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_________________________________ 

Þórarinn Leifsson 
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Ágrip 

Hefðbundin jarðvinnsla við kornsáningu er plæging auk sáðbeðsvinnu. Á norðlægum 

slóðum hafa bændur stundum plægt eða herfað akra á haustin til að flýta fyrir jarðvinnslu 

og sáningu á vorin. Víða í heiminum er vaxandi áhugi á að skipta út plægingu fyrir minni 

jarðvinnslu eða ísáningu, þ.e. sá beint í óunnin svörð til að spara tíma og orku. Til að bera 

saman ólíkar jarðvinnsluaðferðir við íslenskar aðstæður voru lagðar út jarðræktartilraunir  í 

Keldudal í Skagafirði þar sem borin var saman byggrækt með fimm mismunandi 

jarðvinnsluaðferðum á þremur mismunandi jarðvegstegundum.  Borin var saman 

haustplæging, haustherfing – vorplæging, vorplæging, plógherfing og ísáning. 

Sáðbeðsvinna var herfing með pinnatætara og eins í öllum jarðvinnsluliðum. Jarðvegurinn 

sem tilrauninar voru á var framræstur kýfður mýrarjarðvegur, mólendisjarðvegur og 

leirborinn sandjarðvegur. Jafnframt voru skoðuð áhrif vaxandi köfnunarefniskammta og 

vaxandi sáðskammta. Í annari tilraun voru skoðuð áhrif illgresiseyða og sveppaeyða á 

plægðum, plógherfuðum eða ísáðum móajarðveg. Helstu niðurstöður voru að lítill munur 

var á uppskeru plægingaliða. Haustvinnsla á jarðvegi seinnkaði hlýnun jarðvegs að vori. 

Haustherfing flýtti ekki vorvinnu. Létt jarðvinnsla eins og plógherfing getur gefið 

sambærilega uppskeru og plæging á öllum jarðvegsgerðum en það þarf að meðhöndla 

akrana með illgresiseyðum og á léttum jarðvegi þarf að auka áburðarskammta um 20-30%. 

Ísáning gaf marktækt lélegri uppskeru en plæging á öllum jarðvegsgerðum. Notkun 

illgresiseyða og sveppaeyða eykur mest uppskeru við ísáningu.  

 
Lykilorð: Jarðvinnsla, plæging, plógherfing, haustplæging, vorplæging, ísáning, 

haustherfing, bygg, kornrækt, áburðargjöf, sáðmagn, jarðvegshiti, jarðvegsraki, 

plöntuvarnarefni, illgresiseyðir, sveppaeyðir.  



  iii 

Abstact:  

Traditional soil preparation for grain cultivation is plowing followed by harrowing. In cold 

temperate areas, farmers often plow or harrow fields in the autumn to save time in the 

spring. There is growing interest in replacing plowing with lighter soil cultivation to save 

time and energy. Experiments where conducted in 2013 and 2014 at Keldudalur in 

Skagafjörður to compare the effect of five different soil treatments at three different soil 

types on barley yields under Icelandic conditions. The methods where autumn plowing, 

autumn harrowing - spring plowing, spring plowing, tine harrowing with wing share and 

direct seeding. Seedbed was harrowed with a power harrow and was the same in all 

cultivating methods. The experimental soils was drained andic histosol, dryland brown 

andosol  and silty vitrisol. The effects of increasing nitrogen doses and increasing seed 

doses were also included. In 2015 at the same location, effects of herbicide and fungicide 

threatments on barley yield where examined on brown andosol that was either plowed, tine 

harrowed with wing share or direcly seeded. That was little difference in grain yield 

wheather the soil was plowed in the autum or the spring. Autumn cultivation delayed 

warming of the soil in the spring. Autumn harrowing did not speed up the cultivating 

process in the spring. Compared to plowing, tine harrowing with wing share can provide 

comparable crops on all soil types, but it needs to be treated with herbicides and fertilizer 

doses need to be increased by 20-30% on light soil. Direct seeding yielded a significantly 

poorer harvest than plowing in all soil types. The use of herbicides and fungicides 

increased yield the most when direct seeding was used.   
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Þakkir 

Fyrst ber að þakka leiðbeinendum mínun þeim Þóroddi Sveinssyni og Jónatani 

Hermannssyni fyrir alla aðstoðin við skipulagningu tilraunanna, sáningu og 

uppskeruvinnu, og aðstoð við úrvinnslu gagna og yfirlestur á ritgerð. 

Þórdísi Önnu Kristjánsdóttur kann ég bestu þakkir fyrir aðstoð við að leggja út tilraunirnar, 

uppskeruvinnu, vinnslu úr sýnum og aðstoð við tölfræðiútreikninga. 

Guðrúnu Lárusdóttur eiginkonu minni kann ég bestu þakkir fyrir alla aðstoðina við 

tilraunavinnuna og yfirlestur ritgerðar. Einnig vil ég þakka börnum mínum þeim Þórdísi, 

Sunnu og Þorra fyrir aðstoð við tilraunavinnuna. Bústólpi ehf. lagði til veðurstöð  til að 

hafa við tilraunirnar og það ber að þakka. Skeljungur hf. lagði til hitamæla sem voru 

notaðir við jarðvegshitamælingar um sumarið og er fyritækinu og umboðsmanni þess 

Eymundi Þórarinssyni þakkað það. Landbúnaðarháskóli Íslands lagði til mannskap og tæki 

til sáningar, uppskeruvinnu og frágang sýna og er skólanum þakkað það. Tilraunin var 

styrkt af Framleiðnisjóði landbúnaðarins og er sjóðnum þakkað framlagið.  
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1 Inngangur 

1.1 Jarðvinnsla og jarðrækt 

Undir lok síðustu ísaldar fyrir um 10 til 13 þúsund árum fóru menn að hafa fasta búsetu og 

leggja stund á landbúnað. Uppbygging þorpa og síðar borga var byggð á landbúnaði sem 

byggði á einhverskonar jarðvinnslu. Upphaf akuryrkju er rakin til Miðausturlanda. 

Gegnum árþúsundin hefur plæging verið samheiti yfir jarðvinnslu og gerð sáðbeðs til 

ræktunar nytjaplantna. Jarðvinnslan gengdi tvíþættu hlutverki, annars vegar að búa til 

sáðbeð til að tryggja góða spírun útsæðis og vöxt nytjaplantnanna og hinsvegar til að halda 

illgresi í skefjun. Í upphafi hefur úrval jarðvinnslutækja verið fjölbreytilegt, allt frá 

einföldu trépriki til árlagaðra spaða sem voru dregnir af mönnum eða dýrum. 

Timburplógur kallaður arður varð líklega til í Mesapotamíu 4000-6000 árum fyrir Krist. 

Arðurinn þróaðist svo yfir í svokallaðan Rómverskan plóg sem var með járntönn. 

Rómverski plógurinn var þungur og dreginn af húsdýrum. Rómverski plógurinn fékk svo 

járnskera sem skar svörðin í sundur. Á áttundu til tíundu öld var plógurinn kominn með 

tréfjöl sem jarðvegurinn valt á, einskonar moldverpi sem sneri við jarðveginum (Lal o.fl. 

2007). Fyrir 1000 árum síðan var kominn þungur plógur með skera sem risti jarðveginn í 

strengi og og moldverpi sem sneri strengnum við. Seinna fékk plógurinn hjól og svo sæti. 

Með því að snúa við jarðveginum voru plöntuleifar grafnar, illgresi og illgresisfræ grafin, 

sáðbeðið var betra og uppskera jókst. Upphaf að þeim plógum með moldverpi sem við 

þekkjum í dag má rekja til hönnunar Thomasar Jeffersons árið 1784. Charles Newfold fékk 

einkaleyfi á hönnuninni 1796 og uppúr 1830 var farið að markaðssetja fjöldaframleiddan 

stálplóg byggðan á þessari hönnun af járnsmið að nafni John Deere. Með tilkomu 

gufudráttarvéla uppúr 1910 jukust afköst við plægingar hratt og enn hraðar þegar við tóku 

dráttarvélar sem við þekkjum í dag. Tilkoma dráttarvéla á síðustu öld sem stækkuðu hratt 

ásamt stórauknum afköstum jarðvinnslutækja og notkun á tilbúnum áburði hefur 

margfaldað umfang jarðvinnslunnar og uppskeru af hverri flatareiningu síðustu áratugina 

(Lal o.fl. 2007). Þennan tíma má kalla seinni landbúnaðarbyltinguna. Eftir seinni 

landbúnaðarbyltinguna varð plæging með moldverpi algeng jarðvinnsla í tempraða beltinu. 

Plægingadýptin jókst smá saman, annarsvegar vegna aukinnar orku dráttarvélanna og hins 

vega vegna þess að aukin plægingadýpt dróg úr vexti illgresis (Børresen & Njøs 1994). 
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Þegar talað er um plægingu í dag er verið að tala um plægingu með moldverpi þannig að 

jarðveginum er snúið við (Rasmussen 1999). 

Öflug jarðvinnsla og notkun á þungum afkastamiklum vélum hefur fært heiminum 

blandaða gæfu. Jarðvegseyðing hefur verið fylgifiskur jarðvinnslu frá upphafi og hefur oft 

verið ástæða falls siðmenningarsamfélaga. Jarðvinnsla gerir jarðveginn viðkvæmari fyrir 

utanaðkomandi áhrifum vinds og vatns og eykur á bæði vind- og vatnsrof. Því meiri sem 

jarðvinnslan er því meiri eru áhrif vinds og vatns. Þær aðstæður geta skapast þar sem  

vindur ber burt lífrænu efni jarðvegsins og vatn skolar burtu jarðvegi og næringarefnum. 

Tap á fínum jarðvegsögnum og  lífrænum efnum úr jarðveginum leiðir af sér grófara og  

þurrara jarðvegsyfirborð sem dregur úr spírun sáðkorns og jarðvegur verður verri til 

ræktunar nytjajaplantna. Þegar vatnsrof landbúnaðarlanda verður óviðráðanlegt fjarlægir 

það yfirborð jarðvegsins, næringaefni og lífríki. Lífræn efni  berast í læki og ár og valda 

þar mengun. Botnfallið fyllir læki, ár, fljót, lón og stöðuvötn og raskar lífríki þeirra 

vistkerfa. Mengunin veldur gruggi í vatninu sem kemur í veg fyrir  að sólarljós berist niður 

í vatnið og dregur þannig úr vexti vatnaplantna og þörunga í vatninu. Dökkt vatnið drekkur 

einnig í sig meira sólarljós þannig að vatnsyfirboðið verður heitara. Sambland af grugginu 

og upphitun vatnsyfirborðsins leiðir af sér verulegar breytingar á lífsskilyrðum í vatninu 

sem getur leitt af sér tegundabreytingar á viðkomandi stað (Lal o.fl. 2007). 

