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Áburðartegundir sem hafa nítrat sem undirstöðuefni eins og
ammóníumnítrat, kalsíumammóníumnítrat og NPK-blöndur eru
með hreinum næringarefnum sem bjóða upp á þá nákvæmni,
skilvirkni og áreiðanleika sem þörf er á, út frá jarðræktar-,
umhverfis- og sjálfbærnissjónarmiðum í landbúnaði.
Nítratáburðartegundir Yara hafa mjög lítið kolefnisspor og eru því
besta lausnin fyrir bændur sem vilja uppskeru en ekki CO2.
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Yara einkorna áburður
Selenbættur áburður
Jarðvegur er víða selensnauður. Notkun á Yara selenbættum áburði er hagstæðasta leiðin til þess að auka
selenmagn í gróffóðri. Með selengjöf í gegnum hey eða beit fær búfé selenið í lífrænum samböndum sem nýtist
betur en ólífrænt selen úr steinefnablöndum eða lyfjum. Heyefnaniðurstöður hjá bændum sem hafa borið á
selenbættan Yara áburð staðfesta með óyggjandi hætti góða selenstöðu gróffóðursins.
Hver er selenstaðan í þínu heyi?
Við bjóðum upp á eftirfarandi tegundir af selenbættum Yara áburði

Tegund

Þyngd

N

P

K

Ca

NP 26-4 Selen

600 kg

26,0

4,0

2,0

NP 25-2 Selen

600 kg

25,0

2,0

2,5

NPK 27-3-3 Selen

600 kg

26,6

2,6

2,6

1,0

NPK 23-3-8 Selen

600 kg / 40 kg

23,0

3,0

8,0

NPK 22-6-6 Selen

600 kg

21,6

5,9

5,8

1,4

Mg

S

B

Zn

Se

3,6

0,02

0,10

0,0015

1,0

2,5

0,02

0,10

0,0015

0,5

3,0

0,02

0,0015

3,0

0,02

0,0015

3,0

0,02

0,0015

Tegund

Notkunarsvið

Aðgreining tegunda

NP 26-4 Selen

Með búfjáráburði þar sem ekki þarf
viðbót af kalí (K)

Á tún, nýbrotið land og uppgræðslu með S, B,
Zn og selen (Se)

NP 25-2 Selen

Með miklum búfjáráburði þar sem ekki
þarf viðbót af kalí (K)

Á tún, nýbrotið land og uppgræðslu með S, B,
Zn og selen (Se)

NPK 27-3-3 Selen

Með búfjáráburði, ábót af fosfór (P) kalí
(K) og selenþörf

Þrígildur köfnunarefnisáburður með selen (Se),
Mg, S, og B. Á tún og uppgræðslu

NPK 23-3-8 Selen

Tún í þokkalegri rækt eða með
hóflegum búfjáráburði og selenþörf

Þrígildur áburður með fosfór (P) og kalí (K) til
viðhalds túna auk S, B og Se

NPK 22-6-6 Selen

Tún með hóflegum búfjáráburði og
selenþörf

Þrígildur áburður með miklum fosfór (P), hóflegu
kalí (K), Se, S og B

Mynd 1: Í tilraun sem var
framkvæmd í Kildare, Írlandi,
var borið saman selenmagn í
heyi þar sem var annars vegar
notast við þrígildan áburð án
selen og hins vegar með seleni.
Selen magnið í heyinu jókst
um 275% í fyrri slætti og um
450% í seinni slætti.
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Kalk áburður
Kölkun er grundvallaratriði þegar kemur að nýtingu annarra næringarefna úr jarðvegi og áburði. Þegar sýrustig
jarðvegs er of lágt takmarkast upptaka næringarefna. Sýrustig á bilinu 6,0-6,5 gefur besta nýtingu á flestum
næringarefnum. Kalk bætir einnig gæði og endingarhæfni uppskerunnar.
Til að fá skýra mynd af sýrustigi túna þarf að taka jarðvegs- og heysýni en þau hjálpa bændum að hámarka
nýtingu næringarefna og gæði uppskerunnar.

Tegund

Þyngd

N

P

K

Ca

Kalksaltpéter™

600 kg / 25 kg

15,5

18,8

Nitrabor™

600 kg / 25 kg

15,5

18,5

Mg

0,30

Mg-kalk 0,2-2 mm

600 kg

23,2

12,0

Mg-kalk kornað

600 kg

20,5

12,0

Tegund

Notkunarsvið

B

Aðgreining tegunda

Kalksaltpéter™ Fyrsti áburður að vori og milli slátta

Auðleystur við bleytu og kulda, hátt hlutfall kalks (Ca), afsýrir jarðveg

NitraBor™

Matjurtir. Grænfóður af krossblómaætt Kalksaltpétur með bór (B)

Mg-kalk

Kölkun jarðvegs

Gefur mikið af kalki (Ca) og magnesíum (Mg)

