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Niðurstöður heyefnagreininga 2022
Niðurstöður ársins koma vel út að meðaltali, próteinið gott, nóg tréni og orkan því góð. Ómeltanlegi hluti trénis er óvenju 
hár að meðaltali og kannski sérstaklega hár miðað við hvað meltanleikinn er annars góður. Frekar óvenjulegt er hversu mikill 
breytileiki er innan svæða sem meðaltalið nær ekki að varpa ljósi á. Líklega er meiri breytileiki í áburðarskömmtum en hefur 
verið. 

Þegar við skoðum nánar niðurstöður sýna af norður- og 
austurlandi kemur í ljós að próteingildið er á mjög breiðu sviði. 
Sem betur fer er góður meirihluti sýnanna yfir viðmiðunargildi 
fyrir gott prótein í heyi. Auðvitað er aðeins misjafnt hvaða 
kröfur eru settar á næringargildin eftir því í hvaða tilgangi 
gróffóðrið er framleitt. Prótein er mikilvægt næringarefni 
bæði fyrir gripi í vexti og mjólkandi gripi. Það er margt sem 
hefur áhrif á próteingildi gróffóðurs, t.d. plöntutegundir. 
Vallarsveifgras og Rýgresi eru dæmi um tegundir sem eru 
töluvert próteinríkar en Vallarfoxgras í meðallagi. Vinnubrögð 
við gróffóðuröflun hafa einnig töluverð áhrif á hversu hátt 
próteingildið verður. Próteingildið lækkar eftir því sem 
plantan þroskast en einnig hefur aðgengi plöntunnar að 
næringarefnum gríðarleg áhrif. Fyrst og fremst er það aðgengi 
að köfnunarefni sem segir til um próteingildið. Brennisteinn er 
einnig nauðsynlegur og kalí eykur blaðvöxt en blöðin eru einmitt 
próteinríkasti hluti plöntunnar.

Meltanleikinn er góður en rétt tæpur þriðjungur sýnanna ná 
þó ekki viðmiðunargildi fyrir gott gróffóður. Það er allt í lagi að 
fóður fyrir geldgripi sem ekki eru að vaxa mikið sé með slakari 
meltanleika og því alveg eðlilegt að einhver hluti sýnanna lendi 
þarna niðri á hverju ári. Þroski plöntunnar hefur helst áhrif 
á meltanleika og eftir því sem hún er þroskaðri þegar slegið 
er, því líklegra er að meltanleikinn verði slakari. Plöntur með 
gott aðgengi að næringrefnum á vaxtarskeiðinu halda góðum 
meltanleika mun lengur þó þær þroskist. Þannig geta sýni sem 
hafa sama sláttudag og sömu tegundasamsetningu haft mjög 
mismunandi meltanleika ef aðgengi plantna að næringarefnum 
hefur verið gott í öðru sýninu en slakt í hinu.

Svæði Fjöldi Þurrefni MLE
Prótein

g/kg þurrefnis

NDF
g/kg þurrefnis

iNDF
g/kg NDF

Sykur
g/kg þurrefnis

Viðmiðunargildi N 35-55% <75% 140-170 450-520 >120 40-160

Norðurland 689 49% 76 155 503 157 61

Suðurland 462 58% 77 144 499 140 72

Austurland 71 52% 76 148 520 160 63

Vesturland 182 58% 77 146 506 149 68

Allt landið 1404 53% 77 150 503 150 66

Tafla 1. Sýnir fjölda sýna milli landshluta og helstu niðurstöður heysýna 2022 í meðaltölum 

Mynd 1. Próteingildi sýna á norður- og austurlandi

Mynd 2. Meltanleiki sýna á norður- og austurlandi



Svæði Fjöldi
Ca

g/kg þurrefnis

P
g/kg þurrefnis

Mg
g/kg þurrefnis

K
g/kg þurrefnis

S
g/kg þurrefnis

Viðmiðunargildi N 4,5-6,5 3-4,5 2-3,5 18-30 2-3

Norðurland 689 4,3 3,0 2,6 18,1 2,3

Suðurland 462 3,8 2,6 2,3 17,8 2,0

Austurland 71 4,0 3,1 2,4 19,9 2,3

Vesturland 182 4,3 2,8 2,5 15,6 2,2

Alls 1404 4,2 2,9 2,4 17,8 2,2

Tafla 1. Sýnir fjölda sýna milli landshluta og helstu niðurstöður heysýna 2022 í meðaltölum 