Í sögunni hefur plógur með moldverpi verið grundvallarbúnaður við að brjóta land sem 

tekið var til akuryrkju á síðustu öld. Bændur hafa brotið land til að koma til móts við 

síaukna þörf fyrir matvæli með vaxandi íbúafjölda heimsins. Þetta mikla landbrot um allan 

heim hefur leitt af sér hörmungar fyrir íbúa stórra landbúnaðarsvæða. Þar hefur vindrof  

valdið mikilli jarðvegseyðingu og jarðvegsstormum sem ógna stórum landsvæðum og 

íbúum þeirra. Í bók sinni „Plowman´s Folly“ eftir Edward Faulkner sem var gefnin út í 

Bandaríkjunum árið 1942 vekur höfundur athygli á þeim mikla skaða sem plægingar í 

stórum stíl geta valdið umhverfinu. Vakti hann athygli á því að það mætti minnka 

jarðvinnslu eða sleppa henni alveg og sá beint í óunnin svörð (eftir Lal o.fl. 2007). Uppúr 

1950 fóru bændur á kornbelti Norður Ameríku að létta jarðvinnslu eða nota ísáningu án 

undangenginnar jarðvinnslu til að vernda jarðveginn og koma í veg fyrir þann skaða sem 

jarðvegseyðing er. Það gerðist samhliða því að þróuð voru plöntuvarnarefni til að halda 

illgresi og sjúkdómum í skefjum. Önnur stór kornræktarsvæði í heiminum hafa svo fylgt á 

eftir með léttri jarðvinnslu og ísáningu (Lal o.fl.  2007). 

Jarðvinnsla án plægingar var kynnt á Norðurlöndunum upp úr 1960. Aðferðin var kynnt 

sem möguleiki á að sleppa við kostnaðarsama og erfiða plægingu en að halda niður illgresi 
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með plöntuvarnarefnum. Þannig mætti einnig losna við rof og tap á næringaefnum 

(Rasmussen 1999). Áhugi bænda á Norðurlöndum á plægingalausri jarðvinnslu hefur 

aukist á undanförnum árum. Bændur sjá tækifæri í að minnka vélavinnu og 

jarðvinnslukostnað auk þess að draga úr jarðvegsrofi og útskolun næringaefna (Tørresen 

o.fl. 2006). 

Í  Danmörku er notkun á mjög afkastamiklum jarðvinnslutækjum sem byggja á léttri 

jarðvinnslu orðin nær alsráðandi við vinnslu á ræktunarlandi fyrir vetrarkorn þ.e. land sem 

er unnið og sáð í að hausti. Megin vinnureglan er að fara yfir akurinn með stubbaherfi strax 

eftir þreskingu til að koma rotnun stöngulstubba af stað sem fyrst. Akurinn er svo hafður 

óhreyfður þangað til nokkrum dögum fyrir sáningu, þá er akurinn úðaður með 

plöntuvarnarefninu glyphosate sem drepur flest allan gróður. Sáningin er yfirleitt 

framkvæmd með sambyggðum herfum og sáðvélum (Sørensen & Nielsen 2005). Bestur 

árangur af léttri jarðvinnslu er á leirjarðvegi sem er erfiðastur í hefðbundna jarðvinnslu 

vegna mikils viðnáms (Rasmussen 1999). Þegar ísáning er notuð í leir og leirkenndum 

jarðvegi þarf að auka sáðmagn (Känkänen o.fl. 2011). Jarðvinnsla án plægingar þar sem 

sama tegundin er ræktuð ár eftir ár minnkar uppskeru vegna lélegrar jarðvegsuppbyggingar 

og aukinna plöntusjúkdóma. Ef akur hefur góða jarðvegsuppbyggingu og lítið illgresissmit 

nota bændur gjarnan létta jarðvinnslu fyrir smátt sáðkorn t.d. repju eftir korni (Rasmussen 

1999). Ísáning dregur úr uppskeru samanborið við hefðbundna plægingu en við þurrar 

aðstæður dregur ísáning úr jarðvegsuppgufun og eykur kornvöxt (Känkänen o.fl. 2011). 

Það að skipta út plægingu fyrir léttari jarðvinnslu eða ísáningu hefur áhrif á 

eðlisuppbyggingu, efnainnihald og lífríki jarðvegsins.  Jarðvinnsla án plægingar minnkar 

hlutfall vatnsganga í jarðvegi en eykur hlutafall vatnshola. Létt jarðvinnsla eykur þéttleika 

jarðvegs neðan við vinnsludýpt og rúmþyngd jarðvegs eykst, sér í lagi á 10-15 sm dýpi. 

Plöntuleyfar á yfirborði auka jarðvegsraka í efstu jarðvegslögum, draga úr uppgufun og 

lækka jarðvegshita. Þessar breytingar hafa einnig áhrif á illgresi, plöntusjúkdóma og 

meindýr. Næringaefni og lífræn efni safnast upp í jarðvegsyfirborðinu þegar ekki er plægt 

og á löngum tíma lækkar sýrustig (pH) jarðvegsins af þeim sökum. Jarðvinnsla án 

plægingar eykur lífríki jarðvegsins. Það er erfitt að meta afleiðingar breyttrar jarðvinnslu 

og niðurstaðan getur verið afar breytileg eftir jarðvegsgerð og loftlagi (Rasmussen 1999). 

Við jarðvinnslu fyrir vorsáningu eru gæði sáðbeðsins mikilvæg til að tryggja góða og hraða 

spírun. Það er gert með því að tryggja sem besta snertingu jarðvegs og fræs og draga úr 

uppgufun (Känkänen o.fl.  2011). Plæging er tímafrek jarðvinnsla og ef það þarf að plægja 

stór svæði að vori þá seinnkar það sáningu sem síðan dregur úr uppskeru. Létt jarðvinnsla 
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eða ísáning dregur úr vinnu og flýtir sáningu (Njøs & Børresen 1991). Þegar verið að að 

skoða ísáningu við norrænar aðstæður þarf að hafa í huga að bygg er viðkvæmasta 

vorkornið varðandi vorbleytu og er líka viðkvæmt gagnvart þurrkum (Känkänen o.fl. 

2011). 

Landbúnaður á heimsvísu er á krossgötum. Samkeppni um landbúnaðarland, aukin hætta á 

spillingu landgæða, aukin bústærð, markaðsvæðing landbúnaðar og 

heimsmarkaðsaðstæður eru nokkur atriði sem munu marka þróun landbúnaðar í heiminum 

næstu áratugina. Inn í þá þróun koma einnig atriði eins og erfaðbreyttar nytjaplöntur, áhrif 

landbúnaðar á vistkerfi jarðar og breytingar á félagsuppbyggingu þjóðfélaga (Lal o.fl.  

2007). 

Það er mismunandi hvaða jarðræktarkerfi henta á hverjum stað. Við ákveðnar aðstæður, 

ákveðna jarðvegsgerð  og ákveðið loftslag getur ísáning hentað og verið mikilvæg til að 

stemma stigu við loftlagsbreytingum, hnignun ræktunarlands og jarðvegseyðingu (Lal o.fl. 

2007). Lal o.fl (2007) telja að ísáning geti verið liður í að fæða 10 milljarða íbúa 

jarðarinnar sem væntanlega byggja jörðina árið 2050. Rækturnarskipulag bænda á stórum 

svæðum getur haft víðtæk áhrif á landgæði og þjóðfélög. Bændur eru ekki áhættusæknir en 

hver og einn bóndi horfir á eigin rekstur þegar hann setur upp sitt ræktunarskipulag 

(Laukkanen & Nauges 2011). Það þarf að skoða heildaráhrif aukinnar áburðarþarfar þegar 

ræktað er með léttari jarðvinnslu eða ísáningu (Rasmussen 1999). Létt jarðvinnsla og 

ísáning kalla á aukna notkun plöntuvarnarefna. Skoða þarf áhrif aukinnar notkunnar 

plöntuvarnarefna á umhverfið og íbúa jarðarinnar (Laukkanen & Nauges 2011). 

 

1.2 Saga byggræktunar 

Bygg (Hordeum vulgare) er ein af elstu kornplöntum sem eru nytjaðar í heiminum og er nú 

ræktað í ölllum byggðum heimsálfum. Bygg er til bæði tveggja og sex raða og bæði með 

hýði og hýðislaust. Elstu minjar um byggrækt eru um 10.000 ára gamlar og víst er að bygg 

hefur verið ræktað í töluverðum mæli fyrir botni Miðjaðarhafs fyrir 8500-9000 árum síðan. 

Þaðan hefur ræktunin breiðst út suður Afríku, austur til Asíu og norður til Evrópu. 

Byggræktun breiddist út frá Grikklandi vestur til Spánar og til norðurhluta Evrópu. 

Byggrækt er talin hefjast á Bretlandseyjum fyrir um 5000 árum og í Skandinavíu fyrir 3700 

til 4000 árum. Bygg er harðgerðara en aðrar korntegundir og hentar betur á harðgerð svæði 

t.d. til fjalla. Þannig hefur bygg orðið uppistaða fæðu í fjallahéruðum t.d. í Kákasusfjöllum 
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og í Tíbet.  Bygg var aðalkorntegundin í Skandinavíu á bronsöld vegna þess að 

ræktunaröryggi þess var meira en annara kornegunda. Bygg barst ekki til Ameríku fyrr en 

Kólumbus flutti plöntuna þangað 1494 í sinni annari ferð til Vesturheims (Newman & 

Newman 2006). 

Gegnum tíðina hefur bygg verið notað til matargerðar, baksturs og möltunar. Margir 

þjóðarréttir eru til um allan heim þar sem bygg er hluti eða aðaluppistaða réttanna. Réttirnir 

eru ýmsar gerðir af brauði, flatkökur og grautar. Maltbygg er byggkorn sem er bleytt upp 

og látið spíra og svo þurrkað að nýju. Maltbygg hefur í gegnum tíðina verið vinsælt til 

ölgerðar (Newman & Newman 2006). 

Í dag er stærstur hluti byggs í Evrópu og Bandaríkjunum notaður til skepnufóðurs og til 

framleiðslu maltbyggs en innan við 2% framleiðslunnar er notað beint til manneldis. Þessu 

er öðruvísi farið í Kína en þar fara 61% af bygguppskerunni til manneldis og á Indlandi er 

73% bygguppskerunnar notuð beint til manneldis (Newman & Newman 2006). 

 

1.3 Saga kornræktar hér á landi 

Telja má víst að akuryrkja hér á landi sé jafngömul landnámi norrænna manna. 