Köfnunarefnis- og fosfórs áburður
Tegund
OPTI-KAS

TM

OPTI-NS

TM

OPTI-Start
OPTI-P

TM

TM

Þyngd

N

600 kg

Ca

Mg

27,0

5,0

2,4

600 kg

27,0

6,0

0,7

25 kg

12,0

NP 12-23

20

P

K

S
3,7

23,0

600 kg

20,0

17,0

1,2

Tegund

Notkunarsvið

Aðgreining tegunda

OPTI-KAS™

Tún með miklum búfjáráburði og milli slátta

Köfnunarefnisáburður með kalki (Ca) og magnesíum (Mg)

OPTI-NS™

Tún og grænfóður með búfjáráburði og milli
slátta þar sem þörf er á brennisteini

Köfnunarefnisáburður með Ca, Mg og miklum brennistein (S)

OptiStart™
NP 12-23

Kartöflur, bygg, grænfóður

Flýtiáburður með köfnunarefni (N) og miklum fosfór (P)

OPTI-P™ 20

Kartöflur, nýrækt/endurrækt

Þar sem mikil þörf er á fosfór (P)

Þrígildur áburður
Tegund

Þyngd

N

P

K

Ca

NPK 24-4-7

600 kg

24,0

3,9

6,6

2,0

NPK 20-4-11

600 kg

19,6

3,6

10,6

1,9

NPK 15-7-12

600 kg

15,0

6,5

12,5

4,0

NPK 12-4-18 1)

600 kg /
25 kg

11,8

4,0

17,6

2,0

NPK 8-5-19 1)

600 kg

8,0

5,0

19,0

Mg

S

B

Cu

Mn

Fe

Zn

2,0
1,0

2,2

0,02

1,5
1,6

9,5

0,03

2,5

11,7

0,05

0,30
0,05

0,25

0,03
0,1

1) Klórsnauður, þ.e. inniheldur <2% Cl.

Tegund

Notkunarsvið

Aðgreining tegunda

NPK 24-4-7

Tún með hóflegum búfjáráburði

Talsvert af fosfór (P) og ríkulegt kalí (K) og kalk (Ca)

NPK 20-4-11

Tún í þokkalegri rækt án búfjáráburðar – kornrækt

Þrígildur áburður. Mikið kalí (K) ásamt Mg, S og B

NPK 15-7-12

Nýrækt, grænfóður, korn og áburðarfrek tún

Mikill fosfór (P) og hæfilegt kalí (K), Ca og S

NPK 12-4-18

Kartöflur og aðrar matjurtir

Alhliða garðáburður

NPK 8-5-19

Kartöflur og aðrar matjurtir

Garðáburður með snefilefnum til að nota með NitraBor
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Fljótandi áburður Yara Vita

Tegund

Stærð

N

Brassitrel Pro

10 L

4,5

Solatrel

10 L

Gramitrel

10 L

3,9

Croplift

5 kg

20

P
13

K
4,2

Ca

Mg

5,8

4,6

0,7

2,7

S

B

11,6

1,2

Mn

Mo

4,6

0,3

3,9

9,1
3,5

Cu

5

0,04

Fe

Zn

0,7

0,3

3,0

9,1

4,9

0,2

0,26

0,006

0,02

0,14

Yara Vita Brassitrel Pro
Yara Vita Brassitrel Pro er fljótandi áburður sem inniheldur gott jafnvægi nauðsynlegra
næringarefna og hentar sérstaklega vel í ræktun á grænmeti. Auðvelt að mæla og blanda í
dreifara. Hreinleiki frumefnanna sem notuð eru í Brassitrel Pro gera það að verkum að
öruggara er að dreifa honum og tryggir það einnig gæði afurða. Hröð upptaka og langvirk
áhrif. Má blanda með áburðarefnum, illgresis- og sveppavarnarefnum.

Notkun fyrir repju, gulrætur, rófur og grænmeti:
3-4 L/ha blandað í 200 L af vatni á hektara.

Yara Vita Solatrel
Yara Vita Solatrel er fljótandi áburður fyrir kartöflur, gulrætur og annað grænmeti. Solatrel
eykur uppskeru og stærð kartaflna, auk þess að viðhalda gæðum. Auðvelt að mæla og
blanda í dreifara. Má blanda með áburðarefnum, illgresis- og sveppavarnarefnum.

Notkun fyrir kartöflur:
Til að auka uppskeru: 10 L/ha þegar kartöflur eru settar niður.
Til að auka stærð: 10 L/ha við upphaf hnýðisvaxtar (þegar þvermál er um 10 mm).
Blandist með 200 L af vatni á hektara.

Notkun fyrir gulrætur, kál og annað grænmeti:
5 L/ha blandað í 200 L af vatni, með 10-14 daga millibili.

Yara Vita Gramitrel
Yara Vita Gramitrel er sterkur fljótandi áburður, sem inniheldur öll nauðsynleg næringarefni í
góðu jafnvægi, fyrir korn. Auðvelt að mæla og blanda í dreifara.
Má blanda með áburðarefnum, illgresis- og sveppavarnarefnum.

