Hækkanir á áburðaverði
Verð á áburði hækkar frá 81% til 106%, misjafnt eftir tegundum. Ástæða þessara verðhækkana er fyrst og fremst gífurleg
verðhækkun á gasi, sem er notað við framleiðslu á köfnunarefni, en það hækkaði um 500% frá 1. janúar 2021 til áramóta.
Mestar hækkanir eru því á köfnunarefnisríkum áburði. Á sama tíma settu rússnesk yfirvöld á útflutningskvóta til þess að verja
heimamarkað. Þetta hafði í för með sér óvissu í afhendingum og á verði sem gerði samninga tímafrekari en áður.
Útlit er fyrir lækkandi verði á haustmánuðum og þess vegna er mikilvægt að viðskiptavinir og birgjar liggi ekki með áburð á
milli ára að óþörfu.

Niðurstöður heyefnagreininga 2021
Niðurstöður ársins eru ákveðin vonbrigði. Það er langt síðan hey hafa verið almennt eins slök að meðaltali og í ár. Vorið
kom seint, það var kalt lengi framan af og þegar það hlýnaði kom engin úrkoma fyrir norðan en óþarflega mikil fyrir sunnan.
Alla jafna eru hey á Íslandi próteinrík og með góðan meltanleika. Í ár fór sláttur óvenju seint af stað á landinu sem gerir
það að verkum að hluti grasa var mikið sprottinn. Trénið eykst og próteinið lækkar við aukinn þroska, einnig verður hlutfall
ómeltanlegs trénis hærra sem lækkar meltanleikann og þar með orkugildið.

Svæði

Fjöldi

Þurrefni

MLE

Prótein

NDF

iNDF

Sykur

Viðmiðunargildi

N

35-60%

<75

140-170

450-520

>120

40-160

Vesturland

350

53%

76

157

516

159

50

Norðurland

878

59%

76

156

524

144

58

Austurland

99

59%

75

154

525

159

58

Suðurland

672

52%

77

152

513

157

55

Allt landið

1999

56%

76

155

519

152

55

Sýnin eru að meðaltali nokkuð þurr en þá brotnar fóðrið hægar niður en getur verið ágætlega lystugt. Þar sem meltanleikinn
er ekki eins góður og venjulega, trénið hærra og ómeltanlegi hluti þess líka má ekki láta þokkalegt át blekkja. Það er mikilvægt
að vera meðvitaður um næringargildi fóðursins til þess að tryggja rétta fóðrun yfir veturinn. Við gætum verið að sjá lægri nyt,
en ágætis efnainnihald í mjólkinni, slakari frjósemi hjá kindum og jafnvel vandamál þegar fer að nálgast sauðburð og álagið fer
að aukast.
Fyrri slátturinn er sérstaklega slakur, hann hefur þroskast of mikið að meðaltali og sérstaklega á Norðurlandi. Próteinið er
í sögulegu lágmarki að meðaltali á Norðurlandi en nær að halda sér nokkuð í hinum landshlutunum. Trénið er of hátt fyrir
gott gróffóður og þar með er lægri orka. Hinsvegar eru niðurstöður úr öðrum og þriðja slætti mun betri og eru þær að draga
meðaltalið í rétta átt.
Það er mikilvægt að velja kjarnfóður sem passar á móti svona gróffóðri. Það er óþarfi að sækja mikið tréni í kjarnfóðrið þar
sem gróffóðrið hefur í flestum tilfellum nóg af því. Hinsvegar þarf að tryggja góða virkni í vömb svo fóðrið stoppi ekki of lengi
þar. Til þess að ná hámarks átgetu þarf kjarnfóðrið að koma með próteinið sem vantar í vömbina. Nú er tækifæri að sækja
auðleysta orku t.d í bygg til þess að örva vömbina vel. Sauðfjárbændur ættu að vera meðvitaðir um gróffóðurgæði og bregðast
við í tíma ef þau eru slakari en gert var ráð fyrir.