Landnámsmenn fluttu með sér sáðkorn frá heimalandinu  á 9. og 10. öld. Þeir brenndu 

rjóður í skóga, unnu landið og sáðu korni. Landnámsmenn komu frá landsvæðum þar sem 

meðalhiti sumars er mun hærri en hér og voru því vanir ræktun korns (Jónatan 

Hermannsson 1993). Jónatan Hermannsson (1993) telur að hér hafa menn ekki getað 

ræktað aðrar tengundir korns en bygg. Bæjarnöfn og ýmiss örnefni s.s.  gerði og tröð benda 

til akuryrkju til forna. Talið er að kornrækt hér á landi hafi að mestu lagst af á 14. öld 

vegna kólnandi veðurfars og innflutnings á ódýru korni frá Úkraínu (Jónatan Hermannsson 

1993). Í góðum árum er histastig íslenskra sumra á jaðri þess að það dugi korni til þroska í 

bestu sveitum. Því má reikna með að í allmörgum árum hafi uppskeran verið léleg. 

Deigþroska korn má þurrka og nota til matar en ekki til sáðkorns. Allt maltkorn hefur verið 

innflutt og trúlega einnig sáðkorn a.m.k. að hluta. Korn var þurrkað í svonefndum 

sofnhúsum á strámottum yfir eldi (Jónatan Hermannsson 1993). 

Við fornleifauppgröft frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar hefur fundist bygg. Kolaðar leifar 

hafa fundist á stöðum sem gætu líklega verðið leifar sofnhúsa, á Bergþórshvoli á 

Suðurlandi og í Öræfum (Jónatan Hermannsson, 1993). Við fornleifarannsóknir í 

Mosfellsdal þar sem grafnar hafa verið upp mannvistaleifar frá fyrstu öldum 



  6 

Íslandsbyggðar hafa fundist frjókorn af byggi sem benda ótvírætt til kornræktar á því svæði 

a.m.k. á stærri búum (Riddell 2014). Í Skagafirði fundust leifar bæði byggs og bygghálms 

frá fyrstu árum Íslandsbyggðar við forleifauppgröft á Reynistað. Aðstæður bentu til þess að 

a.m.k. hluti kornsins hafi farið í gegnum meltingafæri á húsdýrum þar sem kornið var í 

hálfbrunnu taði sem hafði verið notað sem brennsluefni. Einnig fannst fræ af haugarfa og 

blóðarfa auk grasfræs í taðinu. Tilgáta er um að búfénaði hafi verið beitt á akur eftir 

þreskingu að hausti til að hreinsa plöntuleifar af akrinum frekar en búfénaður hafi verið 

fóðraður með byggi. Engu að síður eru þetta ótvíðræð merki um akuryrkju á bænum og að 

akuryrkjunni hafi fylgt einhver illgresisvandamál (Trygg o.fl. 2009). 

Vitað er um nokkrar tilraunir manna til kornrækar hér á landi frá siðaskiptum og fram á 

tuttugustu öld. Árið 1751 voru fluttir inn nokkrir danskir og norskir bændur ásamt 

skylduliði og áttu þeir m.a. að kenna íslendingum kornrækt. Tilraunin stóð yfir í fimm eða 

sex ár en það var hart í ári og þessi áætlun mistókst algjörlega. Stjórnvöld stóðu að 

nokkrum árangurslausum kornsáningum næstu áratugina. Þingeyskir bændur prófuðu að sá 

korni um miðja 19. öld án árangurs og tilraunir voru með kornrækt í Reykjavík á seinni 

hluta 19. aldar. Klemenz Kristjánsson hóf kornræktartilraunir í Reykjavík árið 1923 og 

flutti sig svo um set að Sámstöðum í Fljótshlíð árið 1927 og var þar með 

kornræktgartilraunir allt til starfsloka árið 1967. Starfsmenn Rannsóknarstofu 

landbúnaðarins, síðar Landbúnaðarháskóla Íslands hafa stundað rannsóknir á kornrækt allt 

frá árinu 1960 til dagsins í dag. Árin 1965-80 var kornrækt einungis bundin við fáa bændur 

á landinu en uppúr 1980 hófst almenn kornrækt meðal bænda, fyrst á Suðurlandi en 

dreifðist um landið og nú er kornrækt stunduð af bændum í öllum landsfjórðungum 

(Jónatan Hermansson 1993). 

 

1.4 Ræktun byggs á Íslandi 

Ísland er á mörkum þess að unnt sé að rækta bygg. Til að fljótsprottin byggyrki nái fullum 

þroska þarf um 1300 °D (daggráður). Þá er átt við að byggið nái að þorna sem mest á akri. 

Hægt er að ná góðri uppskeru af akri með lægri sumarhita en þá er byggið blautara þegar 

það er uppskorið. Fljótþroska yrki þurfa um 1100°D til að ná lágmarksþroska. Það þarf um 

700 °D til að ljúka skriði og aðrar 400 °D til að ljúka lágmarksþroska. Það skiptir einnig 

máli hvenær sumarhitinn gefst. Eftir sáningu hefst spírun kornsins. Þegar kornið spírar og 

fyrstu dagana eftir að það kemur upp nýtist allur hiti yfir 0°C og korn í spírun þolir 
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vægtfrost ágætlega  í skamman tíma (Jónatan Hermannsson 1993, Hólmgeir Björnsson & 

Þórdís A. Kristjánsdóttir 1999, Hólmgeir Björnsson & Þórdís Kristjánsdóttir 2004). Þegar 

kornið fer að vaxa og ljóstillífa nýtir það allan hita yfir 4°C. Eftir skrið, blómgun og 

frjóvgun fer kornið að safna í sig sterkju, plantan dregur næringu úr blöðum og stöngli og 

kemur fyrir í axinu. Það er  kallað að kornið mati sig eða fylli sig. Til að korn mati sig þarf 

hiti að vera yfir 10°C. Eðlilega fækkar þeim dögum þar sem dagshitinn fer yfir 10°C þegar 

líður á sumarið og því er óraunhæft að ætla að korn safni í sig eftir miðjan september. Eftir 

skrið er kornið mjög viðkvæmt fyrir frosti og ein frostnótt getur drepið plöntuna (Jónatan 

Hermannsson 1993). Gerist það hættir plantan að safna í axið og fer það þá eftir hversu 

mikið er komið í axið hvort kornið er nýtanlegt (NN 1998, Jónatan Hermannsson 1993). 

Nýting hitans er mismikil eftir árum, korn sem er sáð í klakalausa jörð nýtir lofthitan betur 

en korn sem sáð er í jörð þar sem jarðklaki er mikill (Hólmgeir Björnsson & Þórdís 

Kristjánsdóttir 1999). 

 

1.4.1 Jarðvegur fyrir bygg 

Bygg má rækta á öllu góðu ræktarlandi. Á rýru landi eins og söndum og melum nær korn 

fyrr þroska en á frjósamari jarðvegi eins og framræstum mýrum og mólendi. Mismunandi 

byggyrki henta mismunandi jarðvegi. Hentugt sýrustig fyrir bygg er á bilinu pH 5,5 til 7,0 

(Jónatan Hermannsson 2005).  

1.4.2 Áburður og sáðmagn við byggrækt 

Þörf á nitur (N) áburði fer eftir jarðvegsgerð og ræktunarsögu og er á bilinu 30-120 kg 

N/ha. Mest er þörfin á sandjarðvegi og minnst á mýrarjarðvegi. Of lítið nitur dregur úr 

uppskeru en of mikið nitur dregur úr þroska og getur orsakað legu kornsins. Reikna má 

með að bil á milli þess að ná hámarksþroska byggs og hámarksuppskeru sé um 20 kg N/ha 

(Jónatan Hermannsson 1999, Ingvar Björnsson o.fl. 2000, Jónatan Hermannsson 2005). 

Fosfór (P) þörf byggs er um 20 kg P/ha og þörf fyrir kalí (K) er um 50 kg K/ha. Mikilvægt 

er að fullnægja þessum þörfum en það veldur ekki skaða þó meira sé borið á af þessum 

efnum (Jónatan Hermannsson 2005). 

Gerð var tilraun á Korpu sumarið 1993 þar sem könnuð var uppskera og þroski byggs við 

mismunandi sáðmagn. Einnig voru notaðir misstórir köfnunarefnisskammtar. Samspil var á 

milli sáðmagns og köfnunarefnis (N) skammta þannig að þegar saman fór lítið sáðmagn og 

litlir N-skammtar var kornið eðlilegt og sama átti við þegar sáðmagn var mikið og N-
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skammtur var stór. Mikið sáðmagn og lítill áburður gaf lélegt korn en þegar sáðmagn var 

lítið og áburður mikill varð kornið grænt og hávaxið. Aukið sáðmagn jók uppskeru, 

minnkaði hæðarvöxt stönguls og flýtti þroska kornsins (Jónatan Hermannsson 1999). 

Tilraun var gerð á Möðruvöllum sumarið 2011 með mismunandi sáðmagn byggs og 

misstóra köfnunarefnisskammta á bæði tveggjaraða yrkinu Kríu og sexraða yrkinu Judit. 

Líkt og í tilrauninni 1993 kom í ljós samspil á milli sáðmagns og köfnunarefnisskammta 

með sama hætti þ.e. saman þurftu að fara lítið sáðmagn og litlir köfnunarefniskammtar og 

mikið sáðmagn og stórir köfnunarefnisskammtar til að uppskera og þroski væri eðlilegur. 

Yrkin brugðust mismunandi við auknu sáðmagni. Meiri hagur var af því að auka sáðmagn 

hjá Judit en hjá Kríu. Æskilegt sáðmagn hjá Judit var áætlað 210 kg/ha. Hjá Kríu er 

æskilegt sáðmagn mun minna eða um 105-210 kg/ha. Kjörsáðmagn er háð 

köfnunaefnisframboði, þannig er hagstætt að auka sáðmagn þegar mikið framboð er á 

köfnunarefni þannig að fleiri plöntur nýti það köfnunarefni sem til staðar er. Mikið 

sáðmagn fækkaði hliðarstönglum á hverri plöntu hjá báðum yrkjum. Mikið sáðmagn dróg 

úr strástyrk og getur því aukið hættu á legu (Egill Gunnarsson 2012). 

 

1.5 Jarðvinnsluaðferðir 

1.5.1 Hefðbundin jarðvinnsla 

1.5.1.1 Plæging  

Með plægingu er átt við plægingu með moldverpi (e. Ploughing with a mouldboard). 

Jarðvegurinn er skorinn í strengi með skera sem ristir jarðveginn í sundur í ákveðinni dýpt. 

Hverjum streng er snúið við á moldverpi þannig að efsta jarðvegslaginu er hvolft niður í 

jörðina (Grétar Einarsson 2001). Mismunandi er á milli landa hvað telst vera hefðbundin 

plæging en yfirleitt liggur hefðbundin eða venjuleg plægingadýpt á bilinu 20-25 sm. 

(Pidgeon 1981, O´Sullivan og Ball 1982, Braim o.fl. 1984, Børresen 1993, Skuterud o.fl. 

