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Efnisyfirlit

Mynd á forsíðu: Tún á bænum Egg í Skagafirði

Bjóðum upp á faglega þjónustu.

Tökum jarðvegssýni og túlkum 
niðurstöður.

Dolomit Mg-kalk frá Franzefoss Minerals.

Afgreiðslustaðir

Frekari upplýsingar um kölkun er að finna 
á yara.is eða með því að nota QR-kóðann. 

Ekki vera súr
    Nú er tíminn til að kalka

Rétt pH gildi 
leiða til

Betri nýtingar á 
efnum í jarðvegi

Meiri 
sparnaðar 

í áburði

Betri uppskeru
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- Á góðum grunni
Pétur og Karítas, Helgavatn

Á Helgavatni í Borgarfirði má finna 
fyrirmyndar kúabú, rekið af tvennum 
hjónum. Það eru þau Pétur Diðriksson 
og Karítas Þ. Hreinsdóttir ásamt 
Vilhjálmi Diðrikssyni og Ágústu Ólöfu 
Gunnarsdóttur. Við kíktum í heimsókn 
til Péturs og Karítas og fengum að  
spjalla við þau um reksturinn. 
Á Helgavatni er eingöngu stunduð 
mjólkurframleiðsla og eru á bilinu  
70-90 mjólkandi kýr en samtals má 
finna 160 gripi. 

Mikilvægi góðrar jarðræktar
Á Helgavatni eru 113 ha ræktaðir sem fóður fyrir 
kýr og eru alltaf amk 13 ha af þessum 113 í  
endurræktun. Pétur leggur mikla áherslu á mikilvægi 
þess að leggja mikinn metnað í jarðræktina og líkja 
því við grunn á húsi.

“Gott skipulag og vönduð vinnubrögð eru lykillinn 
að góðri uppskeru og jarðræktin er grunnatriði. 
Hlutir eins og vel unnin áburðaráætlun er gríðarlega 
mikilvægt atriði og enn mikilvægara að gera nýja frá 
grunni á hverju ári með niðurstöður jarð- og  
heysýna að leiðarljósi. Ef grunnurinn er ekki góður, 
þá er uppskeran eftir því”. 

Þau gera því miklar kröfur til áburðar og hafa í  
gegnum árin valið Yara. 

Hvers vegna Yara áburður?
“Ástæðan bakvið það val er einföld. Við viljum 
eingöngu notast við einkorna áburð. Þegar við gerum 
áburðaráætlun viljum við hafa hana eins nákvæma 
og mögulegt er. Til að ná sem bestri nýtingu á  
spildunum og til að hámarka uppskeru og gæði finnst 
okkur einkorna áburður  besti kosturinn. Einkorna 
áburður sér til þess að öll efni dreifist jafnt yfir  
akrana, sem er algjört lykilatriði”. Bændurnir á  
Helgavatni hafa notast við Yara í mörg ár með 
gríðarlega góðum árangri.

Ásamt því að nota Yara áburð, eru bændurnir á  
Helgavatni dugleg að passa upp á sýrustigið í  
jarðveginum og hafa notast við skeljasand í mörg ár. 

“Samhliða vorverkunum höfum við mikið notað 
skeljasand og hefur hann reynst okkur mjög vel. 

Við berum hann reglulega á og pössum þannig upp á 
sýrustigið í jarðveginum”.

Hver er lykillinn að góðum árangri í 
jarðrækt?
“Það er mjög mikilvægt að horfa alltaf gagnrýnum 
augum á það sem þú ert að gera, því bústörfin eru 
eilífðarvakt á öllum endum. Við horfum alltaf á hvað 
við getum gert betur á hverju ári, hvort sem það 
tengist jarðrækt eða einhverju öðru.” Pétur segir að 
þau séu dugleg að taka sýni, því þau gefi gíðarlega 
mikilvægar upplýsingar um hvaða skref þarf að taka 
varðandi t.d. áburð. “Við gerum nýja áburðaráætlun 
á hverju ári, alveg frá grunni án þess að notast við 
þessa sem við gerðum árið áður. Þannig náum við að 
gera þetta sem nákvæmast, sem er einmitt ein ástæða 
þess að við notumst við Yara áburð.

Bændurnir á Helgavatni ætla að halda áfram að 
einbeita sér að mjólkurframleiðslu og halda áfram að 
gera enn betur í öllu sem viðkemur búskapnum.

Kölkun - Hækkar sýrustig jarðvegs
Hvers vegna þarf að kalka?

Helgavatn

Fjöldi gripa
• 150-160 gripir

Ræktað land
• 113 ha túnrækt

Reynslugóð yrki
• Vallafox

Til að hámarka aðgengi og upptöku næringarefna 
í jarðvegi er ákjósanlegast að sýrustigið sé á bilinu 
pH 6,0 – 6,5. 

Nytjaplöntur gera mismunandi kröfur til sýrustigs. 
Bygg, smári og nytjajurtir af krossblómaætt þola 
t.d. illa súra jörð.

Almennt er sýrustig lágt í jarðvegssýnum hjá  
bændum. Við slíkar aðstæður bindast næringar- 
efnin fast í jarðvegi og aðgengi plantna að þeim 
verður mjög takmarkað.

Hvert er æskilegt sýrustig?

Kölkun eykur aðgengi plantna að næringarefnum í jarðvegi og stuðlar að bættri frjósemi. 

Kölkun eykur endingu sáðgresis í túnum sem stuðlar að aukinni uppskeru og lystugra fóðri.

Kölkun stuðlar að bættri nýtingu næringarefna úr áburði.

1
2
3

Að jafnaði má gera ráð fyrir að það þurfi að nota 1 tonn/ha af Dolomit Mg-kalki  
til að hækka sýrustigið um 0,1 pH gildi.
Ekki er ráðlagt að dreifa meira en 3-4 t/ha af Dolomit Mg-kalki í einu á tún.
Ekki er ráðlagt að dreifa meira en 5 t/ha af Dolomit Mg-kalki í einu í flög.

Ef kalkþörfin er meiri þá er ráðlagt að skipta magninu, bera á t.d. að hausti og vori. Hægt er að kalka allan 
ársins hring svo framarlega að það sé fært á túnin/akrana.