Steinefni

Það sem er sérstakt við niðurstöður steinefna í heysýnum ársins 2022 er að fosfór og kalí ná viðmiðunargildum sem er 
sjaldgæf sjón á norður- og austurlandi. Fosfór er það næringarefni sem nýtist plöntu hvað best í upphafi vaxtarskeiðs og 
plöntur sem fá gott aðgengi að fosfór á vorin fara betur af stað og gefa meiri uppskeru. Fosfór er einnig mikilvægur fyrir gott 
rótarkerfi en öflug rót eykur upptöku næringarefna og eykur vetrarþol. 
Kalí er það næringarefni sem bætir heilsu plantna hvað mest af öllum næringarefnum sem við bjóðum þeim. Plöntur sem fá 
nóg kalí eru með öflugri rót og hafa því betra vetrarþol, betri blaðvöxt og sölna síður á vaxtarskeiði og í endurvexti, sem gefur 
lystugra fóður. 
Sumarið 2022 var úrkoma á norðurlandi í rétt tæpu meðallagi ef aðeins eru teknir mánuðirnir júní til ágúst. Ef við hinsvegar 
bætum maí við, sem er sá mánuður sem áburður fer á tún og skiptir gróffóðurframleiðslu miklu máli, þá er heildar úrkoma 
frekar mikil. Úrkoman í maí var s.s. mun meiri en við eigum að venjast á norðurlandi, en svipuð hina mánuðina, þannig að þær 
niðurstöður að fosfór og kalí gildi nái viðmiðunargildum bendir til þess að áburðarskammtar séu í réttu hlutfalli við þetta mikla 
úrkomu í maí. 

Þegar talað er um aðgengi næringarefna er átt við áburðarskammta mismunandi næringarefna og hversu vel plönturnar hafa 
nýtt áburðinn. Það sem hefur áhrif á nýtinguna er t.d. sýrustig jarðvegs og aðgengi að vatni. Eftir sumarið 2022 sjáum við 
hvað úrkoman hefur gríðarlega góð og mikil áhrif á nýtingu áburðarefnanna.

Framhaldið – undirbúningur fyrir heyfeng 2023

Í heimi þar sem kostnaður eykst á flestum liðum framleiðslunnar þarf að huga að bættri nýtingu og þar með talið val á áburði. 
Að velja þau næringarefni sem sérstaklega þarf að bæta á hverjum stað er mikilvægur liður í bústjórn. En hvað vantar? 
Plöntur þurfa meira á kalí að halda en gripirnir sem fóðraðir eru á þessum plöntum og því skilar hluti kalísins sér aftur út 
með skít og nýtist þá sem áburðarefni. En veistu hvað skíturinn er að gefa? Niðurstöður efnagreininga á skítasýnum gefa til 
kynna gríðarlega mikinn breytileika á kalí gildum skíts á Íslandi. Þó meðaltalið sé gott eru að koma sýni til greiningar sem hafa 
gríðarlega lág kalí gildi.
Aðgengi næringarefna er háð því hvenær þau eru borin á túnið. Á norðurlandi er oft lítið um úrkomu í maí. Mælingar frá 
1980 sýna okkur að á Akureyri er heildarmagn úrkomu í maí á bilinu 2,1 mm til 59 mm en var 50 mm í maí 2022. Fyrir gras á 
vaxtaskeiði er þörfin 5 mm úrkomu á dag í frekar þurru loftslagi og hitastigi undir 15°C. Maí 2022 skilaði þá 10 daga úrkomu 
sem var óvenju mikið því aðeins tvisvar hefur mælst meiri úrkoma á Akureyri í maí síðan 1980. Tökum þetta lengra og skoðum 
maí til ágúst. Gerum áfram ráð fyrir hitastigi undir 15°C og frekar litlum loftraka, þá þarf úrkomumagnið að vera 615 mm til að 
uppfylla 5 mm á dag. Frá árinu 1980 hefur heildarúrkoma á Akureyri á þessu tímabili mest mælst 207,7 mm árið 1985 en var 
146,6 mm 2022. Ef við fáum svo daga sem hitastigið fer yfir 15°C hækkar þörfin fyrir vatn.

Berglind Ósk Óðinsdóttir
Fóðurfræðingur Bústólpa



Græðir 9b
27-6-6

Þrígildur einkorna áburður. Hentar á 
gömul tún, þar sem fosfór hefur safnast 
upp. Góður með búfjáráburði, ef þörf 
er á að bera þrígildan áburð á. Vinsæl 
áburðartegund. Án selen.