1996, Håkansson o.fl. 1998). Talað er um grunna plægingu þegar plægt er á 10-15 sm dýpt 

og flokkast sú plægingadýpt undir létta jarðvinnslu (Pidgeon 1981, Håkansson o.fl. 1998). 

Djúp plæging er þegar plægt er niður á 28 til 30 sm eða dýpra (Gerard & Hay 1979, 

Håkansson o.fl. 1998). Plæging eykur útskolun köfnunarefnis, sér í lagi haustplæging 

(Rasmussen 1999). 
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1.5.1.2 Sáðbeðsherfing / sáðbeðsvinnsla  

Sáðbeðsherfing miðar að því að vinna efsta lag jarðvegsins mjög vel til að tryggja jafna og 

góða sáningu. Sáðbeðsherfing á að tryggja jafna sáðdýpt, góða snertingu fræs við 

jarðveginn og minna rakatap úr jarðveginum. Við sáðbeðsherfingu er ýmist notast við 

fjaðraherfi (e. seedbed harrow / seedbed cultivator) eða pinnatætara/rótherfi (e. power 

harrow). Fjaðraherfi er byggt upp af fjarðrandi tindum sem víbra í jarðvegsyfirborðinu 

þegar herfið er dregið og brjóta þannig niður jarðveginn. Pinnatætari er með hnífa á 

lóðréttum ásum sem knúnir eru áfram af aflúrtaki dráttarvélarinnar. Hnífarnir hræra í 

yfirborði jarðvegsins og fínvinna það (Grétar Einarsson 2001). 

 

1.5.2 Létt jarðvinnsla 

Léttari jarðvinnsla hófst í Bandaríkjunum og Kanada uppúr 1940 til að draga úr vind- og 

vatnsrofi auk þess sem aðgangur að vatni er vandamál á þessum slóðum. Létt jarðvinnsla 

spannar vítt litróf í jarðræktartækni. Léttingin er frá svokallaðri hefðbundinni jarðvinnslu 

sem samanstendur af plægingu og sáðbeðsvinnu. Um er að ræða allt frá því að grynnka 

plæginguna, herfingu með tindaherfi, plógherfi, diskaherfi, tætara, pinnatætara yfir í 

ísáningu þar sem sáð er beint í svörðinn án undangenginnar jarðvinnslu. Breytileikinn er 

mikill í vinnu, orkunotkun, afköstum og kostnaði (Sørensen og Nielsen 2005). Létt 

jarðvinnsla skilur eftir plöntuleifar á yfirborði sem geta geymt smitefni ýmissa 

blaðsjúkdóma. Í norrænum ríkjum hefur létt jarðvinnsla með einrækt á byggi aukið tíðni 

sveppasjúkdómsins augnflekks (Rhynchosporium commune) (Elen 2002). Létt jarðvinnsla 

hefur í för með sér meira illgresi, bæði fjölært og einært. Auking á léttri jarðvinnslu í stað 

hefðbundinnar plægingar og sáðbeðsvinnu hefur í för með sér meiri notkun á bæði 

„glyphosate“ illgresiseyði og sértækum illgresiseyðum. Með tímanum getur illgresi 

myndað þol fyrir þessum efnum og hugsanlega mun verða erfitt að stemma stigu við sumu 

illgresi í ökrum framtíðarinar (Tørresen o.fl. 2006). Við ákveðnar aðstæður getur 

jarðvinnsla án plægingar gefið sambærilega uppskeru og við plægingu. Þar koma inn þrír 

megin þættir: illgresisvarnir, hindrun á jarðvegsþjöppun og hvernig gengur að koma í veg 

fyrir að plöntuleifar frá árinu áður trufli sáningu (Heinonen 1991). 
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1.5.3 Nokkrar útfærslur léttrar jarðvinnslu 

1.5.3.1 Tindaherfing (e. chisel plowing / tine harrow ) 

Á tindaherfi ganga stífir tindar með slittám lóðrétt niður í jarðveginn, rífa upp rásir og losa 

um jarðveginn. Mismunandi útfærslur eru til frá hinum ýmsu framleiðendum sem henta 

breytilegum jarðvegi á hverjum stað. Mismikill halli er á tönnum, mismunandi lögun á 

tönnum og mismunandi fjöldi arma á hvern meter í vinnslubreidd.  Jarðvegur kastast út frá 

tindunum, dreifist um jarðvegsyfirborðið og hálf grefur plöntur og plöntuleifar í 

sverðinum. Tindaherfi loftar jarðveginn,  grefur plöntur og plöntuleifar og kemur rotnun af 

stað. Tækið er notað til stubbaherfingar eftir uppskeru að hausti og er þá notað mjög 

grunnt.  Þannig dregur úr illgresi í yfirborði og flýtt er fyrir rotnun plöntuleifa með því að 

koma þeim í betri snertingu við jarðveginn. Tindaherfi er einnig notað til dýpri jarðvinnslu 

fyrir sáningu bæði vor og haust en mismunandi útfærslur s.s. stífleiki tinda er notaðar eftir 

jarðvegsgerð og  því hve djúpt er unnið.  Hér á landi hefur tindaherfi  þar sem búið er að 

koma fyrir láréttum skerum á  hverjum armi sem fara undir jarðveginn verið kallað 

plógherfi (e. chisel plowing with wing share). Skerarnir halla aðeins fram og lyfta þannig 

jarðveginum lítillega upp og jarðvegurinn springur og brotnar. Skerarnir skera allan 

jarðveginn í sundur lárétt en það fer eftir breidd skera hve mikil vinnslan er á yfirborði, þ.e. 

hve margir tindar ganga niður í jörðina. Þannig er mun meiri yfirborðsvinnsla ef hver 

vængskeri er 25 sm að breidd en ef hver vængskeri er 40 sm. Hafa þarf í huga að það er 

mismunandi eftir höfundum greina hvort enska heitið „tine harrow“ er notað yfir tindaherfi 

með stífum tönnum eða sáðbeðsherfi með eftirgefanlegum fjaðrandi tindum eða gerð mitt á 

milli (Gerard & Hay 1979, Johnson & Moldenhauer 1979, Ellis & Howse 1980/1981, 

Pidgeon 1981, O´Sullivan & Ball 1982, Braim o.fl. 1984, Arvidsson 1998, Braim o.fl. 

1992, Tørresen o.fl. 1999). 

 

1.5.3.2 Tæting 

Við tætingu er notaður tætari (e. rotary tiller) þar sem hnífar eru á láréttum ás sem er 

knúinn af aflúrtaki dráttarvélar. Hraði aflúrtaks ökuhraði og stilling á loki aftaná tætaranum 

ráða um hversu mikil vinnsla er á jarðveginum (Grétar Einarsson 2001). 
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1.5.3.3 Pinnatæting og herfing með fjaðraherfi  

Þessum tækjum var áður lýst sem sáðbeðsherfum en þau eru einnig notuð í létta 

jarðvinnslu með því að beita þeim dýpra og þá stundum fleiri umferðir en að jafnaði er gert 

þegar yfirborð er unnið fyrir sáningu (Grétar Einarsson 2001). 

 

1.5.3.4 Diskaherfi  

Diskar á láréttum ás skera jarðveginn og brjóta upp vegna viðnáms við jarðveginn (e. disc 

harrow). Lárétti ásinn sem diskarnir eru festir á er skekktur á akstursstefnuna og fer það 

eftir því hvert skurðarhornið er hversu mikil jarðvinnslan er (Grétar Einarsson 2005). 

 

1.6 Sáning 

1.6.1 Hefðbundin kornsáning með raðsáðvél  

Hefðbundin raðsáðvél er með sáðfætur með ákveðnu millibili sem gera rásir fyrir fræið og 

fella það niður í jörðina í ákveðna dýpt. Bil á milli sáðfóta við hefðbundna kornsáningu er 

12,5 sm. Þrýstingur á sáðfæturnar ákvarðar sáðdýptina. Sumar raðsáðvélar fella einungis 

niður fræ, aðrar fella einnig niður áburð á milli sáðraða og enn aðrar fella áburðin niður í 

sömu rás og fræið. Létt hrífa aftan við sáðfæturna sér um að loka sáðrásinni og hylja fræið 

(Grétar Einarsson 2003). 

 

1.6.2 Dreifsáning  

Fræi er dreift um akurinn með hefðbundnum kastdreifara (áburðardreifara). Fræið er svo 

herfað niður með léttu herfi t.d. sáðbeðsherfi til að hylja fræið í jarðvegi. Dreifsáning er allt 

að fjórum sinnum fljótlegri en notkun á hefðbundnum raðsáðvélum. Aðalvandamálið við 

dreifsáningu er að fræið fer ekki á staðlaða dýpt í jarðveginn. Fuglar geta étið fræ sem 

liggur á eða við yfirborð. Einnig getur skapast vandamál ef jarðvegur er of blautur til að 

herfa fræið niður þó svo hægt sé að sá. Dreifsáning gefur jafna dreifingu fræs yfir akurinn. 

Jöfn dreifing er kostur þar sem uppskera eykst ef fjarðlægð milli plantna er jöfnuð á hverja 

flatareiningu að því gefnu að æskileg sáðdýpt sé stöðluð en sú er ekki raunin með 

dreifsáningu (Ball 1986).  
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1.6.3 Ísáning / bein sáning 

Ísáning hefur verið kynnt sem ræktunaraðferð sem bæði dregur úr ræktunarkostnaði og 

hefur jákvæð áhrif á umhverfið umfram hefðbundna jarðvinnslu og létta jarðvinnslu við 

akuryrkju (Laukkanen & Nauges 2011). Ísáning hefur verið notuð í áratugi til að draga úr 

jarðvegsrofi, bæta jarðvegsbyggingu, vernda jarðvegsraka og endurheimta lífræn efni í 

jarðvegi (Grandy o.fl. 2006). Fræi er sáð beint í svörðinn án undangenginnar jarðvinnslu 

og því standa stubbar plantna frá síðustu ræktun á akrinum frá sáningu til næstu uppskeru 

(Laukkanen & Nauges 2011). Til verksins eru notaðar sérstakar sáðvélar með diskaskerum 

sem skera rás í svörðin til að koma fræinu niður í ákveðna dýpt. Aftan við skerana eru 

þjöppunarhjól sem bæði bera vélina uppi og loka sárinu  þannig að fræið er strax hulið 

jarðvegi og jarðvegi þjappað að því. Vélarnar eru ýmist með einn til þrjá hjólskera við 

hvern sáðfót. Tvöfaldir diskar við sáðfæturnar gefa betri spírun en einn diskur. Þessar vélar 

má einnig nota sem hefðbundna sáðvél í unnið land (Braim o.fl. 1992). Við aðstæður eins 

og t.d. í Skotlandi getur ísáning gefið sambærilega uppskeru og hefðbundin plæging eða 

létt jarðvinnsla ef rétt jarðræktarskipulag er notað m.t.t. illgresisvarna. Sérstaklega þarf að 

gæta að hjólfaramyndun eftir dráttarvélar ef verið er að sá í blauta akra hvort sem er haust 

eða vor (Pidgeon 1981). Með tímanum getur jarðvegsþjöppun verið vandamál þar sem 

ísáning er notuð (Grandi o.fl. 2006). Ísáning getur verið spennandi kostur við sáningu 

vorkorns þar sem það sparar þann tíma sem fer í jarðvinnslu á vorin og getur þannig lengt 

vaxtartímann (Pidgeon 1981). Margar langtímatilraunir með ýmsar plöntutegundir sýna 

breytilegar niðurstöður hvort ísáning auki, minnki eða gefi sambærilega uppskeru og 

plæging eða herfing. Með ísáningu geta með tímanum orðið jákvæðar breytingar á 

jarðvegsgerðinni sem geta aukið framleiðni landsins. Lífræn efni jarðvegsins aukast með 

tímanum og minni hætta er á útskolun köfnunarefnis úr jarðveginum með  ísáningu en með 

hefðbundinni plægingu eða herfingu (Grandi o.fl. 2006). 