Hvað þarf að kalka mikið?

Næringarefni
pH

4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

Nýting næringarefna við mismunandi sýrustig jarðvegs

Köfnunarefni 30% 53% 77% 89% 100%

Fosfór 23% 34% 48% 52% 100%

Kalí 33% 52% 77% 100% 100%

Áburðartap og kostnaður vegna áburðartaps við mismunandi sýrustig jarðvegs

Áburðartap 75% 54% 33% 20% 0%

Kostnaður, kr/ha* 60.750 43.740 26.730 16.200 0

Kölkun hefur áhrif á áburðarnýtingu

*Kostnaður við áburðartap miðast við eftirfarandi forsendur: 0,6t/ha x 135.000 kr/tonn = 81.000 kr/ha
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Niðurstöður heysýna

Á hvaða formi er köfnunarefni í Yara áburði?
Köfnunarefni í Yara Bela og Yara Mila er alltaf blanda af ammóníum (NH4) og nítrat (NO3). 
Nítrat (NO3) nýtist við upphaf vaxtarskeiðis og ammóníum (NH4) nýtist síðar á vaxtarskeiðinu.

Urea er ekki notað í áburðarblöndur hjá Yara. Plönturnar taka ekki urea beint upp heldur þarf  
urea að breytast í aðgengilegt form köfnunarefnis til að upptaka fari fram. Sú breyting er bæði háð  
hitastigi og raka. Urea hentar því ekki á norðlægum slóðum.

Hver er vatnsleysanleiki fosfórs í Yara áburði?
Vatnsleysanleiki fosfórs í Yara áburði er mismikill eftir áburðartegundum eða á bilinu 60-93%. Sá 
hluti fosfórsins sem er vatnsleysanlegur verður aðgengilegur fyrir plöntur þegar áburðurinn leysist 
upp og uppfyllir þannig fosfórþörf við upphaf vaxtarskeiðisins. Hinn hluti fosfórsins (leysist upp í 
sítrónusýru) leysist hægar upp og verður aðgengilegur plöntum þegar líður á vaxtartímann.

Yara einkorna áburður

Hvaða næringarefni fylgja 100 kg af köfnunarefni úr hverri tegund?

Áburðartegund
Magn næringarefna í kg/ha Magn 

áburðar 
kg/haN P K Ca Mg S B Se

Yara Bela Köfnunarefnis (N) áburður
OPTI-KASTM 100 19 9 370

OPTI-NSTM 100 22 3 14 370

Yara Liva Köfnunarefnis (N) áburður með kalki
KalksalpeterTM 100 121 645

NitraborTM 100 119 1,94 645

Yara Mila Selenbættur (Se) áburður
NP 26-4-0 Se 100 15 8 14 0,08 0,006 385

NPK 27-3-3 Se 100 10 10 4 2 11 0,08 0,006 376

NPK 23-3-8 Se 100 13 35 13 0,09 0,007 435

NPK 22-6-6 Se 100 27 27 6 14 0,09 0,007 463

NPK 20-5-10 Se 100 23 49 15 0,008 510

Yara Mila Þrígildur (N,P,K) áburður
NPK 25-2-6 100 7 23 3 4 15 0,08 407

NPK 15-7-12 100 43 83 27 10 667

NPK 12-4-18 100 34 149 17 14 81 0,25 847

NPK 8-5-19 100 63 238 31 146 0,63 1.250

Aðrar áburðartegundirAðrar áburðartegundir
Opti-StartTM (4S) 
14-18-0 100 125 25 714

Búvörudeild SS tekur fjölmörg heysýni ár hvert. Nú í haust voru tekin yfir 100 sýni víðsvegar af 
landinu en þó mest á Suður- og Vesturlandi. Mikilvægt er að taka heysýni ár hvert til að vita  
innihald gróffóðursins svo hægt sé að gera markvissari fóður- og áburðaráætlanir.

Það voraði snemma á öllu landinu í ár og hófst  
heyskapur víða um 10. júní. Þrátt fyrir þetta  
milda veðurfar þá kom það ekki fram í niðurstöðum  
heysýna fyrir fyrri slátt en mikið af heyjum voru lág 
í orku og próteini. Það er ekki einfalt að túlka hvað 
veldur eflaust nokkrar ástæður s.s. minni áburðargjöf 
og margir slóu hána seint í fyrra eða í byrjun október. 
Grösin hafa þá möglega ekki haft tíma til að hausta 
sig sem gæti þá hafað þá komið niður á upppskeru 
ársins 2022. Júlí mánuður var sólarlítill og kaldur  
heilt yfir landið.

Ef skoðuð eru meðaltöl fyrir fyrri slátt þá er meðal 

orkuinnihald 0,84 FEm og heldur áfram að lækka 
milli ára. Próteinið er er rétt yfir viðmiðunarmörkum, 
svipað því sem var í fyrra. Trénið er hins vegar mjög 
gott og lækkar talsvert milli ára sem bendir til að slegið 
hefur verið á “réttum” tíma. Mikilvægt er að skoða 
kjarnfóðurgjöf með hliðsjón af niðurstöðum heysýna.

Steinefnainnihald er heldur lægra milli ára. Ef meðaltöl 
heysýna eru skoðuð fyrir uppskeru úr fyrri slætti þá 
eru fosfór (P), kalí (K), kalsíum (Ca) og natríum (Na) 
rétt undir viðmiðunarmörkum. Kalíð lækkar verulega 
milli ára og getur haft áhrif á upptöku köfnunarefnis 
sem getur skýrt lágt protein.

Mynd 1: Viðmið fyrir prótein er 140-180 g/kg, svörtu línurnar sýna neðri og efri mörk. X-ásinn er þurrefnisprósen-
ta. Grænu punktarnir eru öll heysýni úr fyrri slætti. Hinir punktarnir eru keppendur í Gróffóðurkeppni Yara.

Mynd 2: Viðmið fyrir kalí (K) er 18-28 g/kg, svörtu línurnar sýna neðri og efri mörk. X ásinn er þurrefnisprósenta. 
Grænu punktarnir eru öll heysýni úr fyrri slætti. Hinir punktarnir eru keppendur í Gróffóðurkeppni Yara.