Magni S
N26+4S

Hentar vel á milli slátta, á grænfóður 
og á tún, sem fá nægan búfjáráburð. 
Frábær fyrir beitilönd og tún með 
vöntun á brennisteini. Byggir upp 
rótarkerfið.

Magni 1
N27

Hentar vel milli slátta og fyrir fyrsta slátt, 
þar sem búfjáráburður er notaður á eldri 
tún. Hentar einnig sem viðbótaráburður 
á grænfóður. Kalkmikill áburður sem 
kemur í veg fyrir lágt sýrustig jarðvegs 
sem hefur góð og  jákvæð áhrif á frjósemi 
jarðvegsins.

Ca

Fjölgræðir 5
17-15-12

Góður fyrir endurræktun túna og í 
kornrækt á frjósömu landi. Fyrir allt 
grænfóður í frumræktun og fyrir kál. 
Hentar vel á nýrækt og þar sem skortur 
er á fosfór og kalí í túnum. Kalkrík 
blanda.

Ca

Fjölmóði 4
24-9

Hentar þar sem þörf er á tvígildum NP
áburði með búfjáráburði, þar sem krafa
er á um hærra gildi fosfórs. Einnig 
notaður sem uppgræðsluáburður, þar 
sem ekki er þörf á kalí. Kalkrík blanda. 
Inniheldur brennistein.

Ca Se

Græðir 9
27-6-6

Þrígildur einkorna áburður. Hentar á 
gömul tún, þar sem fosfór hefur safnast 
upp. Góður með búfjáráburði, ef þörf 
er á að bera þrígildan áburð á. Vinsæl 
áburðartegund. Inniheldur selen.

Se

S

SS

S

Fjölgræðir 6
20-10-10

Fjölkorna áburður sem uppfyllir 
þarfir meðaltúna, sem fá að auki 
góða skammta af magnesíum og 
seleni. Hentar vel þar sem ekki er 
búfjáráburður. Er líka góður fyrir 
grænfóðurrækt, bygg og hafra.

SeMg

Græðir 1
12-12-17

Klórfrír fjölkorna áburður fyrir ræktun
á matjurtum, kartöflum og jurtum
af krossblómaætt, t.d. káli, gulrótum,
gulrófum, spínati og salati. Hentar einnig 
í skrúðgarða og skógrækt.

BMg

OMYA 
Kornað kalk-600 kg

Auðvelt er að dreifa kornuðu kalki með 
áburðardreifara. Leysist fljótt upp í 
jarðvegi og auðveldar plöntunni upptöku 
næringarefna. Kjörsýrustig er 6 – 6,5 pH.
Kölkun er góður kostur til að hámarka 
nýtingu áburðar. Hentar að bera á að 
vori sem og hausti. Kornastærð 2-6 mm.

Ca

Kalk er notað í ýmsu formi til að hækka sýrustig (pH) jarðvegs, þar sem þörf er á því. Rétt 
sýrustig jarðvegs hámarkar upptöku næringarefna og steinefna og þar með áburðarnýtingu.
Til að áætla nauðsynlegt magn, til að hækka sýrustig í ákjósanleg gildi, eru jarðvegssýni og 

sýrustigsmælingar nauðsynlegar.

ÁBURÐARTEGUNDIR 2023

S

SS



ÁBURÐARVERÐSKRÁ 2023

Tegund:
Vorverð
Gr. fyrir 15. apríl

kr./tonn án vsk.

Haustverð
Gr. 15. október

kr./tonn án vsk.

N P
2
O

5
P* K

2
O K Ca Mg S Se

EINGILDUR

Magni 1
N27 Ca
EINKORNA

117.743 121.384 27 8,5

Magni S
N26 + 4S
EINKORNA

119.757 123.461 26 4

TVÍGILDUR Fjölmóði 4
24-9 Ca + Se

130.644 134.685 24 9 4 7 2 0,002

ÞRÍGILDUR

Fjölgræðir 5
17-15-12 Ca

139.334 143.643 17 15 6,6 12 10 4 2

Fjölgræðir 6 
20-10-10 Mg + Se

136.888 141.122 20 10 4,4 10 8,3 1,7 1,7 0,002

Græðir 9
27-6-6 + Se
EINKORNA

130.340 134.371 27 6 2,6 6 5 2 0,002

Græðir 9b
27-6-6
EINKORNA

129.966 133.986 27 6 2,6 6 5 2

GARÐÁBURÐUR
Græðir 1
12-12-17 + Mg + 0,02% 
Bór

135.755 139.954 12 12 5,2 17 14,1 1,2 8,0

KORNAÐ KALK
OMYA
Kornað kalk - 600 kg
EINKORNA

54.782 56.476 35

MAP MAP 
12-52 - 500 kg

161.170 166.155 12 52 22,8

* P er 92% vatnsleysanlegur 

3%

Nýtt

Verðskrá
Verðskráin er án vsk. og gildir til 15. febrúar 2023. Verðskrá 
sýnir verð pr. tonn (án vsk.) miðað við afgreiðslu í 600 kg 
sekkjum. 