Ísáningu fylgir aukið illgresi bæði einært og fjölært. Því er úðun með bæði „glyphosphate“ 

(til að drepa fjölært illgresi) og sértækum illgresiseyðum (til að drepa vetrareinært og 

einært illgresi) nauðsynleg. Möguleikar bænda á að nota ísáningu ræðst af 

notkunarmöguleikum illgresiseyða til að halda illgresi í skefjun (Tørresen o.fl. 2006). 

Grandy o.fl. (2006) telja að ísáning sé eitt fárra landbúnaðarskipulaga sem henti jafnt 

bændum,  samfélaginu og umhverfinu. Því ætti að líta fram hjá því að uppskera geti 

stundum verið minni en með hefðbundnum jarðvinnsluaðferðum og horfa frekar til minna 

jarðvegsrofs, kolefnisbindingar, minni orkunotkunar og minna köfnunarefnistaps. Með 
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góðri stjórn getur ræktunarskipulag með ísáningu verið viðhaldið án þess að dragi úr 

uppskeru eða tekjum. Enn  eru mörg vandamál sem þarf að yfirstíga við ísáningu og frekari 

rannsókna er þörf (Grandi o.fl. 2006). Í köldu loftslagi þar sem niðurbrot á lífrænum efnum 

gengur hægt fyrir sig geta plöntuleifar í ökrum verið vandamál. Plöntuleifar geta flækst í 

sáðleggjum sáðvélanna og valdið vandamálum við sáningu (Heinonen 1991). Þegar vor eru 

köld og blaut  hefur ísáning verið tengd við seinnkun á sáðtíma, ójafna akra og minni 

uppskeru (Laukkanen & Nauges 2011). 

 

1.7 Völtun 

Akrar eru að jafnaði valtaðir eftir hefðbundna sáningu, stundum einnig fyrir sáningu. 

Hefðbundnir akurvaltar (e. cambridge) eru með mörgum gjörðum á láréttum ás. Hver gjörð 

getur hreyfst sjálfstætt á öxlinum. Á milli hverra tveggja gjarða er diskur sem hefur meiri 

hreyfigetu en gjarðirnar en tilgangurinn er að koma í veg fyrir að jarðvegur festist á 

gjörðunum. Akurvalta er hægt að fá í ýmsum þyngdum. Þeir fylgja landinu vel, þjappa vel 

að fræinu og skilja eftir úfið yfirborð sem minnkar líkur á ofþornun og dregur úr afrennsli í 

mikilli rigningu (Grétar Einarsson 2003). 

 

1.8 Sáðbeð, sáning og áburðargjöf 

Við norðlægar aðstæður þar sem sumur eru stutt er mikilvægt að nýta allan þann 

vaxtartíma sem unnt er. Því þarf að sá eins snemma og hægt er að vori. Vorkuldi dregur úr 

möguleikum  plöntu á að verða sér út um næringu úr jarðveginum vegna þess hve 

rótarvöxtur er hægur til að byrja með. Með því að setja áburð niður með fræinu er 

næringunni komið eins nálægt nýspíruðu fræi og unnt er og plöntunni þannig auðvelduð 

upptakann (Kristoffersen o.fl. 2005). Ástæðan er sú að við spírun leitar kímrótin strax 

niður en krónrætur sem ganga til hliðar myndast ekki fyrr en löngu síðar (Jónatan 

Hermannsson 1999).  Áburður sem felldur er niður með fræi er gjarnan nefndur 

startáburður (Kristoffersen o.fl. 2005). 

Kristoffersen o.fl. (2005) gerðu tilraun með niðurfellingu áburðar með vorsáðu korni í 

Noregi. Notkun á köfnunarefni eingöngu sem startáburði jók ekki lífsþrótt kornplantannna. 

Startáburður sem innihelt bæði N og P gaf öflugri plöntur og meiri uppskeru að hausti. 

Lágur jarðvegshiti að vori eykur áhrif startáburðar. Mismunandi jarðvegsgerð gefur 
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mismikla uppskeruaukningu með startáburði. Notkun startáburðar við háan jarðvegshita 

(16°C að jafnaði fyrstu 4 vikurnar eftir sáningu) skilaði ekki uppskeruauka. Niðurstöður 

Kristoffersen o.fl. (2005) er afgerandi og ráðleggja þeir bændum á norðlægum slóðum að 

fella niður áburð með fræi við vorsáningu korns.  

Bates (1971) gerði tilraunir með startáburð við sáningu á maís í Bandaríkjunum. Hann fann 

út að blöndun fræs og áburðar bæði seinnkaði og dróg úr spírun. Ástæðuna taldi hann vera 

háan saltstyrk í nágrenni fræsins af völdum áburðar og taldi óráðlegt að fella niður of stóra 

áburðarskammta með fræinu. Kristoffersen o.fl. (2005) fundu engin slík áhrif í sínum 

tilraunum enda notuðu þeir aðeins hluta áburðarins sem startáburð. 

Hér á landi hafa verið gerðar tilraunir með niðurfellingu áburðar með fræi. Árið 1996 voru 

gerðar tvær tilraunir þar sem niðurfelling áburðar með fræi gaf að jafnaði 12% 

uppskeruauka og jafnframt aukinn þroska samanborðið við að dreifa áburði ofan á eftir 

sáningu (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 1997, Jónatan Hermannsson 

1999). Tilraunin var endurtekin sumarið 1997 með sömu niðurstöðu nema að munurinn var 

heldur meiri, niðurfellingunni í hag. Meðaltal beggja ára sýndi 23% uppskeruauka við það 

að fella áburðinn niður í sáðrás í stað þess að bera hann ofan á  (NN 1998, Jónatan 

Hermannsson 1999). Tilraun á Korpu sumarið 2005 bendir ótvírætt í sömu átt en þar 

skiluðu reitir þar sem áburður var felldur niður 20% meiri uppskeru og betur þroskuðu 

korni en þar sem áburður var settur ofan á eftir sáningu (Hólmgeir Björnsson & Þórdís 

Kristjánsdóttir 2006). Kornplöntunni er nauðsynlegt að fá bæði köfnunarefni og fosfór 

strax að vori. Tilraun á Korpu sumarið 2001 þar sem misstórir forfórskammtar voru felldir 

niður með fræinu sýndi að enginn uppskeruauki var af P umfram 8 kg/ha nema að bera 

einnig á köfnunarefni (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2002). 

Áburðartilraun á Korpu og Selparti í Flóa sumarið 1996 sýndi að ekki skipti máli hvort 

allur áburður var felldur niður með fræi við sáningu eða helmingur borin á fjórum vikum 

seinna (Jónatan Hermannsson 1999). Tilraun á Þorvaldseyri sumarið 2002 sýndi það sama, 

það skiptir ekki máli m.t.t. uppskeru hvort allur áburðarskammturinn er felldur niður með 

fræinu eða  hvort helmingurinn er borinn ofan á seinna (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. 

Kristjánsdóttir 2003).  

Gerðar hafa verið tilraunir með sáðtíma byggs hér á landi bæði á Korpu og á Þorvaldseyri. 

Á Korpu var gerð tilraun sumarið 1995 þar sem valdir voru þrír sáðtímar, sá fyrsti 25. 

apríl, svo 7. og 20. maí. Landið hafði verið unnið haustið áður. Fyrsta sáning skilaði mestri 

uppskkeru og bestum þroska þrátt fyrir að aðeins væri 8 sm niður á klaka þegar sáð var 

(Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 1996).  Sumarið 2002 var sáð á Korpu 
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nokkrum yrkjum með þremur sáðtímum með 60°D (daggráðu) millibili. Sáð var 2., 11. og 

21. maí. Seinkun sáðtíma dróg úr uppskeru um 21% og einnig dróg úr þroska mælt í 

þúsundkornaþyngd. Á Þorvaldseyri var sáð annarvegar 26. apríl og hinsvegar 13. maí. Þar 

mældist engin munur á uppskeru en korn sem sáð var seinna var aðeins minna þroskað 

(Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2003). 

Sumarið 1999 var gerð tilraun með sáðdýpt á byggi á fimm stöðum á landinu. Sáð var í 

1,0, 2,5, 4,0 og 5,5 sm dýpt. Notað var sex raða Arve og tveggja raða Gunilla. Niðurstaðan 

var sú að best var að sá sem grynnst bæði með tilliti til uppskeru og þroska nema þar sem 

sáð er í sand (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2000). 

 

1.9 Plöntuvarnarefni 

„Glyphosate“ er illgresiseyðir sem var markaðssettur í byrjun áttunda áratugarins af 

fyrirækinu Monsanto og er þekktast undir verslunarheitinu Roundup. Í dag er hægt að fá 

„glyphosat“ frá mörgum framleiðendum undir ýmsum verslunarheitum. „Glyphosate“ 

drepur gróður sem er í vexti og er því áhrifamikið við að eyða jafnt einæru, tvíæru og 

fjölæru illgresi úr ökrum. Í dag er glyphosate forsenda léttrar jarðvinnslu og ísáningar 

nytjaplantna um allan heim þar sem þetta eina efni nær að drepa nær allann 

samkeppnisgróður í akrinum áður en sáð er. Með erfðatækni hafa ákveðnar nytjajurtir, 

aðallega maís og soja, verið gerðar ónæmar gagnvart „glyphosati“ þannig að verjast má 

illgresi með því að úða „glyphosati“ á akra eftir að plöntur eru komnar upp. Mikil notkun á 

„glyphosate“ um allan heim hefur leitt til þess að víða eru að komu upp stofnar illgresis 

sem eru ónæmir fyrir „glyphosate“. „Glyphosate“ á ekki að hafa áhrif á annað lífríki en 

plöntur, sveppi og bakteríur en um það eru skiptar skoðanir. Mikil notkun „glyphosate“ í 

landbúnaði síðustu áratugi hefur leitt til þess að efnið safnast upp í jarðveginum og er nú 

víða að finna í grunnvatni landbúnaðarsvæða (Dill o.fl. 2010). 