Hvað hefur áhrif á prótein? 

• Prótein í fóðri ræðst af plöntutegund, 
sláttutíma og áburðargjöf.

• Styrkur próteins fellur með þroska 
túngrasa.

Hlutverk kalí (K) 

• Kalí stjórnar vökvajafnvægi fruma og hefur 
áhrif á sýrustigs blóðs.  Hjá plöntum er kalí 
lífsnauðsynlegt fyrir ljóstillífun, prótein- 
myndun, flutning og geymslu á kolvetnum. 

• Skortsteinkenni koma einkum fram í því að 
grös verða lin og mishá.

• Sykurmagn jurta eykst með auknu aðgengi að 
kalí sem veldur auknu frostþoli.

• Ofgnótt af kalí getur hindrað upptöku á 
magnesíum sem getur leitt til  skorts í búfé og 
valdið graskrampa. 
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Ágúst Sæmundsson

1. Bjóla í Rangárþingi ytra.
2. Jörðin er 1.000 ha og þar af eru 140 ha ræktaðir.
3. Nautgripir, um 95 mjólkandi kýr og í uppeldi er um 125 gripir.
4. Slá á réttum tíma.
5. Vallarfoxgras.
6. Já, með skeljasandi.  U.þ.b. 4 tonn/ha við endurræktun.
7. Búskapurinn.B

jó
la

Davíð Logi Jónsson og Embla Dóra Björnsdóttir

1. Egg á Hegranesi í Skagafirði.
2. 253 ha og þar af um 68 ha ræktaðir.
3. Kúabú, en líka skógrækt.
4. Veðrið.  Úrkomuleysið um vorið, og vonandi fáum við vætu 

fyrir fyrsta slátt.
5. Vallarfoxgras, fjölært rýgresi og vallarsveifgras.
6. Já, ég setti tæplega 2 tonn af Dolomit kalki á túnið haustið 

2020.
7. Þau eru ýmis, en ræktun er stutta svarið, hvort sem það er í 

gróðurhúsi, fjósi eða úti á túni.

E
gg

1. Á Völlum í Múlaþingi.
2. Jörðin er nokkuð stór.  Mikið fjalllendi, láglendi nýtt sem beiti-

land, til heyskapar og undir skógrækt.
3. Mjólkurkýr og uppeldi, hestar.
4. Helsta áskorunin er að undirbúa túnið, finna réttan áburð og 

að lokum framleiða gott fóður.
5. Vallarfoxgras og fjölært rýgresi.
6. Kalk frá Sláturfélagi Suðurlands, 2 tonn/ha.
7. Landbúnaður, hestar, lestur og ferðast.

G
ís

la
st

að
ir

Ellen Thamdrup og Sæmundur Guðmundsson

H
ranastaðir

Arnar Árnason og Ásta Arnbjörg Pétursdóttir

1. Hranastaðir eru í Eyjafjarðarsveit.
2. Um 250 ha, þar af ræktaðir 110 ha.
3. Kúa- og hænsnabú.
4. Mesta áskorunin er að ná að slá á hárréttum sláttutíma og fá 

gott veður í kjölfarið.
5. Grasfræblanda 1 frá Bústólpa.
6. Nei.
7. Ferðalög og útivist, blöndum því oft saman og förum í  

skemmtilegar gönguferðir í góðum félagsskap.

S
yðri-G

róf 2

Axel Páll Einarsson og Elísabet Thorsteinson

1. Syðri-Gróf 2 í Villingaholtshreppi hinum forna, nú Flóahreppi.  
Bærinn er 20 km austur af Selfossi við bakka Þjórsár.

2. Jörðin er rúmir 200 hektarar og þar af ræktað land 73  
hektarar, allt flatt, þurrt og grjótlaust land og markast af 
flóaáveitunni að vestan og suður eftir.

3. Blandað bú með 32 kýr í gamaldags básafjósi, 130 vetur- 
fóðraðar ær, 20 hesta, hænur, geitur og angórukanínur.

4. Að gleyma sér ekki á sófanum, á við um margt annað líka.
5. Uppistaðan er vallarfoxgras en með 15% vallarsveif líka.
6. Nei aldrei.
7. Fyrir utan búskapinn er hestamennskan fyrirferðamikil en  

annars erum við með fjölbreytt áhugamál.  Stangveiði,  
skotveiði, bílar og jeppar ásamt smíði og handavinnu  
ýmiskonar.  Svo horfum við mikið saman á íþróttir.

Ö
lkelda

Jón Svavar Þórðarson, Kristján Þórðarson, Þórður Svavarsson 
og fjölskyldur

1. Staðarsveit í Snæfellsbæ.
2. 500 hektarar, þar af 120 ha ræktað land (50 ha á leigulandi).
3. 90 mjólkurkýr og tilheyrandi kvíguhjörð/nautaeldi og 30 ær 

(til leiðinda).
4. Íslenska veðráttan.
5. Grasfræblandan Beit og heyfengur frá Fóðurblöndunni.
6. Já með skeljasandi.  10 tonn/ha síðustu tvö vor.
7. Ýmislegt, misgáfuleg þó...

Gróffóðurkeppni Yara 2022
- Kynning á keppendum

1. Hvar er bærinn?
2. Stærð jarðar og þar af ræktað land?
3. Gerð bús?

4. Hvað telur þú vera stærstu áskorunina í keppninni?
5. Hvert er sáðgresi keppnisspildunnar?
6. Hefur keppnisspildan verið kölkuð? Ef svo er þá 

með hvaða kalkgjafa og hve mikið?
7. Áhugamál?

Spurningalistinn
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Í Skagfirði er að finna bæinn Egg, en þar eru 
bændurnir Davíð Logi Jónsson og Embla  
Dóra Björnsdóttir ásamt dætrum sínum þeim 
Auði og Guðrúnu. Þar er stunduð mjólkur- 
framleiðsla, skógrækt og ýmis önnur ræktun.

Mikilvægi þess að velja góðan áburð
Eitt mikilvægasta atriði sem þarf að hafa í 
huga þegar það kemur að gróffóðurræktun eru  
tímasetningarnar hvenær skal setja áburð og 
búfjáráburð á túnin. 

