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1. TBL. ÁRGANGUR 2021

Vöruskrá Græðis byggir á gömlum hefðum, allt frá dögum Áburðarverksmiðjunnar. Áburðaruppskriftirnar eru
sérsniðnar að þörfum landbúnaðar á Íslandi og byggja á traustum rannsóknum á íslenskum jarðvegi og heysýnum
frá íslenskum bændum. Grundvöllur farsællar áburðardreifingar felst í gæðum áburðarins, en góður áburður hefur
mikinn kornastyrk, sem jafnasta rúmþyngd og eðlilega stærðardreifingu korna. Auk þess þarf áburðurinn að vera
laus við ryk, raka, köggla og óhreinindi, sem geta safnast upp við langa geymslu. Bændur voru mjög ánægðir með
virkni áburðarins frá Fóðurblöndunni sumarið 2020, og skilaði hann fínum uppskerutölum, eins og sjá má í pistli
Einars Ásgeirssonar fóðurfræðings, hér fyrir neðan. Fóðurblandan leggur sig fram um að afgreiða áburðinn hratt og
örugglega til bænda.
Góð reynsla er komin á húðaðan Limus Pro Urea áburð. Sú tækni sem notuð er við þessa húðun er einstök og hefur
virkað vel hér á landi. Ljóst er að hvert áburðarkorn þarf að nýta vel. Hátt gildi köfnunarefnis í þessum áburði
dreifist á mun stærra svæði og við það verður töluverður sparnaður. Það er mat viðskiptavina, sem notað hafa
þennan áburð, að virknin skilar sér vel í gróffóðrið.

Niðurstöður heyefnagreininga 2020
Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður tæplega 1.700
heysýna, sem voru tekin síðastliðið haust. Heyfengurinn
er í heildina fremur þurrverkaður, en þó aðeins blautari
en árið 2019. Meltanleiki er aðeins lægri og trénið er
töluvert meira árið 2020. Því má leiða líkum að því, að
slegið hafi verið ögn seinna í ár, en árið áður. Prótein
er svipað á milli ára. Þó er mikill breytileiki milli sýna
og landshluta. Nokkur dæmi voru á Suðurlandi um að
bændur náðu ekki að slá fyrsta slátt á tilætluðum tíma
vegna vætutíðar. Næringarinnihald heyfengs er frekar
sambærilegt milli landshluta. Mestur breytileiki er í
leysanlegu próteini. Áhugavert er að sjá að ómeltanlegt
tréni (iNDF) er töluvert hærra í ár. Veðurfarsleg- og
vaxtarskilyrði hafa líklega mest áhrif þar á.

kolvetni í kjarnfóðrið. Laust prótein fyrir vambarörverur
er lægra á Suðurlandi en í öðrum landshlutum. Vegna
aukins trénis er aukin þörf fyrir sauðfjárbændur að láta
greina sitt gróffóður, til að fullvissa sig um, að gæði
gróffóðurs á álagastímum sé nægilega gott, t.d. á
fengitíma og í sauðburði.

Heyfengurinn í ár:

·
·
·
·

Vegna góðs trénis í heyjum í ár er minni þörf á
að sækja tréni í kjarnfóðrið. Þar sem að sykur
er almennt lægri í heyjum í ár, er mögulegt sóknarfæri
fyrir kúabændur að sækja aukna sterkju og auðleyst

·

Meltanleiki er góður, þó lægri en í fyrra.
Hráprótein er breytilegt, en nokkuð gott í
heildina.
Nóg er af tréni, meira en fyrri ár.
- iNDF er hærra, vegna aukins þroskastigs plantna.
Steinefnin mælast hærri en árið 2019. Hærra Ca, P,
Mg og K á landinu öllu.
Lægra sykurinnihald.
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Næringarinnihald heyfengs 2020
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Steinefni 2020
Steinefnainnihald er betra í ár miðað við árið í fyrra, hvað
öll helstu steinefni varðar. Kalsíum mælist ögn hærra,
en fosfór er í neðri mörkum æskilegra gilda. Fosfór er
lægstur á Norðurlandi, eins og fyrri ár. Þetta er líklega
vegna þurrara loftslags fyrir norðan, heldur en sunnan
heiða. Almennt er ekki skortur á magnesíum, en í boði
eru nokkrar tegundir Græðis, sem innihalda magnesíum í
leysanlegu formi, þegar þörf er á. Magnesíum er nauðsynlegt taugakerfinu, ensímefnaskiptum og orku-

efnaskiptum og því mikilvægt að gripirnir líði ekki skort
á því. Kalí er, í heildina litið í lagi, en býsna breytilegt.
Kalí er greinilega hærra í heyjum á landsvísu í ár en
óvíst hvað því veldur. Þarfir gripa fyrir kalí eru mjög
mismunandi. Mjólkandi kýr hafa frekar háar kalíþarfir,
á meðan geldkýr, hross og sauðfé á vetrarfóðrun þurfa
minna kalí.