Greiðslur og afsláttarkjör
Ef staðgreitt er fyrir 15. apríl þá er 3% afsláttur. 
Greiðsludreifing eða gjalddagi síðar á árinu er í boði með 6% 
ársvöxtum sem reiknast frá 15. apríl 2023. 
Dráttarvextir reiknast á vanskil frá gjalddaga. 

Greiðsluskilmálar
Gjalddagi og eindagi er 15. næsta mánaðar eftir úttektarmánuð.  

Flutningstilboð
2.000 kr/tonn án vsk. fyrir 6 tonn eða meira ef pantað er fyrir 
15. febrúar 2023, m.v. afgreiðslu frá afgreiðsluhöfn og heim á 
hlað viðskiptavinar. 

Tilboðið gildir ekki fyrir pöntun á viðbótaráburði, sem pantaður 
er eftir að upphafleg áburðarpöntun hefur verið flutt til 
viðtakanda.

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



Hve mikið þarf að bera á?
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Taflan sýnir almennt viðmið til áburðargjafar fyrir köfnunarefni, fosfór og kalí.  Umsagnirnar og taflan um áburðarmagn eru 
ætlaðar til að hjálpa þeim sem eru að velta fyrir sér áburðarþörfinni.

Gott er að hafa heyefnagreiningar og jarðvegsýni til að fá nákvæmari áburðarþarfir. Eins skiptir máli frjósemi jarðvegs og 
væntingar um gæði og magn gróffóðurs.

Almenn viðmið um áburðarþarfir á tún og akra - kg/ha N P K

GÖMUL TÚN

- Elstu túnin jafnan slegin einu sinni 80-100 12 -20 30 - 60

- Meðalgóð eldri tún, oftast slegin tvisvar 105-115 15-25 40-70

NÝ TÚN

- Yngri tún sem gefa enn góða eða þokkalega uppskeru 110-130 22-30 50-70

ENDURRÆKTIR 

 - Tún sáð að vori og stefnt að uppskeru sama ár 70-90 30-35 60

GRÆNFÓÐUR

 - Þau ár sem ræktað er tekur þörfin mið af hvaða tegund er ræktuð og ræktunarsögu spildunnar  100-140 25-40 40-90

KORN TIL ÞROSKA

 - Fyrsta ár 40-70 18-25 40-60

 - Annað og þriðja ár 60-90 18-25 40-60

ÁBURÐUR Á HÁ 

 - Undanfarin ár hefur verið gengið út frá 27-50 0-5 0-20

Heimildir RML - Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins

Hvað hentar?

• Áburður sem hentar á milli slátta á frjósömum túnum : Græðir 9, Magni 1 og Magni S

• Áburður sem hentar með búfjáráburði: Græðir 9 og Fjölmóði 2 

• Áburður á frjósöm tún : Fjölgræðir 6 og Græðir 9 

• Áburður í nýrækt og á grænfóðursakra: Fjölgræðir 5 eða Fjölgræðir 6 



VÖXTUR inniheldur þrjár vörur sem allar hafa 

sérstök einkenni. Vörurnar eru KÁLFAKÖGGLAR, 

VAXTAKÖGGLAR og NAUTAKÖGGLAR. Í 

fóðurlínunni er kjarnfóður sem hentar öllum 

aldursskeiðum í uppeldi kálfa og ungneyta. 

Kjarnfóðrið er sérsniðið að íslenskum aðstæðum.  