“Að velja góðan áburð er mjög mikilvægt 
atriði, en þar hefur Yara verið okkar val. Yara 
áburðurinn hefur reynst okkur vel, engir kögglar 
og ekkert vesen. Okkur finnst mikill kostur að 
hann sé einkorna og svo er þjónustan mjög góð. 
Miðað við gæði áburðarins er verðið líka gott. 
Það skiptir okkur líka miklu máli að áburðurinn 
sé ekki kögglaður eða rykugur og það höfum við 
ekki orðið vör við með notkun á Yara.”

Tilraunir með kölkun
Davíð og Embla hafa verið að prófa að kalka 
með Dolomit kalki síðustu 2-3 ár og hafa þá 
kalkað að hausti á nýræktir og svo einnig í flög 
á vorin eftir plægingu.

“Við dreifingu að hausti á nýræktir þá sáldrast 
kalkið einfaldlega ofan í svörðinn á grasinu og 
fær veturinn til að veðrast niður. En á vorin 
höfum við dreift kalkinu í flag eftir plægingu. 
Þá blandast kalkið við jarðveginn mjög vel við 
vinnslu á flaginu. Við höfum enn ekki tekið 
jarðvegssýni úr túnum sem búið er að kalka en 
það verður gaman að sjá árángurinn þegar við 
förum loks í það.”

Með kölkuninni stefna þau á að bæta og auka 

uppskeruna enn frekar og einnig er markmiðið 
að lækka áburðarkostnaðinn með tímanum.

Hvar eru frekari sóknarfæri?
“Það þyrfti að auka hlutfall rýgresis í yngstu 
túnunum með frekari ísáningu. Höfum  
prófað að ísá sl. ár með góðum árangri sem  
hefur skilað sér í töluverðum uppskeruauka í 2. 
og 3. slætti. Einnig erum við að bæta  
dreifinguna á búfjáráburðinum með því að nota 
nýjan slöngubúnað á haugsugunni. Mun betri 
nýting á köfnunarefninu í skítnum með slíkri 
dreifingu.”

Við þökkum Davíð og Emblu kærlega fyrir 
þátttökuna í Grófðurkeppni Yara 2022.

Gróffóðurkeppni 
Yara 2022
Egg sigurvegarar

Gróffóðurkeppni Yara var gríðarlega spennandi í ár. Keppnin var hörð og áskoranirnar 
mismunandi á milli landshluta. Í ár voru það bændurnir Egg í Hegranesi sem báru sigur úr 
bítum og óskum við þeim til hamingju með glæsilegan árangur.

Egg

Hvað höfum við lært af gróffóðurkeppni Yara?

• Nauðsynlegt er að taka árlega heysýni og  
reglulega skíta- og jarðvegssýni. 

• Til að áburðurinn nýtist sem best þá verður 
sýrustig jarðvegs að vera á bilinu pH 6-6,5. 

• Til að meta réttan áburðarskammt á spildu þá 
er mikilvægt að vita hvað var borið á og hverju það 
skilaði.

• Góð og nákvæm dreifing á réttum tíma til að 
fullnýta vaxtartíma plöntunnar.

Sigurvegari keppninnar í ár eru bændurnir á Egg. 

Við sjáum á þessum niðurstöðum að köfnunar- 
efnið í skítnum er að nýtist gríðarlega vel með 
notkun á slöngubúnað á haugsugu auk þess sem  
haugmelta var notuð. Síðustu ár hefur verið kalkað með  
Dolomit Mg kalki sem hefur skilað góðri nýtingu á  
áburðinum. Áburðarkostnaðurinn er gríðarlega lágur 
miðað við magn og gæði uppskerunnar.

Niðurstöður gróffóðurkeppninnar

Gróffóðurkeppni Yara var nú haldin í sjötta sinn. Mikilvægt er að auka gæði og magn 
gróffóðurs þar sem gróffóðuröflun er eitt af lykilatriðum í búskapnum. Gott gróffóður er 
grunnur að afurðasemi og arðsömum búskap.

Mynd 1: Stig fyrir gæði og uppskeru gróffóðurs.  Sýrustig jarðvegs pH.
Gefin eru að hámarki 22 stig fyrir gæði gróffóðurs. Fyrir uppskeru eru gefin 11 stig fyrir hvern slátt en til þess að fá stig 
þarf að ná >3.500 kg/þe ha í fyrri slætti en >2.500 kg þe/ha í seinni slætti. Gulu hringirnir sýna sýrustig jarðvegs, pH.

Mynd 1: Uppskera, kg/ha.  Áburðarkostnaður, kr/kg þe.
Blátt sýnir uppskerumagn úr 1. slætti, appelsínugult úr 2. slætti og grátt úr 3. slætti. Gulu hringirnir sýna  
áburðarkostnað, kr/kg þe.
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Góður geymslustaður
Áburð verður að geyma á  
þurrum stað, helst inni þar sem hann 
er vel varinn 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.  

• Geymslustaðurinn þarf að vera  
skjólgóður og skuggsæll.  

• Áburð á brettum ætti alltaf að  
geyma inni.  

• Ef pappírspokar blotna verða þeir 
að fá að þorna áður en þeir eru 
hreyfðir.

Meðhöndlun sekkja
Lesið ávallt þær leiðbeiningar sem  
fylgja með, þær innihalda mikilvægar  
upplýsingar um mögulegar hættur og 
hvernig skal forðast þær.

Notið réttan lyftibúnað
Stórsekkjum á að lyfta með réttum 
verkfærum, án skarpra brúna sem geta 
skemmt hankana.  

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.

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.  
Sé ekki breitt yfir áburðinn er lágmark 
að tryggja að hankar pokanna geti ekki 
slegist til í vindi. Gætið þess að börn 
og aðrir óviðkomandi komist ekki að  
áburðinum.

Móttökueftirlit er mikilvægt
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.

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

• Passa þarf að lyfta sekkjunum 
rólega þannig að þeir haldist  
uppréttir.

• Ekki láta sekkinn hanga óþarflega 
lengi í loftinu.

• 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.

• Farið varlega við að opna stór- 
sekkinn, notist helst við hníf á  
löngu skafti svo ekki þurfi að  
standa undir honum.