Steinefnin
Þegar úrkoman er takmörkuð verður upptaka næringarefna ekki eins skilvirk. Því sjáum við lægri gildi á steinefnaniðurstöðum
sérstaklega þar sem þurrkar voru í sumar. Fosfór er sérstaklega lágt en það var viðbúið á Norðurlandi. Fosfór er mikilvægur
öllum gripum. Hann tekur þátt í fjölda efnasambanda, er nauðsynlegur örverum sem gefa góða vambarstarfsemi sem og
mikilvægur fyrir bein og liði. Þá tekur hann einnig þátt í orkuefnaskiptum líkamans svo eitthvað sé nefnt. Eitt augljósasta
einkenni fosfórskorts í gripum er að þeir sleikja og naga allt í kringum sig, kálfastíur með sleikta veggi og innréttingar hrópa á
fosfór.
Kalí er frekar lágt á Norðurlandi líkt og venja er. Þurrkurinn hefur eitthvað um það að segja. Kalí hefur verið lágt undanfarin ár
á Norðurlandi og það er eitthvað sem bændur ættu að líta betur til. Brennisteinn er líka sérstaklega lágur á Norðurlandi eftir
þurrka sumarið. Kalí og brennisteinn eru mikilvæg steinefni fyrir góða blað- og próteinríka uppskeru en heyin ná að uppfylla
þarfir gripanna vel á þessum steinefnum.
Það sem er kannski óvenjulegast er að magnesíum og kalk eru líka lægri en venjulega. Því er mikilvægt að tryggja gott aðgengi
að magnesíum fyrir alla gripi og þá sérstaklega þá sem aðeins eru fóðraðir á gróffóðri. Magnesíum er mikilvægt steinefni
fyrir fjölda efnaskipta líkamans og hefur áhrif á nýtingu annarra steinefna líka. Álag í kringum burð krefst sérstaklega góðs
aðgengis að magnesíum en hestar sýna magnesíumskort með sjónhræðslu (þeir eru hvumpnir í umgengni).

Svæði

Fjöldi

Ca

P

Mg

K

S

Se

Viðmiðunargildi

N

4,5-6,5

3-4,5

2-3,5

18-30

2-3

90-300

Vesturland

350

4,0

3,1

2,6

17,5

2,5

147,0

Norðurland

878

4,6

2,7

2,7

17,8

2,4

207,6

Austurland

99

4,4

2,8

2,6

17,7

2,3

283,5

Suðurland

672

3,9

2,9

2,4

19,6

2,3

198,8

Allt landið

1999

4,3

2,8

2,6

18,3

2,4

198,7

Framhaldið – undirbúningur fyrir heyfeng 2022
Ljóst er að áburðarverð hefur hækkað og því er enn mikilvægara nú en áður að skipuleggja sig vel. Vera meðvitaður um
raunverulegar þarfir á hverjum stað og kaupa næringarefni sem nýtast sem best. Íslenskir bændur hafa stundað markvissa
jarðrækt í langan tíma og því er aðgengi að uppskerumiklum og góðum fóðurjurtum algengt, sem er góður grunnur í
gróffóðurframleiðslu.
En hvernig nýtist áburðurinn best? Með því að velja samsetningu áburðar miðað við þarfir á hverjum stað fæst mest svörun í
uppskeru og næringargildum gróffóðursins. Þannig er mikilvægt að tryggja nóg kalí og brennistein til þess að fá blaðmikla og
próteinríka uppskeru. Þar er magn köfnunarefnis ekki það eina sem skiptir máli þó vitaskuld sé köfnunarefnið mikilvægast í
framleiðslu próteins hjá plöntunni. Aðgengi að fosfór er einnig mjög mikilvægt og þá sérstaklega á vorin. Þegar þurrt er í veðri
er nýting fosfórs sérstaklega léleg. Því er mikilvægt, á svæðum þar sem úrkoma er takmarkandi á vorin, að nýta raka vetrarins
sem best og koma áburði á tún sem fyrst eða um leið og hægt er að keyra út á túnin.
Skíturinn er verðmæti sem ætti að nýta vel. Innihald skítsins er mismunandi eftir fóðrun gripanna og því er gott að láta
efnagreina hann til þess að gera sér betur grein fyrir næringargildum hans. Dæmi um mismunandi innihald í skít er kalí, við
gerum ráð fyrir því að skítur sé kalí ríkur. Það er vegna þess að gras hefur mun meira kalí en þarfir gripanna eru og þegar þeir
hafa nýtt það sem þeim vantar kemur restin út með skítnum og við nýtum það aftur út á túnin. Ef við bætum aldrei kalí við
heildar áburðargjöfina göngum við á kalíbirgðirnar í skítnum og þá er eðlilegt að sjá kalí í heysýnum lækka. Skíturinn nýtist
best ef grösin geta tekið við næringarefnunum þegar honum er dreift svo dreifing á vetri eða á frosna jörð er óhagkvæm
nýting á skít og krefst aukinna útgjalda í aðkeyptum áburðarefnum.
Í lokin má minnast á mikilvægi vatns. Með því að tryggja aðgengi að vatni á vaxtartíma plantnanna fáum við betri vaxtarkúrfu
og lengri tíma sem plantan getur aukið blaðvöxt. Blöðin eru næringarríkasti hluti plöntunnar áður en hún fer að þroskast og
næringargildið að lækka. Vökvun á þurrum svæðum ætti því að vera eðlilegur hluti af gróffóðurframleiðslu til þess að nýta
kostnað jarðvinnslu og áburðarkaupa sem best. En þó má ekki sleppa því að nefna góða drenun sem einnig er nauðsynleg
þegar væta verður óhófleg.