Steinefnainnihald heyfengs 2020
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Selen mælist meira í heyjum, en í fyrra. Magn selens
er nánast í beinu samhengi við áburðargjöf og því er
áhugavert að velta því fyrir sér, hvort bændur hafi borið
meira selen á í ár, eða hvort aðstæður til upptöku á
seleni hafi verið betri. Á mynd 3 sést vel að meðalmagn

Suðurland

S

Vesturland

Na

Norðurland

Austurland

af seleni í heyfeng er vel yfir lágmörkum æskilegra gilda
í fóðri og því greinilegt að bændur huga vel að seleni í
sínum heyfeng. Þó að steinefnamagn sé aðeins betra í ár,
gefur það ekki tilefni til þess að slaka á í áburðargjöf.

Seleninnihald heyja eftir landshlutum
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Íslenskir bændur eru frábærir í að búa til gott fóður fyrir sína gripi. Með skipulagningu, reglulegum sáðskiptum og
réttum áburði hafa bændur unnið þrekvirki í að rækta Íslenska jörð og munu halda því áfram um ókomna tíð.
Einar Ásgeirsson
Fóðurfræðingur Fóðurblöndunnar

Magni 1
N27

Ca Mg

Magni S

Ca

N27+4S

Hentar vel milli slátta og fyrir fyrsta slátt,
þar sem búfjáráburður er notaður á eldri
tún. Hentar einnig sem viðbótaráburður
á grænfóður. Kalk- og magnesíumríkur
áburður sem kemur í veg fyrir lágt
sýrustig jarðvegs og viðbót á magnesíum
í gróffóðrið.

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

Ca Se

24-9

12-15-16

Fjölmóði 3

Ca Se

25-5

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

Mg

Græðir 8
21-7-11

Ca Mg 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.

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

Se

27-6-6

Ca

17-15-12

20-10-10

Ca 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.

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.

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

Ca Se

25-9-8

22-8-8

Ca Mg Se

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.

Til notkunar einn og sér á tún í góðri
rækt og með búfjáráburði á efnasnauð
tún.

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.

UREA Limus® Pro

UREA Limus® Pro

UREA Limus® Pro

Húðaður eingildur UREA áburður, sem
hentar fyrir íslenskar aðstæður. Hátt
hlutfall köfnunarefnis. Hentar vel
þar sem þörf er á viðbót af köfnunarefni.
Góður með búfjáráburði og á
beitarlönd. Hagkvæmasti kosturinn af
köfnunarefnisáburði, sem völ er á.

Húðaður tvígildur UREA áburður, sem
hentar fyrir íslenskar aðstæður.
Góður með búfjáráburði á eldri tún.
Hagkvæmur kostur.

Húðaður þrígildur UREA áburður, sem
hentar fyrir íslenskar aðstæður.
Góð samsetning NPK gilda sem hentar
vel á efnasnauð tún.

N46

OMYA

Kornað kalk-600 kg

NP38-8

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.

NPK28-13-10

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 2021
6%

Gjalddagi

Tegund:

1. mars
kr./tonn án vsk.

EINGILDUR

Magni 1

3%

Gjalddagi 1. maí

Greiðsludreifing

kr./tonn án vsk.

kr./tonn án vsk.