Forðist að áburður komist í snertingu 
við húð eða augu.

Undirlagið skiptir máli
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.

Rétt meðhöndlun og flutningur áburðar

Góð búráð frá Yara
Hvað geta bændur gert til að lækka áburðarkostnaðinn?

Áburðaráætlun
Til að gera nákvæma áburðaráætlun þá þurfa að vera til gögn sem hægt 
er að styðjast við:
• Heysýni, jarðvegssýni og skítasýni
• Hvað var borið á í fyrra og hverju skilaði það?

Búfjáráburður
• Mikilvægt að nýta hann sem best, dreifa á kjörtíma - best á vorin
• Haugsuga með slöngubúnaði - minna tap köfnunarefnis
• Haugmelta - eykur verðmæti mykjunnar

Áburðardreifing
• Góð og nákvæm dreifing
• Fá verktaka til að dreifa með tölvustýrðum áburðardreifara
• Dreifa áburði á réttum tíma til að fullnýta vaxtartíma plöntunnar

Áburður sem hægt er að treysta
• Einkorna
• Góð kornastærð
• Herslan í áburðarkorninu leiðir til minna ryks
• Laus við köggla

Kölkun
Bætir nýtingu áburðarins og eykur aðgengi plantna að næringarefnum í 
jarðvegi.
• Mikilvægt að sýrustig í jarðvegi sé á bilinu pH 6,0-6,5
• Bætir jarðvegslíf sem leiðir til betri loftunar og eykur niðurbrot lífrænna efna í 

jarðvegi
• Eykur endingu sáðgresis sem stuðlar að aukinni uppskeru og lystugra fóðri

Kostnaður
Mikilvægt er að hver FEm kosti sem minnst, því er mikilvægt að leggja 
áherslu á:
• Ræktun - Mikil uppskera lækkar kostnað á hverja FEm
• Uppskera - Framleiða eins margar FEm og mögulegt er í hverri rúllu
• Fóðrun - Þekkja næringargildi gróffóðursins svo það nýtist sem best til fóðrunar

Ca

Knowledge grows
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Notkunarsvið og  
aðgreining áburðartegunda

Yara Vita Brassitrel Pro
Yara Vita Brassitrel Pro er fljótandi áburður sem inniheldur æskilegt hlutfall nauðsynlegra næringar- 
efna sem hentar vel fyrir tegundir af krossblómaætt s.s. repju, gulrófu auk gulróta og grænmetis.
Auðvelt að mæla og blanda í dreifara. Má blanda með áburðarefnum, illgresis- og sveppavarnarefnum.

Notkun fyrir repju, gulrætur, rófur og grænmeti:
3-4 l/ha blandað í 200 l af vatni. Ráðlagt að endurtaka 10-14 dögum seinna.

Yara Vita Solatrel
Yara Vita Solatrel er fljótandi áburður sem inniheldur æskilegt hlutfall nauðsynlegra næringarefna sem 
hentar vel fyrir kartöflur auk grænmetis. Eykur uppskeru, stærð kartaflna og viðheldur gæðum.
Auðvelt að mæla og blanda í dreifara. Má blanda með áburðarefnum, illgresis- og sveppavarnarefnum.

Notkun fyrir kartöflur:
Til að auka fjölda hnýða: 10 l/ha við hnýðismyndun.
Til að auka stærð: 10 l/ha við upphaf hnýðisvaxtar.
Blandist með 200 l af vatni. Endurtekið 10-14 dögum seinna.

Notkun fyrir gulrætur, kál og annað grænmeti:
5 l/ha blandist í 200 l af vatni, ráðlagt að endurtaka 10-14 dögum seinna.

Yara Vita Gramitrel
Yara Vita Gramitrel er sterkur fljótandi áburður sem inniheldur æskilegt hlutfall nauðsynlegra  
næringarefna 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 blöð hafa myndast á plöntunni.

Yara Vita Croplift
Yara Vita Croplift er í duftformi og blandast í vatn. Inniheldur æskilegt hlutfall stein- og snefilefna. Er 
hannað til að bæta upp skort á þeim næringarefnum sem vantar. Hentar fyrir akuryrkju, grænmeti og 
kartöflur. Tryggir plöntum næringarefni í örum vexti eða á þeim tíma sem þörfin er mest t.d. við upphaf 
sprettu hjá korni og repju eða þegar vöxtur hnýðis er hvað mestur hjá kartöflum.

Notkun:
2,5-5 kg/ha í 200 l af vatni þegar blöð hafa myndast.

Fljótandi blaðáburður Yara Vita

Tegund Stærð N P K Ca Mg S B Cu Mn Mo Fe Zn Verð*
Brassitrel Pro 10 L 4,5 5,8 4,6 3,9 4,6 0,3 12.177

Solatrel 10 L 13 4,2 0,7 2,7 0,7 0,3 12.455

Gramitrel 10 L 3,9 9,1 3,0 9,1 4,9 15.192

Croplift 10 kg 20 3,5 11,6 1,2 5,0 0,04 0,2 0,26 0,006 0,02 0,14 13.502

*Verð á stk án vsk

Áburðartegund Notkunarsvið Aðgreining tegunda

Yara Bela Köfnunarefnis (N) áburður

OPTI-KASTM Tún með miklum búfjáráburði og milli slátta. Köfnunarefnisáburður með kalki (Ca) og 
magnesíum (Mg).

OPTI-NSTM Tún og grænfóður með búfjáráburði og milli 
slátta þar sem þörf er á brennisteini.

Köfnunarefnisáburður með Ca, Mg og 
miklum brennistein (S).

Yara Liva Köfnunarefnis (N) áburður með kalki

KALKSALPETERTM Fyrsti áburður að vori og milli slátta. Auðleystur við bleytu og kulda, hátt  
hlutfall kalks (Ca), afsýrir jarðveg.

NITRABORTM Grænfóður, korn og matjurtir, þar sem er þörf 
er á bór (B). Kalksaltpéter með bór (B).

Yara Mila Selenbættur (Se) áburður

NP 26-4-0 Selen Með búfjáráburði þar sem ekki þarf viðbót af 
kalí (K). Þörf á selen (Se). Milli slátta.

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). 
Þörf á selen (Se). Milli slátta.