Notkun fyrir korn:
1-2 L/ha blandað með 200 L af vatni, eftir að það eru komin blöð á plöntuna.

Yara Vita Croplift
Yara Vita Croplift er í duftformi og blandast í vatn. Croplift inniheldur köfnunarefni, fosfór
og kalí, en einnig brennistein, magnesíum og snefilefni. Croplift er hannað til að bæta upp
skort á þeim næringarefnum sem algengt er að vanti í jarðveginn. Tryggir plöntum
næringarefni á örum vaxtartíma eða á þeim tíma sem þörfin er mest (í upphafi sprettu hjá
korni og repju eða á erfiðasta vaxtarskeiði kartaflna).

Notkun:
2,5-5 kg/ha í 200 L af vatni þegar komin eru blöð á plöntuna.
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Sýrustigið skiptir máli!
Sigrún Edda Halldórsdóttir

Sýrustig jarðvegs hefur áhrif á upptöku næringarefna, gæði fóðurs og uppskerumagn.
Til þess að meta hvort þörf sé að kalka tún er nauðsynlegt að taka jarðvegs- og heysýni.
Kjörsýrustig hámarkar upptöku
næringarefna
- Almennt má segja að sýrustig á bilinu
pH 6,0-6,5 sé ákjósanlegt til að hámarka
upptöku næringarefna.
Æskilegt sýrustig getur verið breytilegt
eftir jarðvegsgerð og þeim plöntum sem
ræktaðar eru. Kjörsýrustig fyrir upptöku
steinefna er breytilegt eins og sést á mynd
1. Upptaka fosfórs byrjar að skerðast
þegar pH fer undir 6,5 og takmarkast
verulega ef pH er 6,0 eða lægra.
Hey- og jarðvegssýni:
Lítill kostnaður en stór ávinningur
- Niðurstöður hey- og jarðvegssýna gefa
okkur glögga mynd af því hvort þörf sé á
að kalka ræktunarland. Þannig má fá
nokkuð góða vísbendingu um sýrustigið
með því að skoða efnainnihald gróffóðurs.
Gott fóður þarf að hafa nægilegt magn
kalks en samkvæmt niðurstöðum úr
heysýnatökum, sem framkvæmdar voru
2018 af starfsmönnum SS, þá er þörf á
kölkun í flestum tilfellum.
Greining á steinefnum í jarðvegi gefa
upplýsingar um það magn næringarefna
sem þar er að finna. En það segir ekki alla
söguna. Þannig getur magn fosfórs verið
ásættanlegt, en hann hins vegar ekki
aðgengilegur plöntum vegna þess að
sýrustig er of lágt.

Mynd 1: Sýrustig á bilinu 6,0-6,5 gefur almennt besta nýtingu á
flestum næringarefnum. Þar sem línurnar eru breiðar er upptaka
góð, en þar sem hún er grennri er upptaka farin að skerðast.

Mynd 2: Niðurstöður úr heysýnatökum 2018. 71,3% sýnanna
lenda fyrir neðan neðri mörk fyrir kalsíuminnihald.

Þekkir þú sýrustigið í jarðveginum í þínum túnum?
- Það er skýr ávinningur af því að tryggja réttar aðstæður í jarðvegi til ræktunar. Sumar
áburðartegundir innihalda nokkurt magn af kalki (Ca), sem auk þess að vera plöntunæringarefni
getur unnið á móti lækkandi sýrustigi - að ákveðnu marki. Oft dugar það þó ekki til og þarf þá að
bæta stórum skömmtum af kalki í jarðveginn til að ná æskilegu sýrustigi.
Yara á Íslandi býður upp á þrjár gerðir af kalkáburði; KalksaltpéterTM, NitraborTM og Mg-kalk
(kornað og 0,2-2 mm). Hafðu samband og við hjálpum þér að finna rétta kalkið fyrir þig.
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Gróffóðurkeppni
Yara á Íslandi 2018

Yara á Íslandi hefur, nú í tvö ár, staðið fyrir keppni meðal bænda um það hver framleiðir
besta gróffóðrið. Með þessari keppni vill Yara leggja áherslu á það að bændur horfi með
mun markvissari hætti á árangur í sinni gróffóðuröflun og hafi það að leiðarljósi að gera
betur á hverju ári. Með góðu gróffóðri er lagður grunnur afurðasemi og arðsömum búskap.
Við heyrðum í sigurvegurum keppninnar í ár og spurðum þau út í reksturinn.
“Á Stekkjarflötum í Eyjafirði,
Eyjafjarðarsveit búum við
hjónin og fjölskyldan, Hulda
Sigurðardóttir og Ágúst
Ásgrímsson ásamt sonum
okkar, Ágústi Mána 18 ára,
Bergþóri Bjarma 14 ára og
Maríu Damalee kærustu
Ágústar Mána. Öll hafa þau
áhuga á búskap og strákarnir
hug á að koma inn í reksturinn
þegar fram líða stundir.
Búskapurinn og markmið
Á Stekkjarflötum rekum við
kúabú í nýju tæknivæddu
mjaltaþjónafjósi og í dag er
mjólkurkvóti og framleiðsla
um 350.000 lítrar. Markmið
mjólkurframleiðslunnar er að
vera með töluvert hærra
efnainnihald verðefna en í
grundvallarmjólk, úrefnið á
bilinu 4,5-5,5 og að árskýrin
8