Sértækir illgresiseyðar eru í tveimur flokkum. Annarsvegar eru blaðvirkir illgresiseyðar (e. 

post-emergence herbicite) sem eiga það sameiginlegt að drepa ákveðið illgresi, eina eða 

fleiri tegundir, en eiga ekki að hafa áhrif nytjaplönturnar sem verið er að rækta hverju 

sinni. Þessum illgresiseyðum er úðað yfir illgresið sem fyrst eftir að það kemur upp. Hins 

vegar eru illgresiseyðar sem er úðað á jarðvegsyfirborð (e. pre-emergence herbicite) og 

koma í veg fyrir að þær plöntur sem illgresiseyðirinn er virkur á nái að spíra upp úr 

jarðveginum. Það fer eftir aðstæðum á hverjum stað hvaða illgresiseyðar eru valdir m.t.t. 
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þess illgresis sem til vandræða er hverju sinni og hvaða nytjaplöntur er verið að rækta. 

Stöðug notkun sömu illgresiseyða getur leitt til þess að illgresi verður ónæmt fyrir 

illgresiseyðinum, sér í lagi illgresiseyðar sem eru blaðvirkir (Cook o.fl. 2014). 

Sveppaeyðar eru til í ýmsum útfærslum og misvirkir á þá sveppi sem eiga þarf við í hvert 

skipti. Mikilvægt er að greina þá sveppi sem valda tjóni og velja sveppaeyða með góða 

virkni á þær tegundir sem valda skaða. Sumar sýkingar er hægt að meðhöndla með því að 

úða útsæðisfræið með sveppaeyðum en mest allt fræ sem selt er frá viðurkenndum 

fræsölum er meðhöndlað gegn algengustu sýkingum sem berast með fræi. Allar alvarlegar 

blaðsýkingar þarf að meðhöndla sem fyrst með því að úða akurinn með viðeigandi 

sveppaeyði eigi tilætlaður árangur að náðst. Sveppir mynda fljótt ónæmi gagnvart 

sveppaeyðum og því er mikilvægt að vera vakandi yfir því hvaða sveppaeyðar eru virkir 

gegn viðkomandi sýkingu (Blake o.fl. 2016). 

 

1.10  Jarðvinnsla – fyrri rannsóknir 

1.10.1  Jarðvinnsla og jarðvegsrof / útskolun næringaefna 

Aukinn áhugi bænda á léttri jarðvinnslu má m.a. tengja umræðu um jarðvegsrof af völdum 

vatns og vinda og útskolun næringaefna þegar akrar er plægðir að hausti og látnir standa 

opnir yfir veturinn (Skuterud o.fl. 1996). Ísáning byggir á því að jarðvegsyfirborð er 

óhreyft við sáningu og því standa stubbar frá síðuðstu ræktun í sverðinum. Stubbarnir verja 

jarðvegsyfirborðið, minnka jarðvegsrof og minnka köfnunarefnis- og forfórtap vegna 

afrennslis (Laukkanen & Nauges 2011). 

Í Indiana í Bandaríkjunum var sett upp tilraun þar sem lagt var mat á hvort munur væri á 

jarðvegsrofi að vetri eftir haustjarðvinnslu. Borin var saman hefðbundin plæging með 

þjöppunarhringjum annarsvegar,  tindaherfing (e. chisel plowing) og óhreift yfirborð að 

hausti. Afrennsli jarðvegs í rigningatíð yfir veturinn var marktækt minna með 

tindaherfingu en plæginu eða aðeins um helmingur þess. Skýringin fellst í plöntuleifum á 

yfirborðinu þar sem tindaherfing var notuð en plöntuleifarnar binda jarðveginn. Þar sem 

20% af upprunalegu plöntuleifunum var dreift á yfirborð eftir plægingu mátti minnka 

jarðvegsrof um all að 60%. Ekkert afrennsli var af óhreifðu yfirborði. (Johnson & 

Moldenhauer 1979). 
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1.10.2  Jarðvinnsla og kostnaður 

Laukkanen og Nauges (2011) tóku saman rekstrartölur úr skýrslum finnskra bænda og 

mátu efnahagsleg áhrif af því að skipta úr hefðbundinni jarðvinnslu þ.e. plægingu, 

sáðbeðsherfingu og sáningu með raðsáðvél yfir í ísáningu með þar til gerðum sáðvélum. 

Gögnin gefa aðeins grófa mynd þar sem bændur eru einungis flokkaðir eftir því hvort þeir 

eiga sáðvélar til ísáningar eða hefðbundna sáðvél. Þannig geta sumir bændur verið með 

blöndu af hefðbundinni jarðvinnslu og ísáningu. Gögnin sýndu að stór bú eru líklegri til að 

nota ísáningu en lítil bú og ungir bændur eru líklegri til að nota ísáningu en þeir sem eldri 

eru. Ísáning krefst mikillar fjárfestingar, bæði eru sáðvélarnar dýrar í innkaupum og þær 

krefjast aflmikilla dráttarvéla. Gögnin sýndu að breytilegur kostnaður bænda sem notuðu 

ísáningu var 23% lægri á hvern hektara en bænda sem notuðu hefðbundna jarðvinnslu. Þeir 

sem notuðu ísáningu eyddu minni tíma á akrinum bæði í eigin vinnu og vélavinnu en 

eyddu meiri fjármunum í áburð og plöntuvarnarefni reiknað á hvern hektara. Á minni 

búum jókst notkun plöntuvarnarefna um allt að 150% og meira á stærri búum þegar tekin 

var upp ísáning í stað hefðbundinnar jarðvinnslu. Í heildina fannst engin marktækur munur 

á framleiðslukostnaði korns eftir því hvort framleiðslukerfið var notað. 

Í Danmörku gerðu Sørensen og Nilsen (2005) úttekt á kostnaði mismunandi jarðvinnslu og 

sáningu við jarðrækt. Þeir reyndu að meta orkuþörf hinna ýmsu tækja sem notuð eru við 

jarðvinnslu og sáningu. Þeir skoðuðu mismunandi tækjasamsetningar við jarðvinnsluna, 

mismunandi jarðvegsgerðir og mismunandi ástand jarðvegs. Borin var saman plæging með 

mismunandi for- og eftirvinnslu, tindaherfing með mismunandi for- og eftirvinnslu og  

ísáning. Notaðar voru annars vegar léttar raðsáðvélar eða þungar diskasáðvélar.  Ekki var 

munur á orkunotkun eftir jarðvegsgerð miðað við sömu vinnsludýpt. Orkunotkun 

dráttarvélanna var að jafnaði 250g díselolíu á hverja Kwh (kílóvattvinnustund). 

Orkunotkun á hvern hektara var mjög breytileg eða á milli 30 og 177 Kwh/ha. Greiningin 

sýndi að orkuþörf við hefðbundna jarðvinnslu er á bilinu 122-177 Kwh/ha. Þessa 

orkunotkun er hægt að minnka um 18-29% með því draga úr annarri jarðvinnslu en 

plægingu (for- og eftirvinnu).  Það má t.d. nota sáðvélar ætlaðar til ísáningar beint á 

plógstrengina í stað sáðbeðsvinnslu  eða nota sambyggðar sáðvélar og sáðbeðsherfi. Ef 

plægingu er sleppt minnkar orkunotkunin um 52-53%. Orkunotkunin er minnst með 

ísáningu eða um 75-83% minni en orkunotkun hefðbundinnar plægingar og sáningar. 

Reikna má með að vinnuþátturinn og CO
2
 útblástur minnki í sömu hlutföllum. Orkunotkun 

við ísáningu er marktækt minni en orkunotkun við plógherfingu og sáningu. Orkuþörf 
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sáðvéla sem ætlaðar eru til ísáningar er marktækt hærri þegar þær eru notaðar á unnið land 

en þegar þær eru notaðar á óhreyft land. Úttektin tekur aðeins til orkunotkunar við 

jarðvinnslu, sáningu og úðun en ekki til uppskeruvinnu. Niðustaða þeirra félaga er að draga 

megi úr orkunotkun og kostnað við akuryrkju í Danmörku um 30-75% á hvern hektara með 

því að létta jarðvinnsluna eða sleppa jarðvinnslu alveg og nota ísáningu. 

Það má ná miklum afköstum við sáningu með dreifsáningu. Dreifsáning fræs í óhreyfðan 

svörð sem er svo herfað niður með léttu herfi er allt að fjórum sinnum fljótlegri en sáning 

með raðsáðvél. Það þarf svo að huga að því að eldsneytissparnaður, vinnusparnaður á 

mönnum og vélum við jarðvinnslu og sáningu er stundum étinn upp af meiri kostnaði og 

vinnu við illgresiseyðingu (Ball 1986). 

 

1.10.3  Jarðvinnsla og uppskera 

Riley (1983) bar saman plægingu, létta jarðvinnslu og ísáningu vorbyggs í mismunandi 

jarðvegi í Noregi. Partur af tilrauninni var mismunandi meðhöndlun hálms. Ekki var 

marktækur munur á uppskeru eftir jarðvinnsluaðferðum. Hálmleifar sem tættar voru ofan í 

svörðin drógu úr uppskeru 10-50% eftir jarðvegsgerðum þegar ísáning var notuð. 

Håkansson o.fl. (1998) tóku saman niðurstöður 17 ára tilrauna með plægingadýpt í Svíþjóð 

þar sem bornar voru saman uppsskerutölur eftir 15, 22 og 28 sm plægingar þ.e. léttrar, 

hefðbundinnar og djúprar plægingar. Þau komust að því að á leir og sandjarðvegi var djúp 

plæging að gefa mesta uppskeru trúlega vegna meiri losunar jarðvegs. Håkansson o.fl. 

(1998) telja að á sandleir sem er viðkvæmur jarðvegur með mjög fína kornabyggingu (e. 

fine silt) sem verður auðveldlega að eðju ætti hinsvega að plægja eins grunnt og hægt er 

eða skipta út plægingu fyrir jarðvinnslu án moldverpis t.d. tindaherfingu til að brjóta ekki 

niður jarðvegsbygginguna. Í því tillfelli þarf að meðhöndla akrana með illgresiseyðum. 