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

NPK 23-3-8 Selen Tún í þokkalegri rækt eða með hóflegum 
búfjáráburði. Þörf á selen (Se).

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. Þörf á selen 
(Se).

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

NPK 20-5-10 Selen Tún þar sem þörf er á miklum fosfór. Þörf á 
selen (Se).

Þrígildur áburður með miklum fosfór (P), 
miklu kalí (K), brennisteini (S) og selen 
(Se).

Yara Mila Þrígildur (N,P,K) áburður

NPK 25-2-6 Tún í þokkalegri rækt eða með hóflegum 
búfjáráburði, beit og milli slátta.

Þrígildur áburður með litlum fosfór (P), 
brennisteinsríkur (S), auk Mg og B.

NPK 15-7-12 Nýrækt, grænfóður, korn og áburðarfrek tún. Mikill fosfór og hæfilegt kalí (K), kalsíum 
(Ca) og brennisteinn (S).

NPK 12-4-18 Kartöflur og aðrar matjurtir. Alhliða garðáburður - klórsnauður.

NPK 8-5-19 Kartöflur og aðrar matjurtir.
Garðáburður ríkur af næringarefnum. Góð 
viðbót með KALKSALPETER  
eða NITRABOR - klórsnauður.

Aðrar áburðartegundir og kalkAðrar áburðartegundir og kalk

OPTI-STARTTM 14-18-0 (4S) Bygg og kartöflur. Startáburður með köfnunarefni (N) og 
miklum fosfór (P).

OPTI-PKTM 0-11-21 Með búfjáráburði á smára og ertur. Þar sem mikil þörf er á fosfór (P) og kalí 
(K).

OPTI-PTM 0-20-0 Nýrækt þar sem bæta þarf fosfórstöðu 
jarðvegs. Kartöflur. Þar sem mikil þörf er á fosfór (P).

Dolomit Mg-kalk Kölkun jarðvegs. Gefur mikið af kalki (Ca) og magnesíum 
(Mg).
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Áburðartegundir 

NPK 25-2-6 (600 kg) 
• Þrígildur blandaður áburður.
• Inniheldur einnig lítilsháttar kalk (Ca), magnesium 

(Mg), ríflega af brennisteini (S) 3,8% og bór (B).
• Ætlaður fyrir tún sem hafa fengið hóflegan 

búfjáráburð.
• Hlutföll efna skila góðum skammti af köfnunarefni 

en tiltölulega litlu magni af fosfór og kalí.
• Ætlaður fyrir tún þar sem gert er ráða fyrir að 

fosfórstaða jarðvegs sé góð.
• Hentar á meðalgóð tún, beit og milli slátta.

NPK 15-7-12 (600 kg)
• Þrígildur blandaður áburður.
• Inniheldur einnig kalk (Ca) og brennistein (S)
• Hér er bæði fosfór og kalí hærra en í öðrum 

áburðartegundum.
• Ætlaður fyrir korn/hafra, á næringarsnauð tún, á 

nýrækt/endurrækt og grænfóður án búfjáráburðar.

NPK 12-4-18 (25 kg/600 kg)
• Þrígildur blandaður áburður. 
• Ríkur af næringarefnum. Inniheldur einnig kalk 

(Ca), magnesíum (Mg), brennisteinn (S), bór (B), 
mangan (Mn) og sink (Zn).

• Ætlaður einkum fyrir matjurtir og almenna 
garðrækt.

• Áburðurinn er klórsnauður en flestar tegundir  
matjurta eru viðkvæmar fyrir klór.

• Dregur úr snefilefnaskorti.

NPK 8-5-19 (600 kg)
• Þrígildur garðáburður.
• Ríkur af næringarefnum. Inniheldur einnig  

magnesíum (Mg), brennistein (S), kopar (Cu),  
mangan (Mn) og sink (Zn).

• Aðallega notaður sem grunngjöf í garðrækt eða 
viðbót með kalksaltpétri.

• Inniheldur mjög lítið magn af köfnunarefni (N).
• Klórsnauður.

OPTI-KAS™ (600 kg)
• Eingildur köfnunarefnisáburður (N), svokallaður  

kalkammonsalpeter. Inniheldur einnig kalk (Ca) og 
magnesíum (Mg). Kalkið vegur upp á móti  
sýrandi áhrifum köfnunarefnisins.

• Hentar á tún með mikilli búfjáráburðargjöf og sem 
viðbót, t.d. á milli slátta. 

OPTI-NS™ (600 kg)
• Eingildur köfnunarefnisáburður, með háu innihaldi 

af brennisteini.
• Inniheldur einnig kalk (Ca) 6% sem oft skortir í 

mörg tún.
• Ætlaður á tún og grænfóðurakra sem fá nægan 

búfjáráburð til þess að uppfylla þarfir fyrir fosfór og 
kalí en þurfa á brennisteini (S) að halda. 

• Brennisteinsskortur getur einnig verið fyrir hendi 
án þess að það sjáist á plöntunum en haft áhrif á 
prótein- og orkuinnihald þeirra.

• Hentar einnig sem viðbótaráburður t.d. á milli slátta.

Yara Bela Köfnunarefnis (N) áburður

Kalksalpeter™ (25 kg/600 kg)
• Eingildur köfnunarefnisáburður með háu kalki (Ca) 

innihaldi 18,8%, hækkar því sýrustig (pH) jarðvegs.
• Köfnunarefnið er nær eingöngu á formi nítrats 

14,4%, sem er plöntum aðgengilegt form og hefur 
ekki sýrandi áhrif á jarðveg.

• Nítrat hefur þann eiginleika að vera auðuppleysan-
legt fyrir plönturnar við kaldar og blautar aðstæður 
snemma vors. 

• Kalksalpeter getur því hentað sérstaklega vel fyrir 
vorbeit og þegar bera þarf köfnunarefnisviðbót, t.d. á 
milli slátta.

• Ráðlagður skammtur er 20-30 kg/ha af N, sem svara 

til 160 kg. Ekki er ráðlagt að fara fram yfir þann 
áburðarskammt þar sem of mikið nítrat getur verið 
skaðlegt fyrir grasbíta.