mjólki yfir 7.000 lítra með sem
minnstum framleiðslu
kostnaði pr. lítra. Það þýðir að
gróffóðrið þarf að vera mjög
gott hvað varðar lystugleika,
efnainnihald, meltanleika og
trénisinnihald.
Kjarnfóður er síðan valið eftir
efnainnihaldi gróffóðurs.
Reynum við að hafa kjarnfóður
í lágmarki án þess að það komi
niður á framleiðslunni.
Leggjum við ríka áherslu á að
kýrnar hafi aðgang að trénisríku fóðri, t.d. af slegnum
kornakri, samhliða góðri töðu
því trénið er lykillinn að góðri
vambarstarfsemi og heilsufari.
Gróffóðurframleiðslan
Kýrnar eru nær eingöngu
fóðraðar á fyrri slætti og erum
við að heyja um 100 ha. Við

snúum/tætum ekki heyinu
heldur látum liggja örlítið
lengur í sláttugörðunum og
síðan rökum við upp með
stjörnumúgavél og látum blása
í garðana áður en rúllað er.
Hér í framfirðinum er sjaldan
logn, stundum aðeins fyrir
hádegi meðan að sunnanáttin
og hafgolan takast á en annað
hvort er ákveðin sunnanátt
eða góð hafgola eftir hádegi
ef menn eru að heyja á annað
borð.
Öll naut sem fæðast á búinu eru
alin til kjötframleiðslu og einnig
eru nokkur hross og fáeinar
kindur.
Áburðaráætlunin
Þegar hugað er að áburðaráætluninni er farið yfir

heysýnin, magn búfjáráburðar
tekið inn í reikninginn, aldur
túna og jarðvegsgerð.
Vandað er við að stilla af kalí í
kúaheyinu til að forðast
magnesíumdoða, selenáburð
notum við í auknum mæli og
skilar það sér vel í heyið
og finnst okkur fastar hildir
vera mun sjaldnar vandamál.
Áburðaráætlun getur verið
flókin hér í Eyjafirðinum því
túnin eru yfirleitt lítil og ólík að
gerð, jafnvel sama spildan getur
verið með mismunandi
jarðvegi. Það gera mikil
skriðuföll í gegnum tíðina.

Mynd 1. Nýja fjósið á Stekkjarflötum

Niðurstöður úr Gróffóðurkeppni Yara á Íslandi 2018

Núna þegar búið er að byggja
nýtt fjós sjáum við fram á að
gefa okkur meiri tíma í endurræktun túna og grænfóðurræktun sem er undirstaðan að
mikilli og efnagóðri mjólk.
Lykillinn að velheppnaðri
endurræktun er að nýta sér
sáðskipti. Til dæmis notum við
mikið þá leið að sá byggi í 3 ár
áður en sáð er grasfræi aftur og
huga þá vel að notkunaráætlunum og jarðvegsgerð
þegar valin eru grasfræ.
Heysýni eru tekin á hverju
ári en því miður hafa fá
jarðvegsýni verið tekin síðustu
árin. Vert er að taka það til
endurskoðunar en okkur hefur
reyndar aldrei dottið í hug að
taka sýni úr búfjáráburðinum.
Yara áburður
Yara áburðinn höfum við notað
í nokkuð mörg ár og erum mjög
sátt við hann. Helstu kostir eru
að hann er einkorna, ryklítill og
getum við notað minna af
honum miðað við þann áburð
sem við notuðum áður en samt
sem áður fengið sömu
uppskeru.”