N

P2O5

P

K2O

K

Ca

Mg

2,4

S

Se

56.174

57.967

59.760

27

4,3

58.387

60.250

62.114

27

5,4

4,5

63.402

65.426

67.449

25

5

2,2

7,1

2

0,0015

63.891

65.930

67.969

24

9

4

6

2

0,0015

70.152

72.390

74.629

17

15

6,6

12

10

4

2

67.867

70.033

72.199

20

10

4,4

10

8,3

3

71.056

73.323

75.591

22

14

6,1

9

7,3

1,1

68.604

70.794

72.983

25

9

3,9

8

6,4

67.644

69.803

71.962

22

8

3,3

8

6,2

4,2

1,1

0,0015

68.473

70.659

72.844

21

7

2,9

11

9

3

1,6

0,0015

66.652

68.779

70.906

27

6

2,6

6

5

UREA Limus® Pro
N46 - 500 kg
EINKORNA

76.572

79.016

81.460

46

UREA Limus® Pro
NP38-8 - 500 kg

76.784

79.234

81.685

38

8

3,5

UREA Limus® Pro
NPK28-13-10 - 500 kg

76.093

78.522

80.950

28

13

5,7

10

8,3

82.669

85.307

87.945

12

15

6,6

16

13,5

44.445

45.864

47.282

N27 Ca + Mg * NÝTT

Magni S
N27 + 4S Ca

EINKORNA

TVÍGILDUR

Fjölmóði 3
25-5 Ca + Se

Fjölmóði 4
24-9 Ca + Se

ÞRÍGILDUR

Fjölgræðir 5
17-15-12 Ca

* Nú með enn
meira Ca

Fjölgræðir 6 *
20-10-10 Ca + Mg + Se
EINKORNA

Fjölgræðir 7
22-14-9 Ca + Se

Fjölgræðir 9
25-9-8

* Nú með enn
meira Ca

Fjölgræðir 12 *

* Nú með enn
meira Ca + Mg

Græðir 8 *

22-8-8 Ca + Mg + Se

21-7-11 Ca + Mg + Se

Græðir 9
27-6-6 Se
EINKORNA

UREA
Limus® Pro

GARÐÁBURÐUR

Græðir 1

KORNAÐ KALK

OMYA

12-15-16 Ca + Mg +
0,03% Bór

Kornað kalk - 600 kg
EINKORNA

1,6

0,0015
2

0,0015

2

2,5

0,0015

2
2

1

2,1

8

35

Verðskrá
Sýnir verð pr. tonn (án vsk) miðað við afgreiðslu í 600 kg
sekkjum (Limus® Pro 500 kg).

Afsláttarkjör
Ef pantað er fyrir 31. janúar 2021 og greitt fyrir 1. mars er 6%
afsláttur. Ef greitt er fyrir 15. maí þá er 3% afsláttur.

Greiðslufrestur
Miðast við gjalddaga 1. október og eindaga 14 dögum síðar. Í
stað greiðslufrests er hægt að skipta í sex jafnar greiðslur frá
júní - nóvember.

Flutningstilboð
Þegar keyptir eru fleiri en 10 sekkir og pöntun berst fyrir
31. janúar 2021, kostar flutningur 1.000 kr. pr tonn 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.

Greiðsluskilmálar
Gjalddagi er 1. dagur hvers mánaðar eftir úttektarmánuð.
Eindagi er 14 dögum síðar.

Verð eru birt með fyrirvara um villur og breytingar.

Urea Limus ®Pro - bylting á íslenskum markaði
Limus®Pro húðun minnkar uppgufun köfnunarefnis um allt að 98%. Notkun á urea áburði hefur hingað til verið mjög háð
aðstæðum, t.d. vegna veðurfars. Með tilkomu Limus Pro húðunar er unnt að nota urea áburð við mun viðtækari aðstæður.
Fóðurblandan hóf innflutning á finnskum Urea Limus® Pro áburði árið 2019. Finnar hafa notað Urea Limus® Pro í nokkur
ár og það hefur gefið góða raun í norðurhluta Finnlands, en það svæði er nokkuð líkt og íslenskt ræktunarumhverfi.

Framleiðsla og nýsköpun

Hagstæð áburðartegund

Fyrirtækið BASF kynnti þá aðferð að húða Urea
áburðinn með svokallaðri Limus®Pro tækni. Áburðurinn
er húðaður tveimur tegundum af ensímhamlandi efnum,
sem seinkar niðurbroti á úrea í ammoníak. Þessi aðferð
leysti mörg vandamál í dreifingu og notkun á Urea
áburði. Gæða UREA áburður Fóðurblöndunnar er húðaður
með LIMUS®PRO á pökkunarstað sekkjanna.