• Mikilvægt að bæta NPK áburðargjöf við seinna á 
vaxtartímanum ef kalksalpeter er borinn á að vori.

Nitrabor™ (25/600 kg)
• Kalksalpeter með 0,3% bórinnihaldi (B).
• Hefur alla kosti venjulegs kalksalpeter.
• Einkum ætlaður fyrir matjurtir sem þurfa á miklum 

bór að halda en gæti einnig hentað á fóðurkál í 
ákveðnum tilfellum.

Yara Liva Köfnunarefnis (N) áburður með kalki

Yara Mila Þrígildur (N,P,K) áburður

OPTI-START™ NP 14-18-0 (700 kg)
• Tvígildur startáburður.
• Inniheldur háan skammt af fosfór (P).
• Fellt niður með útsæði í litlum skömmtum og er 

ætlað að flýta spírun byggs og kartaflna, einkum 
þar sem jarðvegur er kaldur.

• Hentar vel í fosfórsnauðan jarðveg.

OPTI-P™ 20 (750 kg)
• Eingildur fosfórríkur áburður.
• Inniheldur einnig ríkulega af kalki (Ca), auk  

brennisteini (S).
• Einkum notaður ef þörf er á aukaskammti af  

fosfór s.s. í nýrækt.

OPTI-PK™ 0-11-21 (750 kg)
• Tvígildur áburður án köfnunarefnis.
• Inniheldur háan skammt af fosfór (P) og kalí (K).
• Nýtist vel með búfjáráburði á smára og ertur.
• Hentar vel í fosfór- og kalísnauðan jarðveg þar sem 

mikil þörf er á fosfór (P) og kalí (K).

Aðrar áburðartegundir

Dolomit Mg-kalk fínt (laust)
• Fínt kalk sem inniheldur kalk (Ca) 23,2%  

og magnesíum (Mg) 12,0%.
• Dolomit Mg-kalk, er ætlað til kölkunar, þ.e. til  

að hækka sýrustig jarðvegs (pH).
• Einnig magnesíumríkt sem getur verið góður 

kostur að grípa til þegar bæta þarf magnesíum- 
innihald gróðurs.

• Það er mun einsleitari vara en skeljasandur og 
sömuleiðis fljótvirkara.

• Dreift með kalkdreifara.

Dolomit Mg-kalk kornað (20 kg/600 kg)
• Kornað kalk sem inniheldur 20,5% kalk (Ca) og 

12,0% magnesíum (Mg).
• Ætlað til kölkunar, þ.e. til að hækka sýrustig 

jarðvegs (pH).
• Einnig magnesíumríkt sem getur verið góður 

kostur að grípa til þegar bæta þarf magnesíum- 
innihald gróðurs.

• Það er mun einsleitari vara en skeljasandur og 
sömuleiðis fljótvirkara.

• Dreift með áburðardreifara.

Dolomit Mg-Kalk

NP 26-4 +Se (600 kg)
• Tvígildur selenbættur blandaður köfnunarefnis- og 

fosfóráburður.
• Inniheldur einnig kalk (Ca), brennistein (S), bór (B) 

og zink (Zn).
• Hentar þar sem þörf er á viðbótarskammti af fosfór 

en ekki þörf á kalíáburði t.d. með búfjáráburði, milli 
slátta, við uppgræðslu lands og aðra nýræktun.

NPK 27-3-3 +Se (600 kg)
• Þrígildur selenbættur blandaður áburður.
• Inniheldur lítilsháttar kalk (Ca), magnesíum (Mg), 

ríflega af brennisteini (S), bór (B) og selen (Se).
• Hlutföll efna skila góðum skammti af köfnunarefni 

en hæfilegum fosfór (P) og kalí (K). Hentar vel þar 
sem gert er ráð fyrir að fosfórstaða jarðvegs sé góð 
en talin hætta á brennisteinsskorti.

• Ætlaður fyrir tún sem fengið hafa hóflegan 
búfjáráburð.

• Hentar einnig vel á milli slátta. 
 

NPK 23-3-8 +Se (25 kg/600 kg)
• Þrígildur selenbættur áburður.
• Inniheldur einnig brennistein (S) og bór (B).
• Fyrir tún í þokkalegri rækt eða með hóflegum 

búfjáráburði.
• Hentar einnig fyrir beit.

NPK 22-6-6 +Se (600 kg)
• Þrígildur selenbættur áburður.
• Inniheldur einnig kalk (Ca), brennistein (S) og bór (B).
• Fyrir tún þar sem þörf er á ríkulegri fosfórgjöf og 

frekar lágum skammti af kalí (K). 
• Með selengjöf í gegnum hey eða beit fær búfé  

selenið í lífrænum samböndum sem nýtist mun  
betur en ólífrænt selen.

NPK 20-5-10 +Se (600 kg)
• Þrígildur selenbættur áburður.
• Inniheldur einnig brennistein (S).
• Hentar vel þar sem þörf er á ríkulegri fosfórgjöf  

og háum skammti af kalí (K).
• Fyrir tún sem ekki fá búfjáráburð,  

endurrækt/nýrækt, grænfóður og korn/hafra.

Yara Mila selenbættur áburður
Með selengjöf í gengum hey eða beit fær búfé selenið í lífrænum efnasamböndum  
sem nýtist mun betur en ólífrænt selen. 
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Verðskrá og áburðartegundir  2023 á lækkuðu verði

Flutningstilboð á kalki: 2.000 kr/tonn án vsk. ef pantað er 20 tonn eða 
meira.

Greiðslukjör:
Gjalddagi áburðarkaupa er 15. apríl 2023.  Einnig í boði greiðsludreifing fram til 15. október 2023, 
vaxtareiknuð frá gjalddaga 15. apríl fram til greiðsludags með 6% ársvöxtum sem jafngildir 3% hærra 
verði sé greitt 15. október 2023 í stað 15. apríl.  Dráttarvextir reiknast á vanskil frá gjalddaga.

Útgefið 25. janúar 2023

1) Einnig í 25 kg pokum á 15% hærra verði en í verðtöflu. 2) Klórsnauður, þ.e. inniheldur <2% Cl. 3) Einnig í 20 kg.

