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„Hvaða áhrif hafa gæði áburðar á heyfeng og afurðamagn“.



Áburður 
Efnisyfirlit

• Mikilvægustu næringarefnin

• N- P – K - Kalsíum/kalk (Ca) - Magnesíum ( Mg )

• Selen ( Se ) - Brennisteinn ( S )  

• Magn næringarefna 

• Kg / ha

• Snefilefni

• Kornastærð

• Jöfn kornastærð 

• Rétt dreifing

• Stillingar á áburðardreifara



Mikilvæg atriði









N= Köfnunarefni.

• Köfnunarefni eða nitur(N)

• Næringarefni sem plantan þarf mest af.

• Mjög mikilvægt í blaðgrænu við ljóstillifun.

• Mikilvægt í amínósýrum sem mynda öll prótein.

• Næringarefni sem hefur mest áhrif á vöxt grasblaðanna. Flutningur 
næringarefna til og frá um plöntulíkamann.

• Sambærilegt við vessa og blóð mannslíkamans.



N= Köfnunarefni.

• Ef borið er of mikið þá:

1. Tapast peningar 

2. Lítill stoðvefur í jurtum

3. Útskolun á kalsíum (Ca) = súr jarðvegur 

4. Útskolun á brennistein(S) = minni próteinmyndun

• Ef borið er of lítið þá:

1. Dregur úr vexti jurta

2. Tapast peningar

3. Grös verða stinn og skríða fljótt



P= fosfór
• Fosfór(P)

• Fosfór er í erfðavísum allra lífvera. Hann hefur jákvæð áhrif á rótarvöxt, 
einnig við fræspírun er hann mjög mikilvægur. Nytjajurtir taka árlega upp 
8-20 kg /hektara af fosfór.

• Mikilvægt er að hann sé vatnsleysanlegur. Nýtist strax að vori.

• Nauðsynlegt fyrir stoðkerfi plantna. 

• Sambærilegt við sinar og bein mannslíkamans. 



P= Fosfór.

• Ef borið er of mikið þá:

1. Tapast peningar 

2. Veldur ekki vandræðum

3. Safnast fyrir í jarðveginum

• Ef borið er of lítið þá:

1. Rætur verða litlar – minni næring til plöntunar

2. Stoðkerfið minnkar

3. Slæmt vegna fræspírunar

4. Tapast peningar



K= Kalí

• Þörf jurta fyrir kalí er mikil. Rótarvöxtur eykst í samræmi við kalí sem 
plantan fær.  Kalí eykur sömuleiðis hita-,kulda og þurrkþol.

• Við ræktun á matjurtum þarf oftast mikið kalí svo uppskeran bregðist 
ekki.Ef grös verða gulgræn og lin jafnvel visna, þá er ástæðan líklega 
skortur á kalí.

• Sambærilegt við hold og húð mannslíkamans.



K= Kalí.

• Ef borið er of mikið þá:

1. Tapast peningar 

2. Hindrar upptöku á magnesíum

3. Getur framkallað eituráhrif

• Ef borið er of lítið þá:

1. Minni próteinmyndun

2. Flutningur næringarefna dofnar

3. Tapast peningar



Snefilefni ( Ca )
• Kalsíum/kalk (Ca) 

• Kalsíum er nauðsynlegt næringarefni sem gefur plöntuvefjum styrk. Það er gott 
fyrir frumveggi grasplöntunnar, frumuskiptingu og frumlengingu. 

• Kalk hækkar sýrustig í jarðvegi, en við það losna mikilvæg næringarefni og eitruð 
efni bindast.  Þess vegna verður jarðvegurinn frjórri.

• Í öllum áburðartegundum okkar er Kalsíum (Ca)



Snefilefni ( Mg, S )

•Magnesíum ( Mg ) 
• Mikilvægt í viðhaldi blaðgrænu grasplöntunnar og hefur því áhrif á 

ljóstillifun og þ.a.l. blaðvöxt.  

• Slæmt ef vantar magnesíum í fóðrið

• Ekki sjáanleg aukning uppskeru þótt magnesíum sé borið á.

• Erlendis er talið að gulrætur, gulrófur og kartöflur þoli illa 
magnesiumskort.

• Brennisteinn ( S ) 
• Mikilvægur hluti af sumum aminósýrum sem mynda flest prótein í 

grasplöntunni.



Selen ( Se )

• Selen ( Se )
• Plantan hefur enga þörf fyrir Selen.

• Mikilvægt heilsu manna og dýra. Skortur á Selen oft nefnt sem 
ástæða lélegs heilsufars dýra, kálfadauða ofl.

• Selen í áburði, þar skiptir miklu máli hvernig seleninu er bætt í 
áburðinn við framleiðslu eða blöndun.

• Rannsóknir vantar á áhrif Selens í áburði á t.d. selenmagn í heyi.



Selen ( Se ) mælingar 2014 og 2015 

Mælingar hjá Matvælastofnun voru gerðar árið 2015 á selen fyrir Fjölgræðir 10,  24-9-8-Se

Næringarefni Skráð gildi % Mæld gildi % Mismunur

Selen (Se) mg/kg 15 18,5 3,5

Mælingar hjá Matvælastofnun voru gerðar árið 2015 á selen fyrir Fjölgræðir 7,  22-12-9-Se

Næringarefni Skráð gildi % Mæld gildi % Mismunur

Selen (Se) mg/kg 15 19,7 4,7

Mælingar hjá Matvælastofnun voru gerðar árið 2014 á selen fyrir Fjölmóða 3,  24-5-Se

Næringarefni Skráð gildi % Mæld gildi % Mismunur

Selen (Se) mg/kg 15 16,4 1,4

Mælingar hjá Matvælastofnun voru gerðar árið 2014 á selen fyrir Fjölgræði 7,  22-12-9-Se

Næringarefni Skráð gildi % Mæld gildi % Mismunur

Selen (Se) mg/kg 15 14,1 -0,9



Kornastærð

• Meira en 97% er með 2-4 mg að stærð

• Jöfn kornastærð, jöfn rúmþyngd og eðlileg 
stærðardreifing korna



Áburðardreifing





Amazone - APP 





Bogballe app





• Við hvetjum alla til að gera áburðaráætlun 

• Taka heysýni 

• Taka jarðvegssýni 

Áburður 