Á myndinni hér að ofan má sjá niðurstöður efnagreininga
fyrir styrk kalí í gróffóðri. Bláu punktarnir eru öll sýni sem
Búrekstrardeild SS tók haustið 2018.
Rauðu punktarnir eru þau sýni sem voru mæld hjá
þátttakendum í gróffóðurkeppninni. Svörtu brotnu
línurnar gefa til kynna efri og neðri mörk æskilegs
styrkleika kalí í fóðri.
Hér liggja of mörg sýni undir neðri mörkunum. Tún sem
fá ríkulegt magn af búfjáráburði fá yfirleitt nóg af kalí.
Auðvelt er að hækka styrkleika kalí í gróffóðri með réttri
áburðargjöf.
Of stór hluti sýnanna voru undir viðmiðum fyrir bæði
kalsíum og fosfór. Einnig voru mjög mörg sýni þar sem
fosfór er innan marka en kalsíum of lágt og þar með
hlutfall þess í fóðri á móti fosfór lægra en æskilegt væri.
Mikilvægt er að það sé kalsíum í áburði þar sem
hlutfall þess er lágt í fóðri. Þá er í slíkum tilfellum til mikilla
bóta að kalka jarðveg. Sýrustig jarðvegs hefur afgerandi
áhrif á leysanleika fosfórs í jarðvegi. Þannig getur það verið
æskilegt að huga að sýrustigi í ræktunarlandi þar sem gildi
fyrir fosfór og kalsíum er mjög lág í gróffóðri.
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Ég vil uppskeru, ekki CO2
Kolefnisspor áburðar
Landbúnaður gegnir mikilvægu hlutverki í flóknu jafnvægi margra þátta sem hafa áhrif á
loftslagsbreytingar. Innan þeirra margslungnu atburðarásar er áburður mikilvægt vogarafl.
Stuðlar áburður að hlýnun jarðar? Hvert er kolefnisspor steinefnaáburðar? Hvernig á að
brauðfæða sívaxandi mannfjölda heimsins en jafnframt hugsa vel um loftslagið? Hvaða
kostir eru bestir fyrir sjálfbæran landbúnað?
Framfarir í framleiðslu og notkun á áburði hefur marktækt minnkað losun á gróðurhúsalofttegundum. Að nota það ræktunarland, sem er þegar í notkun í dag, á hagkvæmasta máta minnkar
þrýsting á að brjóta ný svæði til ræktunar í fjarlægum heimshlutum.
Aukin hagræðing við áburðarframleiðslu
Áburðartegundir sem innihalda nítrat, eins og
ammóníumnítrat (AN), eru algengustu
uppsprettur köfnunarefnis í Evrópu.
Framleiðsla á AN losar um N2O og CO2.
Notkun á hvötum minnkar N2O losun við
áburðarframleiðslu um allt að 90%.
Þessi tækni var þróuð af Yara, sem hefur svo
deilt henni með öðrum framleiðendum.
Hún er í dag hluti af “bestu mögulegu tækni”
(BAT) fyrir áburðarframleiðslu eins og það er
skilgreint af Evrópusambandinu.
Verksmiðjur Yara nota BAT og eru
hlutfallslega meðal mest orkusparandi
áburðarverksmiðjum í heimi.
Vísindalegar rannsóknir á kolefnisspori
hveitiframleiðslu hafa sýnt fram á
35-40% minni losun vegna bættra
verkferla við framleiðslu (mynd 1).
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Mynd 1: Yara hefur minnkað kolefnisspor áburðar sem inniheldur
nítrat um 35-40%. Aukin nýting á N í áburði getur svo bætt við
öðrum 10-30%.

Varðveisla náttúrulegrar CO2 bindingar
Ósnertir skógar, gresjur og votlendi geyma meira kolefni en nokkrar aðrar gerðir af landi.
Breytt landnotkun, t.d. niðurhögg á skógum og vinnsla votlendis, ber ábyrgð á u.þ.b. 12% af
losun gróðurhúsalofttegunda. Að stöðva breytta landnýtingu og eyðingu skóga er
mikilvægur partur í verndun loftslagsins.
Ræktanlegt land þarf að nota á sem
hagkvæmastan máta, til að tryggja nægt
framboð matar og lífrænnar orku, fyrir
sívaxandi fólksfjölda í heiminum.
Öflugur landbúnaður með góðri framleiðni í
Evrópu hjálpar til við að bjarga regnskógum,
gresjum og votlendi, í öðrum heimshlutum,
frá því að vera breytt í ræktunarland.
Bætt uppskera, verndun umhverfisins
Áburðartegundir sem hafa nítrat sem
undirstöðuefni eins og ammóníumnítrat,
kalsíumammóníumnítrat og NPK-blöndur,
sem eru með hreinum næringarefnum, bjóða
upp á þá nákvæmni, skilvirkni og
áreiðanleika sem þörf er á út frá jarðræktar-,
umhverfis- og sjálfbærnisjónarmiðum í
landbúnaði.
Nítratáburðartegundir Yara hafa mjög lítið
kolefnisspor og eru því besta lausnin fyrir
bændur sem vilja uppskeru en ekki CO2.

Mynd 2: Áætluð landþörf til framleiðslu nægilegs magns
matar, ef kornuppskera hefði haldist svipuð og 1961.

Urea eða AN?
Í framleiðsluferlinu losa nítrat-áburðartegundir
meira CO2 en urea-áburðartegundir.
Þessu er hins vegar öfugt farið þegar kemur
að því að dreifa áburðinum, þá losa
urea-áburðartegundir CO2 sem var bundið í
framleiðsluferlinu. Að auki losnar meira N2O
úr urea við umbreytingar á nítratinu í því.
Almennt er því kolefnisspor áburðar sem
inniheldur nítrat minna en í urea-áburði.
UAN, blanda af urea og AN, hefur
kolefnisspor sem er mitt á milli. Ef tap á
áburðarefnum vegna uppgufunar er bætt
með stærri skömmtum (almennt um +10%
fyrir UAN og +15% fyrir urea), verður
Mynd 3: Kolefnisspor á lífsferli ammóníumnítrats er minna en
mismunurinn jafnvel enn meiri (sjá mynd 3). hjá urea og UAN. Þegar bætt er fyrir minni virkni urea og UAN
með stærri skömmtum verður munurinn jafnvel enn meiri.