 Tegundir N - P2O5 - K2O N P K Ca Mg S B Cu Mn Zn Se Verð 
kr/tonn án vsk

Yara Bela Köfnunarefnis (N) áburður
OPTI-KASTM 27-0-0 27,0 5,0 2,4 117.500

OPTI-NSTM 27-0-0 27,0 6,0 0,7 3,7 120.200

Yara Liva Köfnunarefnis (N) áburður með kalki
KALKSALPETERTM 1) 16-0-0 15,5 18,8 107.900

NITRABORTM 1) 15-0-0 15,4 18,5 0,3 120.600

Yara Mila Selenbættur (Se) áburður
NP 26-4-0 Selen - UPPSELT 26-9-0 26,0 4,0 2,0 3,6 0,02 0,10 0,0015 135.000

NPK 27-3-3 Selen 27-6-3 26,6 2,6 2,6 1,3 0,5 3,0 0,02 0,0015 129.900

NPK 23-3-8 Selen 1) 23-7-10 23,0 3,0 8,0 3,0 0,02 0,0015 133.500

NPK 22-6-6 Selen 22-14-7 21,6 5,9 5,8 1,4 3,0 0,02 0,0015 138.900

NPK 20-5-10 Selen 20-11-12 19,6 4,6 9,6 3,0 0,0015 137.900

Yara Mila Þrígildur (N,P,K) áburður
NPK 25-2-6 25-4-7 24,6 1,6 5,6 0,8 1,0 3,8 0,02 120.900

NPK 15-7-12 15-15-15 15,0 6,5 12,5 4,0 1,5 134.600

NPK 12-4-18 1) 2) 12-9-21 11,8 4,0 17,6 2,0 1,6 9,5 0,03 0,3 0,03 139.800

NPK 8-5-19 2) 8-11-23 8,0 5,0 19,0 2,5 11,7 0,05 0,05 0,25 169.200

Aðrar áburðartegundir og kalk
OPTI-STARTTM 14-18-0 (4S) 4) 14-40-0 14,0 17,5 3,5 207.900

OPTI-PKTM 0-11-21 5) - NÝ VARA 0-25-25 11,0 21,0 1,6 202.000

OPTI-PTM 0-20-0 2) 5) 0-46-0 20,0 17,0 1,2 324.300

Dolomit Mg-kalk fínt 6) 23,2 12,0 21.800

Dolomit Mg-kalk kornað 3) 20,5 12,0 55.700

Verðskrá er í krónum á tonn án virðisaukaskatts en 24% virðisaukaskatt ur leggst ofan á verð við  
útgáfu reiknings.  

Verðskrá er með fyrirvara um prentvillur og getur breyst án fyrirvara.

Áburðurinn er í 600 kg sekkjum nema annars sé getið. 4) Einungis í 700 kg. 5) Einungis í 750 kg. 6) Einungis í lausu

Frí heimkeyrsla á áburði ef pantað er fyrir 15. febrúar 2023
 
Heimkeyrsla á áburði miðast við verðskrá flutningsaðila eftir að  
flutningstilboði lýkur.

Þeir bændur sem þegar hafa pantað áburð njóta einnig þessarar 
verðlækkunar.



Sölumenn og verslanir 
okkar um land allt

Elías Hartmann Hreinsson
Deildarstjóri

S: 575 6005 / 898 0824
elias@ss.is

Alexander Áki Felixson
Sölustjóri

S: 575 6029 / 693 2139
alexander@ss.is

Verslun Fosshálsi 1, Reykjavík
S: 575 6071
bufoss@ss.is

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

Jónína Rakel Gísladóttir
Verslunarstjóri á Hvolsvelli

S: 575 6099
rakel@ss.is

Sigrún Jóhannsdóttir
Sölufulltrúi 

Suðurland, Kjalarnesþing
S: 575 6032 / 865 9270

sigrunj@ss.is

Íris Áskels Jónsdóttir
Bændabókhald / innheimta

S: 575 6031
iris@ss.is

Margrét Ósk Ingjaldsdóttir
Söluráðgjafi 

Suðurland, Kjalarnesþing
S: 575 6007 / 868 6705

margreto@ss.is

Heiðar Bergur Jónsson
Lagerstjóri/bílstjóri
S: 699 1500
heidar@ss.is

Verslun Fosshálsi 1, 110 Reykjavík      |  575 6071   |  Opnunartími: kl. 10:30-18

Hafliði Viðar Ólafsson
Reykhólahreppur og  

Dalabyggð að Búðardal
S: 434 7799 / 892 5022

vidar@yara.is

Ingólfur Helgason
Skagafjörður

S: 897 3228
ingolfur@yara.is

Jón Steinar Elísson
Hérað, Firðir og Breiðdalur

S: 864 9301 / 864 1192
jon@yara.is

Bjarni Hákonarson
A-Skaftafellssýsla, 
Djúpavogshreppur

S: 478 1920 / 894 0666
bjarniha@yara.is

Eyþór Margeirsson
Kelduhverfi og Öxarfjörður

S: 893 1277
eythor@yara.is

Helgi Þór Helgason
Eyjafjörður

S: 863 1650
helgih@yara.is

Pétur Daníelsson
Húnavatnssýslur og Strandir

S: 891 8626
petur@yara.is

Marvin Einarsson
Suðurland, frá Markarfljóti  

að Lómagnúpi
S: 846 5350

marvin@yara.is

Halldór Svanur Olgeirsson 
Þingeyjarsýslur 

S: 465 2251 / 848 2251
halldor@yara.is

Jómundur Hjörleifsson
Borgarfjörður

S: 893 3109
joi@yara.is

Gunnar Guðbjartsson
Snæfellsnes

S: 849 6868
gunnar@yara.is

Guðjón Gunnarsson
Vörustjóri í Þorlákshöfn

S: 860 9847
gudjong@ss.is

Unnsteinn K. Hermannsson
Dalabyggð frá Búðardal

S: 864 1416
unnsteinnh@yara.is

Sölumenn
Verslun
Birgðageymsla

Verslun og skrifstofa

Verslun

Sláturfélag Suðurlands 
yara@yara.is - www.yara.is Verslun Ormsvelli 4, 860 Hvolsvelli  |  575 6099  |  Opnunartími: kl. 9-17


