 21 2,6 8,3 1,3 1 3,6 0,02 2,4 0,001

NPK 21-4-10 57.067 58.256 59.444 20,6 3,6 9,6 1,8 1,2 2,7 0,02

NPK 17-5-13 59.413 60.651 61.889 17,2 4,6 13 2,3 1,2 2,2 0,02

NPK 11-5-18* 65.920 67.293 68.667 11 4,6 17,6 2,3 1,6 9,5 0,03 0,3 0,002 0,03

OPTI VEKST 6-5-20* 82.880 84.607 86.333 6 5 20 3 3 10,2 0,05 0,1 0,3 0,1

OPTI START™ NP 12-23 82.133 83.844 85.556 12 23

OPTI-P™ 8 50.133 51.178 52.222 8 22 11

Mg-kalk - 0,2-2 mm 16.667 17.014 17.361 23,2 12

Mg-kalk - kornað 35.426 36.164 36.902 20,5 12

1) Einnig fáanlegur í 40 kg plastpokum á 8% hærra ver›i en í ver›töflu
2) Í 40 kg pokum  3) Í 25 kg pokum, 1.225 kg á hverju bretti  *Klórsnau›ur, fl.e. Inniheldur <2%Cl
Ábur›urinn er í 600 kg sekkjum nema annars sé geti›.

Yara ábur›ur
Einkorna gæ›aábur›ur

Ábur›arkaup eru vaxtalaus til 15.maí 2008
Grei›sludreifing sni›in a› flörfum kaupanda

Sölufulltrúar

Eyjafjör›ur:
Benedikt Hjaltason, sími 893-1246
netfang benedikt@yara.is

A.-Húnavatnssýsla: 
Sigurður Magnússon, Hnjúki, sími 452-4515 og 
848-4505, netfang sigurdur@yara.is 



Umbúðir

Viðskiptakjör – YARA áburður 2009

Afgreiðslustaðir
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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.

Engar breytingar verða á stærð umbúða 
í ár. Sömu tegundir og í fyrra verða í 
boði á 40 kg pokum. Með því að bjóða 

uppá áburð í 40 kg poka er verið að 
koma til móts við þá aðila sem ekki 
geta notað stórsekki. Allur áburður 

verður annars afgreiddur í 600 kg stór-
sekkjum nema annað sé tekið fram.

a) Verð gefið upp í  EUR pr. tonn án 
virðisaukaskatts.  Verð í íslenskum 
krónum miðast við gengi á greiðslu-
degi.  Gengi er sölugengi Seðlabanka 
Íslands á  greiðsludegi.

b) Gerður er fyrirvari með að uppgefið 
verð í apríl, maí og júní skv. verðskrá 
kunni að breytast eftir að áburð-
arfarmar eru komnir til landsins og 
þeir greiddir.  

c) Verð miðast við staðgreiðslu.

d) 24,5% virðisaukaskattur leggst ofan 
á verð við útgáfu reiknings.

e) Reikningur er gefin út á greiðsludegi.

f) Pöntunarafsláttur :
	 •	 10%	í	febrúar.
	 •	 6%	í	mars.
	 •	 4%	í	apríl.
	 •	 2%	í	maí.
	 •	 0%	í	júní.

g) Greiðslum þarf að vera lokið með 
eftirfarandi hætti en þó alltaf fyrir 
afhendingu áburðar:

	 •	 Fyrir	20.	mars	vegna	pantana	í		
 febrúar.

	 •	 Fyrir	20.	apríl	vegna	pantana	í		
 mars.

	 •	 Fyrir	20.	maí	vegna	pantana	í		
 apríl.

	 •	 Fyrir	20.	júní	vegna	pantana	í		
 maí.

h) Staðgreitt:
	 •	 Bankareikningur:	301-26-622
	 •	 Kennitala	SS:		600269-2089
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VER‹SKRÁ  Ver› án vsk. - kr. á tonn 147 EUR EUR
Tegund feb feb mars EFNAINNIHALD
Afsláttur frá júníver›i Ver› án vsk 10% 6% N P K Ca Mg S B Cu Mn Fe Zn Na Se
OPTI-KAS™ (N27) 54.038 375 391 27 5
OPTI-NS™ 27-4 55.479 385 401 27 6 0,7 3,7
Kalksaltpéter™ (N15,5) 52.164 362 377 15,5 18,8
Bórkalksaltpétur (N15,4) 1) 57.208 397 414 15,4 18,5 0,3
CalciNit™ 3) 86.460 600 625 15,5 19
NP 26-6 62.684 435 453 26 6,1 0,9 1,4 2
NPK 24-4-7 64.125 445 464 24 3,9 6,6 2 2
NPK 21-3-8 Selen 71.185 494 515 21 2,6 8,3 1,3 1 3,6 0,02 2,4 0,001
NPK 21-4-10 1) 66.286 460 479 20,6 3,6 9,6 1,8 1,2 2,7 0,02
NPK 19-4-12 1) 70.753 491 511 18,6 3,8 12,3 1,9 1,2 2,2 0,02
NPK 12-4-18 1) 79.687 553 576 11,8 4 17,6 2 1,6 9,5 0,03 0,3 0,03
OPTI-VEKST 6-5-20 1) 98.132 681 709 6 5 20 3 3 10,2 0,05 0,1 0,3 0,1
OptiStart NP 12-23 2) 92.224 640 667 12 23
OPTI-P™ 8 1) 63.116 438 456 8 22 11
Mg-kalk 0,2-2 mm 19.886 138 144 23,2 12
Mg-kalk korna› 1) 42.365 294 306 20,5 12

1) Einnig fáanlegir í 40 kg pokum á 8% hærra verði en í verðtöflu  2) Í 40 kg pokum     
3) Í 25 kg pokum, 1.225 kg á hverju bretti *klórsnauður þ.e. Inniheldur <2%Cl.     
Áburðurinn er í 600 kg sekkjum nema annars sé getið.

Greiðslufyrirkomulag:
- Staðgeiðsla
- Greiðslusamningar 

INNIHALD ÁBUR‹ARTEGUNDA
Ábur›artegund N P K Ca Mg S B Cu Mn Fe Zn Na Se
OPTI-KAS™ (N27) 27 5
OPTI-NS™ 27-4 27 6 0,7 3,7
Kalksaltpéter™ (N15,5) 15,5 18,8
Bórkalksaltpétur (N15,4) 1) 15,4 18,5 0,3
CalciNit™ 3) 15,5 19
NP 26-6 26 6,1 0,9 1,4 2
NPK 24-4-7 24 3,9 6,6 2 2
NPK 21-3-8 Selen 21 2,6 8,3 1,3 1 3,6 0,02 2,4 0,001
NPK 21-4-10 1) 20,6 3,6 9,6 1,8 1,2 2,7 0,02
NPK 19-4-12 1) 18,6 3,8 12,3 1,9 1,2 2,2 0,02
NPK 12-4-18 1) * 11,8 4 17,6 2 1,6 9,5 0,03 0,3 0,03
OPTI-VEKST 6-5-20 1) * 6 5 20 3 3 10,2 0,05 0,1 0,3 0,1
OptiStart NP 12-23 2) 12 23
OPTI-P™ 8 1) 8 22 11
Mg-kalk 0,2-2 mm 23,2 12
Mg-kalk korna› 1) 20,5 12

VER‹SKRÁ  Ver› án vsk.