Berglind Ósk Óðinsdóttir
Fóðurfræðingur Bústólpa

Magni 1
N27

Ca

Magni S

Ca

N26+4S

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.

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 og er mjög kalkríkur.

Fjölmóði 4

Græðir 1

24-9

Ca Se

12-15-16

Mg

Fjölmóði 3

25-5

Ca Se

Notist með búfjáráburði á eldri tún
og þar sem jarðvegur er kalíríkur og
fosfórstaða er góð. Selen- og kalkbættur
áburður, sem stuðlar að auknu magni
selens í gróffóðri. Kalkrík blanda.

B

Græðir 8
21-7-11

Ca Se

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.

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.

Fyrir kalísnauð mýrartún, sem eru
algengust um vestan- og norðanvert
landið. Af þrígildum áburðartegundum,
hentar Græðir 8 síst með búfjáráburði.
Selen- og kalkbættur áburður, sem
stuðlar að auknu magni selens í
gróffóðri. Kalkrík blanda.

Græðir 9

Fjölgræðir 5

Fjölgræðir 6

27-6-6

Se

Ca

17-15-12

20-10-10

Mg Se

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.

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.

Einkorna 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.

Fjölgræðir 7

Fjölgræðir 9

Fjölgræðir 12

22-14-9

Se

Fosfórríkur áburður á tún, þar sem
lítið er vitað um áburðarþörf og fyrir
tún í sæmilegri rækt, þar sem enginn
búfjáráburður er notaður. Selenbættur
og stuðlar því að auknu magni selens í
gróffóðri.

OMYA

Kornað kalk-600 kg

Ca

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.

25-9-8

Blandaður köfnunarefnisríkur
túnáburður til notkunar einn og sér á
tún í góðri rækt og með búfjáráburði á
efnasnauð tún.

22-8-8

Ca Mg Se

Ætlaður til notkunar einn og sér á
tún í góðri rækt. Einnig hentugur með
búfjáráburði á efnasnauð tún. Góður
á beitartún. Hentugur skammtur af
magnesíum, kalki og seleni.

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.

ÁBURÐARVERÐSKRÁ 2022
Tegund:
EINGILDUR

Magni 1
N27 Ca
EINKORNA

Magni S
N26 + 4S Ca

Vorverð

3%

Gr. fyrir 15. apríl
kr./tonn án vsk.

Haustverð
Gr. 15. október
kr./tonn án vsk.