Børresen og Njøs (1994) tóku saman niðurstöður langtímatilrauna í Noregi frá 1939 til 

1990. Þar var borin saman kornrækt við mismunandi plægingadýpt 12, 18, og 24 sm, 

mismikil vinnsla á sáðbeði 4, 8 og 12 sm og misstórir köfnunarefnisskammtar 50, 100 og 

150 kg N/ha. Dýpsta plægingin gaf marktækt meiri uppskeru en 18 sm plæging ef tekið er 

meðaltal allra tilraunaáranna. Munurinn var mismikill á milli ára og sum ár og árabil var 

ekki munur á þessum plægingadýptum. 12 sm plægingadýpt gaf minni uppskeru en 18 sm 

allt tilraunatímabilið. Munurinn var lítill fyrstu 15 árin en jókst hægt og örugglega úr því  

og er skýringa að leita í auknu illgresi með árunum. Á seinni hluta tilraunatímabilsins voru 

reitir meðhöndlaðir með illgresiseyðum og þá var 12 sm plægingin að gefa sambærilega 
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eða meiri uppskeru en 18 sm plæging. Þegar skoðað var samspil plægingardýptar og 

köfnunarefnisskammta þá jafnaðist uppskera 12 og 18 sm plægingarinnar við aukna 

skammta köfnunarefnisáburðar nema í mjög þurrum árum. Þar sem jarðvegur var með 

mjög hátt hlutafall lífrænna efna höfðu köfnarefnisskammtarnir minni áhrif og minni 

munur var á uppskeru eftir plægingdýpt. Þegar sáðbeðsvinnsla var skoðuð þá gaf ein 

umferð með fjaðraherfi  með 4 sm vinnsludýpt lélegustu uppskeruna og lélegust var hún 

með grunnri plægingu. Ein grunn umferð með fjaðraherfi skapaði ekki nægjanlega fínt 

sáðbeð til að fræið færi á rétta dýpt og væri allt hulið. Besta uppskeru gaf pinnatætt sáðbeð 

í 8 cm vinnsludýpt. Lítil tengsl voru á milli sáðbeðsvinnslu og köfnunarefnisskammta 

(Børresen & Njøs 1994).  

O´Sullivan og Ball (1982) lögðu út tveggja ára tilraun í Skotlandi þar sem bornar voru 

saman 9 jarðvinnsluaðferðir við sáningu vorbyggs en bygg hafði verið í akrinum nokkur ár 

á undan. Notuð var hefðbundin plæging (25 sm), grunn plæging (10 sm), tindaherfing 

(chisel harow) (20 sm), tindaherfing (spring tine)(10 sm), tæting með hnífatætara, tæting 

með pinnatætara, herfing með fjaðraherfi (5 sm), dreifsáning í óhreyfðan svörð og herfað 

niður með fjaðraherfi (5 sm) og ísáning með diskasáningavél. Niðurstaða 

uppskerumælinga var að hefðbundin plæging skilaði mestri uppskeru en ekki alltaf 

marktækt. Grunn plæging og tindaherfing skiluðu minni uppskeru en hefðbundin plæging 

en munurinn var ekki marktækur. Ísáning og grunn tindaherfing höfðu tilhneigingu til að 

vera með minnstu uppskeruna en ekki var marktækur munur í öllum tilfellum. Fleiri 

tilraunir frá Bretlandseyjum benda í sömu átt þ.e. ísáning er að skila minni uppskeru en 

hefðbundin plæging (Braim o.fl. 1984, Braim o.fl. 1992). Ellis og Howse (1980/1981) 

gerðu fjögurra ára tilraun á þremur stöðum á Bretlandseyjum með mismunandi jarðvinnslu 

við sáningu vorbyggs og vetrarhveitis. Þeir báru saman plægingu, tvær dýptir af 

tindaherfingu og ísáningu.  Þeir fundu engan mun á uppskeru vorbyggs en mikill 

breytileiki var í þurrefnisinnihaldi uppskerunnar eftir jarðvinnsluaðferðum. 

Langtímatilraun á Englandi þar sem borin var saman plæging, tindaherfing  og  ísáning 

sýndi að uppskera ísáningar var aðeins 3% minni í upphafi tilraunarinnar en munurinn 

jókst smá saman í 8% á tíu árum. Leiða má líkur á að jarðvegsþjöppun sem dragi úr 

rótarvexti sé ástæða minnu uppskeru þegar ísáning er notuð yfir langan tíma. Prófað var að 

lofta reiti með loftunarribber í 35 cm dýpt. Loftunin jók uppskeru allra jarðvinnsluaðferða 

að meðaltali um 12%, mest á plægðum reitum og ísáningu. Loftunin fjölgaði bæði öxum 

og fræjum í hverju axi. Ástæða uppskeruaukningarinnar við loftunina er trúlega sú að vatn 

á greiðari leið niður á vorin en það getur verið mikilvægt á blautum vorum  (Braim o.fl. 
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1984). Ball (1986) gerði fjórar tilraunir með dreifsáningu vetrar og vorbyggs í Bretlandi og 

bar saman við plægingu og sáningu með raðsáðvél. Fræinu var dreift með kastdreifara á 

óhreyfðan svörð sem  hálmleifar höfðu verið brenndar af. Fræið var herfað niður með léttu 

herfi. Enginn munur var á uppskeru á haustsáðu byggi eftir jarðvinnsluaðferðum en í 

vorsáðu byggi var uppskera við dreifsáningu 4-5% lakari en við plægingu og notkun á 

raðsáðvél. 

Langtímasamnaburðartilraun með vorsáð bygg þar sem annarsvegar var haustplægt og 

hinsvegar vorplægt á leirjarðvegi í Noregi sýndi fram á marktækt meiri uppskeru 

haustplægingarinnar (420 kg/ha). Sáðbeð haustplægðra akra var betra vegna veðrunar og 

frostáhrifa (Njøs & Børresen 1990). Mikil jaðvegsbleyta á vorin sem getur dregið úr 

gæðum plægingarinnar geta einnig verið skýring á því hvers vegna uppskera 

haustplægingar er stundum betri en uppskera vorplægingar (Tørresen o.fl. 1999). 

Stubbaherfing að hausti bætti uppskeru vorplægðu reitanna marktækt. Mikilvægt var að 

fjarlægja allan hálm af ökrum á haustin en það bætti aðstæður til jarðvinnslu að vori en 

brennsla hálms að hausti jók uppskeru vorplægðra reita (Njøs & Børresen 1991). 

Tørresen o.fl. (1999) gerðu stóra tilraun í Noregi þar sem þau báru saman mismunandi 

jarðvinnsluaðferðir á fimm tilraunastöðum með mismunandi jarðvegi við sáningu 

vorkorns. Megin niðurstaða tilraunarinnar var að uppskera minnkaði og rakastig korns við 

þreskingu jókst eftir því sem dregið var úr jarðvinnslu en minni munur var á rúmþyngd 

kornsins. Vorplæging var að gefa jafn mikla eða meiri uppskeru en haustplæging á fjórum 

af fimm tilraunastöðunum. Þetta er ólíkt niðurstöðu Njøs og Børresen (1991) þar sem 

haustplæging var að gerfa afgerandi betri uppskeru.  

Í Noregi gerði Børresen (1987) tveggja ára samanburð á plægingu, herfingu og ísáningu 

vorkorns. Ekki var munur á uppskeru eftir jarðvinnsluaðferðum en þurrefnisinnihald bæði 

korns og hálms var lægra á herfuðum reitum og ísáðum reitum. Með ísáningu spríraði 

fræið 1-2 dögum seinna en með plægingu eða herfingu.  

Í langtímatilraun á leirjarðvegi í Noregi þar sem borin var saman 25 sm plæging 

annarsvegar og tæting niður á 10 sm hinsvegar kom í ljós að tætingin gaf að jafnaði meiri 

uppskeru sérstalega ef sumrin voru þurr framan af. Lega var meiri á tættum reitum 

(Børresen 1993). 

Samantekt á nokkrum tilraunum með léttri jarðvinnslu samanborið við hefðbundna 

jarðvinnslu á léttum jarðvegi í Svíþjóð sýndi að það dró úr uppskeru um 10-15% við að 

létta jarðvinnsluna. Í lífrænum jarðvegi var léttari jarðvinnsla að gefa sambærilega eða 

lítillega meiri uppskeru en plæging svo fremi að illgresisvarnir væru í lagi. Í meðalþungum 
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jarðvegi má búast við að uppskera léttrar jarðvinnslu sé á bilinu 95-98%  af uppskeru við 

plægingu (Heinonen 1991). 

Dönsk jarðvinnslutilraun á árunum 1981-86 þar sem borin var saman plæging, herfing og 

ísáning á vorsáðu korni sýndi að uppskera plægðu reitanna var marktækt meiri en uppskera 

herfingar og ísáningar. Herfing og ísáning gáfu færri plöntur á hvern fermetra og lega var 

minni en á reitum þar sem plægt hafði verið. Aukinn köfnunarefnisáburður náði ekki að 

jafna uppskerumun jarðvinnsluaðferðanna (Rasmussen 1988). 

Braim o.fl. (1992) gerðu tvær samanburðartilraunir á plægingu, tindaherfingu og ísáningu á 

Bretlandi. Hvor tilraun stóð í þrjú ár og voru á sandblendnum jarðvegi. Notaðir voru tveir 

misstórir köfnunarefnisskammtar á reitina, 30-35 kg N á ha og 115-150 kg N á ha. Allir 

reitir voru úðaðir með illgresiseyði sem drap allan gróður fyrir sáningu og með sértækum 

illgresiseyði og sveppaeyði á vaxartímanum þannig að illgresi og sveppasjúkdómar ættu 

ekki að hafa áhrif á niðurstöðurnar. Aukinn köfnunarefnisáburður minnkar mun á milli 

jarðvinnsluaðferða. Við lægri köfnunarefnisskammta gaf ísáning 38% minni uppskeru en 

plæging. Við hærri köfnunarefnisskammta minnkaði munurinn niður í 13%. Tindaherfing 

gaf marktækt minni uppskeru en plæging við lægri köfnunarefnisskammtana en 

sambærilega uppskeru við stærri köfnunarefnisskammta. Korn af reitum með ísáningu var 

minna þroskað en korn af plægðum reitum og færri korn voru í hverju axi. Við ísáningu 

voru plöntur á hvern fermeter marktækt færri en við plægingu og tindaherfingu sem bendir 

til lélegri spírunar þegar notuð var ísáning. Einnig var meiri fjöldi smáaxa og geldsprota 

þar sem ísáning var notuð samanborðið við plægða reiti. 

Rannsóknir í Albertafylki í Bandaríkjunum sýndu að aukinn köfnunarefnisáburður jafnaði 

uppskerumun á milli herfingar og ísáningar þó uppskeran væri heldur meiri þar sem 

einhver jarðvinnsla færi fram fyrir sáningu (Nyborg & Malhi 1989). Tilraun með sáningu 

vorkorns á þurru svæði í Oregon í Bandaríkjunum sýndi að plægðir reitir án 

köfnunarefnisáburðar gáfu 50% meiri uppskeru en ísáning. Við 90 kg N/ha auk fosfórs og 

brennisteins minnkaði munurinn niður í 15% plægingunni í hag (Machado o.fl. 2007). 