Meðfylgjandi úrtekt er úr grein frá Yara og er hægt að skoða hana í heild sinni inn á www.yara.is
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Verðskrá og áburðartegundir 2018/2019
Verð eru gefin upp sem krónur pr. tonn án vsk
Tegund

Þyngd

N

P

K

Ca

Mg

S

NP 26-4 Selen

600 kg

26,0

4,0

2,0

NP 25-2 Selen

600 kg

25,0

2,0

2,5

1,0

2,5

NPK 27-3-3 Selen

600 kg

26,6

2,6

2,6

1,0

0,5

3,0

600 kg / 25 kg

23,0

3,0

8,0

600 kg

21,6

5,9

5,8

600 kg / 25 kg

15,5

18,8

600 kg / 25 kg

15,5

18,5

Selenbættur áburður

NPK 23-3-8 Selen

1)

NPK 22-6-6 Selen

3,6

3,0
1,4

3,0

Kalk áburður
KalksaltpéterTM
NitraborTM

1)

1)

Mg-kalk 0,2-2 mm

600 kg

23,2

12,0

Mg-kalk kornað

600 kg

20,5

12,0

Köfnunarefnis og fosfór áburður
OPTI-KASTM

600 kg

27,0

5,0

2,4

OPTI-NSTM

600 kg

27,0

6,0

0,7

25 kg

12,0

OPTI-StartTM NP 12-23
OPTI-PTM 20

2)

600 kg

3,7

23,0
20,0

17,0

1,2

2,0

Þrígildur áburður
NPK 24-4-7

600 kg

24,0

3,9

6,6

2,0

NPK 20-4-11

600 kg

19,6

3,6

10,6

1,9

NPK 15-7-12

600 kg

15,0

6,5

12,5

4,0

600 kg / 25 kg

11,8

4,0

17,6

2,0

600 kg

8,0

5,0

19,0

NPK 12-4-18 1) 2)
NPK 8-5-19

2)

1) Einnig í 25 kg pokum á 5% hærra verði en í verðtöflu. 1000 kg á bretti.
2) Klórsnauður, þ.e. inniheldur <2% Cl.
Viðskiptakjör: Verðskrá er í krónum á tonn án virðisaukaskatts en 24% virðisaukaskattur
leggst ofan á verð við útgáfu reiknings.
Verðskrá er með fyrirvara um prentvillur, breytingar á gengi og pantað sé
fyrir 15. janúar 2019.
Flutningstilboð á áburði:
Ef pantað er fyrir 15. janúar 2019: 1.000 kr/tonn án vsk. fyrir 6 tonn og meira.
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1,0

2,2
1,5

1,6

9,5

2,5

11,7

Greiðslukjör:

Fyrirframgreitt: Afs
Greitt fyrir 15. maí

Greiðsludreifing: 7
gjalddaga 1. október
Ganga þarf frá greið

Almenn greiðslukjör
greitt eftir eindaga re

Útgefið 21. desember 2018
Zn

Se

Fyrirframgreitt
8% afsláttur

Greitt fyrir 15. maí
5% afsláttur

Greiðsludreifing

0,02

0,10

0,0015

71.115

73.434

77.299

0,02

0,10

0,0015

69.160

71.415

75.174

0,02

0,0015

70.610

72.913

76.750

0,02

0,0015

72.910

75.288

79.250

0,02

0,0015

76.015

78.494

82.625

55.390

57.196

60.207

58.995

60.919

64.125

29.232

30.185

31.774

49.728

51.350

54.052

55.985

57.811

60.853

57.970

59.860

63.011

99.475

102.719

108.125

177.330

183.113

192.750

74.910

77.353

81.424

75.095

77.544

81.625

75.325

77.781

81.875

92.575

95.594

100.625

99.475

102.719

108.125

B

Cu

Mn

Fe

0,30

0,02

0,03
0,05

0,30
0,05

0,25

0,03
0,1

sláttur 8%. Pantað fyrir 15. janúar 2019. Hægt að dreifa greiðslum með eindaga í janúar, 15. febrúar og 15. mars 2019 vaxtalaust.
2018: Afsláttur 5%.

jafnar vaxtalausar, mánaðarlegar greiðslur með gjalddaga 1. hvers mánaðar frá maí til nóvember eða ein vaxtalaus greiðsla með
2019. Eindagi er 14 dögum síðar.
ðslusamkomulagi fyrir afhendingu áburðar.