N

P2O5

P*

K2O

K

Ca

Mg

S

Se

   119.502

123.198

27

8,6

121.673

   125.436

26

7,2

4,0

130.881

134.929

24,9

4,9

2,2

7,0

2,0

0,00195

133.511

137.640

23,8

8,6

3,8

6,4

2,0

0,00195

135.634

139.829

16,8

15

6,6

12,1

10

3,7

2,0

134.169

138.319

19,8

9,9

4,4

9,9

8,3

137.561

141.815

22

13,8

6,1

8,9

7,3

1,5

137.341

  141.589

24,9

9

3,9

7,8

6,5

2,0

133.356

137.480

21,5

7,5

3,3

7,5

6,2

2,1

133.173

137.292

20,5

6,6

2,8

10,5

8,4

6,0

132.918

   137.029

26,7

5,9

2,6

5,9

4,9

146.576

   151.109

12,3

15,1

6,6

16,2

13,4

56.688

     58.441

EINKORNA

TVÍGILDUR

Fjölmóði 3
25-5 Ca + Se

Fjölmóði 4
24-9 Ca + Se

ÞRÍGILDUR

Fjölgræðir 5
17-15-12 Ca

Fjölgræðir 6
20-10-10 Mg + Se
EINKORNA

Fjölgræðir 7
22-14-9 Se

Fjölgræðir 9
25-9-8

Fjölgræðir 12
22-8-8 Ca + Mg + Se

Græðir 8
21-7-11 Ca + Se

Græðir 9
27-6-6 Se

1,6

0,00195

1,22

0,00195

0,00195
0,00195
2,1

0,00195

EINKORNA

GARÐÁBURÐUR

Græðir 1
12-15-16 Mg + 0,03%
Bór

KORNAÐ KALK

OMYA
Kornað kalk - 600 kg
EINKORNA

2,11

8,0

35

* P er 92% vatnsleysanlegur

Verðskrá
Verðskráin er án vsk. og gildir til 15. febrúar 2022 með
fyrirvara um verðbreytingar vegna erlendrar verðþróunar,
gengisþróunar á evru m.v. skráningu 16. janúar 2022 og
ófyrirséðar breytingar á fraktkostnaði.
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 2022.
Dráttarvextir reiknast á vanskil frá gjalddaga.

Greiðsluskilmálar
Gjalddagi og eindagi er 15. næsta mánaðar eftir úttektarmánuð.
Flutningstilboð
Frír flutningur ef pantaðir eru 10 sekkir eða fleiri fyrir
15. febrúar 2022. Flutningskostnaður er annars 2.000 kr/
tonn án vsk., 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.

Hjartað í
íslenskum
landbúnaði

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

ÞROSKI – STYRKUR – VELLÍÐAN
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

VORAR

VÖXTUR

ÁBURÐARSÖLUMENN
REYKJAVÍK &
SUÐURLAND
Sölufulltrúar
Úlfur Blandon
ulfur@fodur.is
Sími: 570 9816
Gsm: 697 4728

SUÐURLAND &
SUÐAUSTURLAND

VESTURLAND &
DALIR

Sölufulltrúar

Sölufulltrúar

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

Stefanía Gunnarsdóttir
stefa@fodur.is
Sími: 570 9822

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

Einar Ásgeirsson
einara@fodur.is
Sími: 570 9802
Gsm: 661 0816
Jón Þ. Gunnarsson
jon@fodur.is
Sími: 570 9812
Gsm: 897 7468

Unnur Blandon
unnurblandon@gmail.com
Gsm: 698 3264

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

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

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

Þröstur Reynisson
verslun@kb.is
Sími: 430 5500
Gsm: 848 9043

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

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

Stefán Grímsson
Kópasker
shgsirra@kopasker.is
Sími: 465 2172
Gsm: 894 0172
Ingvar Olsen
ingvar@bustolpi.is
Sími: 840 6363
Thelma Rut Káradóttir
thelma@bustolpi.is
Sími: 460 3358

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

VESTURLAND &
VESTFIRÐIR

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

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

NORÐURLAND
VESTRA

Sölufulltrúar

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

Sölufulltrúar

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

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

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

NORÐURLAND &
NORÐAUSTURLAND

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

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

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

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

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

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

Trausti Aðalsteinsson
Húsavík
Gsm: 664 0581

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

HRÖÐ OG ÖRUGG AFGREIÐSLA
VERÐUM SNEMMA Á FERÐINNI MEÐ ÁBURÐINN

AFGREIÐSLUSTAÐIR
VESTURLAND /
SUÐAUSTURLAND NORÐURLAND /
DALIR / VESTFIRÐIR KASK - Höfn í Hornarfirði
NORÐAUSTURLAND
ÞÞÞ HF. Akranesi
trukkur@aknet.is
Sími: 431 1500

bjorn@kask.is
Sími: 470 8220

SUÐURLAND

AUSTURLAND

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

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

Bústólpi ehf.
bustolpi@bustolpi.is
Sími: 460 3350

NORÐURLAND VESTRA
Kaupfélag Vestur Húnvetninga
Hvammstanga
Sími: 455 2300
Kaupfélag Skagfirðinga
Sauðárkróki
bjorn.svavarsson@ks.is
Sími: 455 4626
Gsm: 825 4626

GOTT FLUTNINGSNET