bustolpi@bustolpi.is • Sími 460 3350 • www.bustolpi.is

V
O
R
A
R

VÖXTUR
ÞROSKI – STYRKUR – VELLÍÐAN



AFGREIÐSLUSTAÐIR

ÁBURÐARSÖLUMENN

SUÐURLAND &
SUÐAUSTURLAND
Sölufulltrúar

FB verslun Hvolsvelli

Tryggvi S.Bjarnason
tryggvi@fodur.is 
Sími: 570 9850
Gsm: 894 9820

Sölufulltrúar

Björn Jónsson
Höfn
bjorn@kask.is
Sími: 470 8222
Gsm: 893 5444

Björn Helgi Snorrason
Kálfafelli
bhsbondi@gmail.com
Gsm: 848 9872

VESTURLAND &   
VESTFIRÐIR
Sölufulltrúar

Jóhann P. Ágústsson
Brjánslæk
br12@simnet.is
Sími:456 2055
Gsm: 824 3108

Pétur Pétursson
petur@fodur.is
Sími: 570 9826
Gsm: 862 0090

Unnsteinn Árnason
irisbjorg@simnet.is
Klúku - Hólmavík
Gsm: 898 8210

VESTURLAND &
DALIR
Sölufulltrúar

Helga Rósa Pálsdóttir
helgarosa@kb.is
Sími: 430 5500
Gsm: 865 4247

Pétur Pétursson
petur@fodur.is
Sími: 570 9826
Gsm: 862 0090

Unnsteinn Árnason
irisbjorg@simnet.is
Klúku - Hólmavík
Gsm: 898 8210

NORÐURLAND 
VESTRA 
Sölufulltrúar

Björn M. Svavarsson
KS - Sauðárkróki
bjorn.svavarsson@ks.is
Sími: 455 4626
Gsm: 825 4626

Guðlaugur Skúlason
KS - Sauðárkróki
gudlaugur.skulason@ks.is
Sími: 455 4620
Gsm: 825 4620

Jón Hilmar Karlsson
KVH Hvammstanga
Sími: 455 2325
Gsm: 868 8022

Björn Líndal Traustason
KVH Hvammstangi
bjorn@kvh.is
Sími: 455 2300 
Gsm: 864 8946

NORÐURLAND & 
NORÐAUSTURLAND
Sölufulltrúar

Berglind Ósk Óðinsdóttir
berglind@bustolpi.is
Gsm: 693 0148

Hanna Dögg Maronsdóttir
hanna@bustolpi.is
Sími: 460 3354

Stefán Grímsson
Kópasker
shgsirra@simnet.is
Sími: 465 2172
Gsm: 894 0172

Ingvar Olsen
ingvar@bustolpi.is
Sími: 840 6363

Thelma Rut Káradóttir
thelma@bustolpi.is
Sími: 460 3358

AUSTURLAND
Sölufulltrúar

Sigurbjörn Snæþórsson
Egilsstaðir
gilsarteigur@simnet.is
Gsm: 860 3538

REYKJAVÍK & 
SUÐURLAND
Sölufulltrúar

Úlfur Blandon
ulfur@fodur.is
Sími: 570 9816
Gsm: 697 4728

Stefanía Gunnarsdóttir
stefa@fodur.is
Sími: 570 9822

Einar Ásgeirsson
einara@fodur.is
Sími: 570 9802
Gsm: 661 0816

Jón Þ. Gunnarsson
jon@fodur.is
Sími: 570 9812
Gsm: 897 7468

Pétur Pétursson
petur@fodur.is
Sími: 570 9826
Gsm: 862 0090

Svanfríður Oddgeirsdóttir
svana@fodur.is
Sími: 570 9810
Gsm: 847 4591

Birkir Ármannsson
Brekku
birkirarm@gmail.com
Sími: 487 5646
Gsm: 898 2464

Einar Gestsson
Hæli
einargestsson@gmail.com
Sími: 486 1058
Gsm: 860 9682

FB verslun Selfossi

Ágústa Hjaltadóttir
agusta@fodur.is
Sími: 570 9840
Gsm: 869 8291

VESTURLAND /
DALIR / VESTFIRÐIR
ÞÞÞ HF. Akranesi
trukkur@aknet.is
Sími: 431 1500

SUÐAUSTURLAND
KASK - Höfn í Hornarfirði
bjorn@kask.is
Sími: 470 8220

NORÐURLAND /
NORÐAUSTURLAND
Bústólpi ehf.
bustolpi@bustolpi.is
Sími: 460 3350

SUÐURLAND
Kuldaboli, Þorlákshöfn
kuldaboli@kuldaboli.is
Sími: 483 3110

AUSTURLAND
Sigurbjörn Snæbjörnsson
Egilsstaðir
gilsarteigur@simnet.is
Gsm: 860 3538

NORÐURLAND VESTRA 
Kaupfélag Vestur Húnvetninga
Hvammstanga
Sími: 455 2300

Kaupfélag Skagfirðinga
Sauðárkróki
bjorn.svavarsson@ks.is
Sími: 455 4626 
Gsm: 825 4626

HRÖÐ OG ÖRUGG AFGREIÐSLA 

VERÐUM SNEMMA Á FERÐINNI MEÐ ÁBURÐINN

GOTT FLUTNINGSNET