miðast við gjalddaga 1. hvers mánaðar eftir úttektarmánuð og eindaga 14 dögum síðar. Greiðsluseðla þarf að greiða í banka. Sé
eiknast dráttarvextir á vanskil frá gjalddaga.
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Einkorna áburður - Hin fullkomna pakkalausn

Einkorna áburður - Hin fullkomna pakkalausn
Það getur verið mikill munur á hvernig áburðarefnin skila sér til plantnanna,
Þaðvegar
geturúr
verið
mikillog
munur
á hvernig
áburðarefnin
skila sér til plantnanna,
annars
einkorna
hinsvegar
úr fjölkorna
áburði.

annars vegar úr einkorna og hinsvegar úr fjölkorna áburði.
Einkorna áburður

Allur áburður frá Yara er einkorna gæðaáburður. Við framleiðslu hans er
hráefnunum blandað saman í þeim hlutföllum sem óskað er eftir í viðkomandi
áburðartegund og áburðurinn síðan kornaður og húðaður. Þessi framleiðsluaðferð
tryggir að hvert korn innihaldi rétt hlutföll næringarefna, dreifieiginleikar
áburðarins verði sem bestir og köggla- og rykmyndun sé í lágmarki.
•
•
•
•
•

Hvert áburðarkorn inniheldur uppgefin áburðarefni.
N + P + K + S + Mg + Se + B... auk annarra næringarefna þar sem við á.
Öll áburðarkornin eru einsleit sem er forsenda fyrir jafnri dreifingu.
Með einkorna áburði fær hver planta sama aðgang að öllum áburðarefnum.
Þetta tryggir betri nýtingu snefilefna og betri uppskeru!

Fjölkorna áburður

Fjölkorna áburður gefur ekki eins góða dreifingu á einstaka áburðarefnum
•
•
•
•
•

Ólík áburðarkorn innihalda ólík næringarefni.
Blanda af mismunandi kornum sem hvert um sig inniheldur eitt til tvö af
þeim næringarefnum sem eru í viðkomandi áburðartegund.
Korn af mismunandi stærð, lögun og eðlisþyngd.
Aðskilnaður verður í dreifaranum í akstri og dreifingu.
Fyrir hvaða tegund áburðarefnis á að stilla dreifarann?

Myndinar hér að neðan sýna
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 áburðarkornum og hins vegar fjölkorna
áburði þar sem fosfórinn fæst úr
díammóníumfosfati.

Báðar tegundirnar hafa heildarhlutfallið 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

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.
•
Um 25% af yfirborði jarðvegsins komast í snertingu við
fosfór.
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heildaráburðarnotkun er lítil
eins og oft er t.d. við
landgræðslu.
Þetta skiptir einnig meira máli
varðandi þau efni sem hreyfast
lítið í jarðvegi en þau sem eru
auðhreyfanleg. 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.

Fjölkorna áburður. Á svæði sem er 10x10 cm að stærð
falla að meðaltali 4,7 korn sem innihalda fosfór, hvert með
virknisvæði sem er 9 mm í þvermál.
•
Um 3% af yfirborði jarðvegsins komast í snertingu við
fosfór.

Rétt meðhöndlun og flutningur áburðar
Það getur verið mikill munur á hvernig áburðarefnin skila sér til plantnanna,
Gæði
snúast
um meira
framleiðslu.
Gæði eru
heildarupplifun notandans
annars
vegar
úr einkorna
ogen
hinsvegar
úr fjölkorna
áburði.

og hér getum við öll lagt okkar af mörkum.

Móttökueftirlit er mikilvægt!

Undirlagið skiptir máli

Athugið alltaf vöru sem kemur í
ykkar hendur. Flutningsaðilinn er alltaf
ábyrgur fyrir að rétt magn af áburði
komist óskemmt til skila.
Setjið
skemmda vöru til hliðar og hafið strax
samband við söluaðila.

Verið á verði gagnvart
óhreinu
undirlagi. Forðist hvassar brúnir.
Sópið möl og ryð af plönum áður en
þið setjið áburðarsekki á þau. Lítið gat
getur valdið miklum skaða.

Meðhöndlist með varúð
Skemmdir á umbúðum hafa í för
með sér ónýtan áburð, rýrnun og
aukavinnu.
Þetta leiðir til aukins
kostnaðar sem í mörgum tilfellum
má komast hjá ef áburðurinn er
meðhöndlaður af varúð og á
réttan hátt. Stórsekki má ekki setja
harkalega niður eða ýta til. Sekkir sem
lagðir eru á hliðina missa lögun sína.
Flýtið ykkur ekki um of á kostnað
góðra vinnubragða.

Meðhöndlun sekkja
Forðist að áburður komist í
snertingu við húð eða augu.
Stórsekkjum á að lyfta með réttum Lesið ávallt þær leiðbeiningar sem
verkfærum, án skarpra brúna sem geta fylgja með, þær innihalda mikilvægar
skemmt hankana.
upplýsingar um mögulegar hættur og
hvernig skal forðast þær.
Óvarinn gaffallyftari er ekki hentugur.
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.