Skoðum til dæmis N46 LIMUS®PRO, sem inniheldur 46%
köfnunarefni. Þessi áburðartegund inniheldur mikið magn
köfnunarefnis og er tilvalin og hagstæð, þar sem þörf
er á viðbót af köfnunarefni, sem gefur aukna uppskeru,
meira af þurrefni og hrápróteini, sem hentar t.d. vel í
mjólkurframleiðslu.

Minni á uppgufun köfnunarefnis

Sparnaður í vinnutíma, flutningi
og í allri meðhöndlun

Urea áburður hefur þurft mjög sérstakar aðstæður til að
virka vel og oftast hefur verið nauðsynlegt að fella hann
niður í jarðveginn.En með tilkomu Limus® Pro tækninnar
þá horfir þetta allt öðru vísi við. Urea kornin hafa verið
meðhöndluð með sérstakri Limus® Pro húðun, sem
minnkar uppgufun köfnunarefnis um allt að 80%.

Minni losun gróðurhúsalofttegunda
Köfnunarefnið í Limus® Pro gefur frá sér mun hægari
og jafnari gjöf fyrir jarðveginn, sem skilar sér í góðum
ávinningi. LIMUS®Pro Urea áburður er góður valkostur til
að draga úr uppgufun á köfnunarefni og stuðlar að minni
losun gróðurhúsalofttegunda um allt að 80%.

Vegna stærra dreifisvæðis á hver 1.000 kg af Urea
Limus®Pro með háu köfnunarefnisgildi, er augljós
sparnaður í vinnutíma, flutningi og allri meðhöndlun. Með
styttri dreifitíma gefst meiri tími í önnur verk á annars
annasamri vertíð.
Kornastærð dreifingar 3,2 mm +/- mm.

„ Stóðst algjörlega mínar væntingar og ég
á eftir að nota Urea Limus Pro áburðinn
meira. Sparnaðurinn er töluverður í minni
áburðargjöf pr. hektara

“

Hafsteinn Jónsson, bóndi í Akurey sem rekur einnig
heysölufyrirtækið Toppgras ehf.

„ Það var ekki minni uppskera á þeim
stykkjum sem ég dreifði tvígildum
Limus Pro NP 38-8 áburði – útkoman
var góð og ég er sáttur

“

Sigurður Guðjónsson, kúabóndi á Búðarhóli í Landeyjum

UREA N46

UREA N46
+ LIMUS®

Rannsókn HSU SKÅNE 2016: Hér sýna niðurstöður fram á að meira köfnunarefni skilaði sér í
hveitiplöntuna með Urea N46 Limus Pro og þar af leiðandi meiri uppskeru.
Sjá línurit hér fyrir neðan.

HAGKVÆMARI KOSTUR

LIMUS® PRÓFANIR Í SVÍÞJÓÐ
Haust 2016 - Hveiti
Uppskerutölur með mismunandi köfnunarefnisgjafa pr 100 N
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+1.697kg (13%)
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• Hagkvæmur kostur í köfnunarefnisáburði
• Allt að 70% meira köfnunarefni sem hægt er að ná
á dreifingarsvæði / 1.000 kg og flutningar til og frá
svæðum verða færri og hagkvæmari.
• Leysist betur upp en venjulegur köfnunarefnisáburður.
Með því næst betri árangur á þurrari svæðum.
• Hágæða stór + - 3,2 mm kornastærð
• Dreifigæði í allt að 24m
• Limus®Pro þolir lengri geymslu

5000
0

100 N Urea
N46

100 N Urea
N46 + Limus

100 N Axan
NS 27-4
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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
bjornj@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

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

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

Sigurður Kristjánsson
Stöng, Mývatnssveit
stongmy@emax.is
Sími: 464 4252
Gsm: 892 0157

Stefán Grímsson
Kópasker
shgsirra@kopasker.is
Sími: 465 2172
Gsm: 894 0172
Ingvar Olsen
ingvar@bustolpi.is
Sími: 840 6363

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

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

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

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

Trausti Aðalsteinsson
Húsavík
Sími: 458 8981
Gsm: 664 0581

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

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

Hrönn Jónsdóttir
hronn@vesturland.is
Gsm: 848 1426

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

NORÐURLAND
VESTRA

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

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

Sölufulltrúar

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

Sölufulltrúar

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

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

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

NORÐURLAND &
NORÐAUSTURLAND

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

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

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