Notið réttan lyftibúnað

Frágangur áburðarstæðu
Vandið hleðslu áburðarstæðna og
munið að hankabinda eftir þörfum.
Þegar áburður er geymdur úti er best •
að hlaða honum á bretti, breiða vel yfir
og binda vandlega niður.
Yfirbreiðslur geta nuddast við sekkina
þannig að þeir rifni við frekari •
meðhöndlun.
Þess
vegna
er
mikilvægt að strekkja (og endurstrekkja)
festingar vel til þess að koma í veg fyrir
•
þetta.

Gætið þess að standa aldrei
undir eða of nálægt sekkjum
meðan verið er að lyfta, færa eða
tæma þá.

Sé ekki breitt yfir áburðinn er lágmark •
Geymslustaðurinn þarf að vera að tryggja að hankar pokanna geti ekki
skjólgóður og skuggsæll.
slegist í vindi.
Brettaáburð
ætti
alltaf
að
Gætið þess að börn og aðrir
geyma inni.
óviðkomandi
komist
ekki
að •
Ef pappírspokar blotna verða þeir
áburðinum.
að fá að þorna áður en þeir eru
hreyfðir.

Passið að ekki séu skarpar brúnir
á tækjum sem notuð eru til að
færa og lyfta sekkjunum til
að koma í veg fyrir að hankar
skemmist.

Góður geymslustaður
Áburð
verður
að
geyma
á
þurrum stað, helst inni þar sem hann
er vel varin fyrir öllum veðrum (sól,
rigningu o.s.frv.). Sé hann geymdur úti
er mikilvægt að setja hann á bretti á
traustu undirlagi þar sem ekki er hætta
á ágangi vatns.
•
•
•

Passa þarf að lyfta sekkjunum
rólega þannig að þeir haldist
uppréttir.
Ekki
láta
sekkinn
óþarflega lengi í loftinu.

hanga

Farið varlega við að opna sekkinn.
Notist helst við hníf á löngu
skafti svo ekki þurfi að standa
undir honum.
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Sölumenn og verslanir okkar um land allt
Sölumenn og verslanir okkar um land allt
Elías Hartmann Hreinsson
Deildarstjóri
S: 575-6005 / 898-0824
elias@ss.is

Bergur Pálsson
Suðurland, Kjalarnesþing
S: 487-8591 / 894-0491
bergur@yara.is

Sölumenn
Verslun
Verslun og
skrifstofa

Ingi Már Björnsson
Suðurland, frá Markarfljóti að
Lómagnúpi
S: 487-1494 / 894-9422
ingi@yara.is

Verslun

Sigfús Helgi Guðjónsson
Borgarfjörður
S: 437-1804 / 892-9757
brynjar@yara.is

Ásvaldur Magnússon
Ísafjarðarsýslur og
V-Barðastrandasýsla
S: 456-7783 / 868-8456
asvaldur@yara.is

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

Brynjar Hildibrandsson
Snæfellsnes og Dalabyggð
frá Búðardal
S: 438-1582 / 893-1582
brynjar@yara.is

Pétur Daníelsson
Húnavatnssýslur og Strandir
S: 891-8626
petur@yara.is

Jón Steinar Elísson
Hérað, Firðir og Breiðdalur
S: 471-3001 / 471-3051 / 864-9301
jon@yara.is

Hafliði Viðar Ólafsson
Reykhólahreppur og
Dalabyggð að Búðardal
S: 434-7799 / 892-5022
vidar@yara.is

Þorgils Sævarsson
Skagafjörður, Eyjafjörður og
Suður-Þingeyjarsýsla
S: 557-1313 / 860-9898
duddi@yara.is

Bjarni Hákonarson
A-Skaftafellssýsla,
Djúpavogshreppur
S: 478-1920/894-0666
bjarniha@yara.is

Starfsmenn á skrifstofu og verslunum |

Opnunartími verslana: virka daga kl. 09:00 - 17:00

Margrét Ósk Ingjaldsdóttir
Söluráðgjafi
S: 575-6007
margreto@ss.is

Sigrún Edda Halldórsdóttir
Söluráðgjafi / Markaðsmál
S: 575-6027
sedda@ss.is

Alexander Áki Felixson
Fulltrúi á skrifstofu
S: 575-6017
alexander@ss.is

Lára Kristjánsdóttir
Bændabókhald
S: 575-6031
lara@ss.is

Jenný Gunnarsdóttir
Fulltrúi á skrifstofu
S: 575-6022
jenny@ss.is

Erla Magnúsdóttir
Söluráðgjafi
S: 575-6007
erlam@ss.is

Guðrún Margrét Valsteinsd.
Verslunarstjóri Fosshálsi
S: 575-6071
gudrunv@ss.is

Guðmunda Þorsteinsdóttir
Verslunarstjóri Hvolsvelli
S: 575-6099
gudmunda@ss.is

Guðrún Hreinsdóttir
Fulltrúi á skrifstofu
S: 575-6038
gudrun@ss.is