Samantekt á niðustöðum 20 ára byggtilrauna í Alaska sýnir að þar skilar ísáning meiri 

uppskeru en herfing vor og haust. Lykillinn að uppskeru ísáningarinnar þar í landi eru 

sáðskipti og notkun á illgresiseyðum (Zhang o.fl. 2007). 

Lötjönen og Isolahti (2010) gerðu tilraun í Finnlandi sem sýndi að vænta megi 

sambærilegrar uppskeru hvort sem notuð er ísáning eða plæging. Þó var ísáning að gefa 

aðeins minni kornþroska  mælt með rúmþyngd og þúsundkornaþyngd.  Vorbygg sem sáð 

er beint í óunnin svörð fer seinna af stað en bygg sem er sáð í plægðan svörð en munurinn 
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jafnar sig á vaxtartímanum. Notkun á „glyphosate“ er nauðsynlegt með ísáningu og var 

uppskeruauking við notkun þess 520 kg/ha. Ef nota á húsdýraáburð á kornið þarf að fella 

hann niður þar sem ísáning er notuð annars verður köfnunarefnistapið óásættanlegt en þetta 

tap mælist ekki ef húsdýraáburðurinn er plægður niður. Yfirborðsvatn rennur hraðar niður í 

plægðan svörð en óunnan og því getur ísáning verið óhagstæð í blautu vori. Á hinn bóginn 

má segja að í þurrum vorum henti ísáning betur þar sem rakinn helst betur í jarðveginum. Í 

rigningarsumrum leggst bygg meira á plægðum reitum en á ísáðum reitum. Skýringin er 

trúlega sú að plægður jarðvegur losar meira köfnunarefni í vætutíð en óunninn jarðvegur. 

Lötjönen og Isolahti (2010) velta upp þeirri hugmynd hvort samanburður úr öðrum 

tilraunum með  ísáningu við norrænar aðstæður sé ísáningu óhagstæður þar sem jarðvegur 

sem ekki er unninn þorni seinna á vorin. Ekki sé tekið tillit til þess þegar verið sé að sá í 

tilraunir og þess vegna sé verið að ísá í of blautan og kaldan jarðveg og hugsanlega sé 

einnig verið að sá of djúpt. Þeir telja að ísáning geti hentað vel fyrir norrænar aðstæður ef 

illgresi sé eytt með plöntuvarnarefnum og húsdýraáburður felldur niður ef hann er á annað 

borð notaður við ræktunina. 

Í sænskri tilraun þar sem bornar voru saman fimm jarðvinnsluaðferðir kom í ljós að 

uppskeran jókst með aukinni jarðvinnsludýpt og 20 sm tindaherfing gaf sambærilega 

uppskeru og 20 sm plæging (Arvidsson 1998). Við samantekt jarðvinnslutilrauna í Svíþjóð 

frá 1983 til 2012 þar sem borin var saman plæging, létt jarðvinnsla og ísáning með 

mismunandi plöntum kom í ljós að létt jarðvinnsla gaf um 1,8% minni uppskeru en 

plæging og ísáning var með 9,8% minni uppskeru en plæging. Með léttri jarðvinnslu er 

minna af fínum jarðvegskornum í kringum fræið en með plægingu sem getur dregið úr 

spírun, sér í lagi ef sáning er grunn. Mikill breytileiki var eftir því hvað var verið að rækta. 

Í vorsáðu byggi var ekki uppskerumunur milli léttar jarðvinnslu og plægingar en ísáning 

gaf 11,6% minni uppskeru en plæging. Verulegur breytileiki var á uppskeru eftir því hvað 

hafði verð ræktað í akrinum á undan, sérstaklega í ísáningunni. Vorsáning er viðkvæmari 

fyrir jarðvinnslu en sáning á vetrarafbrigðum sem sáð er seinni hluta sumars. Elstu 

tilraunirnar þar sem borin er saman plæging og létt jarðvinnsla bendir til þess að með 

tímanum dragi úr uppskeru við létta jarðvinnslu og má þar trúlega kenna um 

jarðvegsþjöppun (Arvidsson o.fl. 2014). Arvidsson o.fl. (2014) telja líkt og Lötjönen og 

Isolahti (2010) að hugsanlega hafi verið skekkja í þessum tilraunum þar sem sáð var í allar 

tilraunirnar á sama tíma. Jarðvegur er lengur að þorna ef hann er ekki plægður eða herfaður 

og þannig getur verið að það sé sáð of snemma þar sem ísáning er notuð, sem dragi úr 

spírun og uppskeru. 
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Hér á landi var gerð tilraun með ísáningu árið 2004 og það borið saman við reiti sem voru 

plægðir auk sáðbeðsvinnslu. Gæsir spilltu tilrauninni þannig að ekki tókst að uppskera alla 

reiti en ísáningin gaf 55-67% af kornuppskeru plægðu reitanna (Hólmgeir Björnsson & 

Þórdís Kristjánsdóttir 2005). 

 

1.10.4  Jarðvinnsla og efnainnihald 

Channell og Grahm (1979) könnuðu upptöku á N, P og kalí (K) í vorbyggi og vetrarhveiti 

eftir plægingu, tindaherfingu og ísáningu í leirjarðveg í Englandi. Bæði fosfór og 

köfnunarefni jókst í jarðvegsyfirborði þar sem ísáning var notuð. Jarðvinnslan hafði engin 

áhrif á köfnunarefnisinnihald vorbyggs en fosfór hækkaði lítillega þar sem ísáning var 

notuð.  

Ellis og Howse (1980) lögðu út tilraun á Bretlandseyjum þar sem borin var saman 

hefðbundin plæging,  tvær dýptir af tindaherfingu (7,5-10 og 15-20 sm) og ísáning við 

ræktun vorbyggs. Köfnunarefnisinnihald uppskerunnar var meira eftir plæginguna en eftir 

hinar jarðvinnsluaðferðirnar. Vegna mikils breytileika í uppskeru var munurinn ekki 

marktækur.  Hins vegar var meira af aðgengilegu fosfór og kalí í jarðvegsyfirborði þar sem 

ekki hafði verið plægt. Braim o.fl. (1992) komust að sömu niðurstöðu en í þeirra tilraunum 

dróg ísáning úr köfnunarefnisinnihaldi uppskerunnar. Tilraun í Skotlandi þar sem bornar 

voru saman 10 jarðvinnsluaðferðir sýndi hinsvegar fram á að léttari jarðvinnsla jók 

köfnunarefnisinnihald byggs en minnst var köfnunarefni í korni af plægðum reitum 

(O´Sullivan & Ball 1982). Børresen (1993) sýndi fram á að köfnunarefnisinnihald korns er 

hærra og lega meiri ef jarðvegur er tættur á 10 cm dýpi samanaborið við plægingu á 25 cm 

á leirjarðvegi í Noregi. Jarðvinnsla sem leiðir til uppskeru með hærra köfnunarefnishlutfall 

minnkar gæði korns til möltunar (O´Sullivan & Ball 1982). 

Finnsk langtímatilraun með mismunandi jarðvinnslu sýndi fram á að köfnunarefnis- og 

fosfórforði jarðvegsins minnkaði með tímanum þar sem ekki var plægt (Pietola, 2004). Í 

Alaska jókst hinsvegar lífrænt bundið köfnunarefni í efstu lögum jarðvegsins við 20 ára 

notkun ísáningar en sýrustig (pH) lækkaði (Zhang o.fl. 2007). 

 

1.10.5  Jarðvinnsla og illgresi 

Jarðvinnsla drepur fjölært illgresi, brýtur upp svörðin og dregur úr spírun einærs illgresis. 

Með því að vinna yfirborðið grefst stór hluti þess illlgresisfræs sem liggur á yfirborðinu og 
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einungis lítill hluti þess nær að spíra. Endurtekin jarðvinnsla heldur illgresisfræbankanum í 

skefjun þannig að færri illgresisfræ hafa möguleika á að vaxa upp sem plöntur og fella fræ 

(Boström 1999). Í Skandinavíu er fjölært illgresi eins og húsapuntur (Elymus repens), 

þistill (Cirsium arvense) og grísafífill (Sonchus arvensis) til vændræða þegar dregið er úr 

jarðvinnslu eða ísáning notuð. Sama er að segja um einærar tegundir eins og baldursbrá 

(Matricaria perforata), varpasveifgras (Poa annua), knjáliðagras (Alopecurus geniculatus) 

og haugarfi (Stellaria media)(Tørresen o.fl. 2006). 

Þar sem notuð er jarðvinnsla sem ekki snýr við jarðvegi þarf að nota „glyphosate“ til að 

hreinsa yfirborðið af illgresisplöntum fyrir sáningu. Einnig þarf að nota sértæka 

illgresiseyða á vaxtartímanum til að fá fullnægjandi illgresisvarnir. Rétt tímasetning 

„glyphosate“ úðunarinnar er mjög mikilvæg til að halda illgresi í skefjun (Tørresen o.fl. 

2006). 

Illgresi eins og húsapuntur er víða vandamál en norrænt veðurfar eykur það vandamál. 

Tíminn frá þreskingu fram að vetri og frá vetri fram að sáningu er svo stuttur að það 

takmarkar þau úrræði sem til eru til að berjast við húsapunt hvort sem er vélrænt eða með 

illgresiseyðum. Fyrripart sumars er hitastig oft undir 10°C sem eykur enn á 

samkeppnishæfni húsapunts í vorsáðnum ökrum. Á norrænum slóðum er húsapuntur því 

mikið vandamál þar sem akrar eru ekki plægðir, sérstaklega í frjósömum jarðvegi 

(Heinonen 1991). Sænsk langtímatilraun sýndi fram á að djúp plæging allt að 30 sm hélt 

fjölæru illgresi betur í skefjun en grunn plæging (15 sm) (Håkansson o.fl. 1998). Í 

langtímatilraunauppgjöri  Børresen & Njøs (1994) í Noregi var húsapuntur erfiðasta 

illgresið ef plægt var grunnt, sérstaklega í þurrum sumrum. Grunn plæging virðist ekki 

vinna nægjanlega á jarðrenglum plöntunnar til að halda henni í skefjun. Einnig kom í ljós 

að sáðbeðsvinnsla með pinnatætara gaf minna illgresi en sáðbeðsvinnsla með fjaðraherfi í 

sömu vinnsludýpt (Børresen & Njøs 1994).  

Gegnum tíðina hafa verið gerðar fjölmargar tilraunir með mismunandi jarðvinnslu og áhrif 

jarðvinnslu á illgresi í ökrum. Ekeberg o.fl. (1985) gerðu alls átta tilraunir með sáningu 

vorkorns í Noregi þar sem plægingu var sleppt.  Niðurstaða þeirra var sá að ef úðað var 

með illgresiseyðum þannig að reitirnir væri að mestu illgresislausir mátti ná sambærilegri 

uppskeru og við hefðbundna plægingu og sáðbeðsvinnslu. Hámarktæk neikvæð fylgni var 

á milli kornuppskeru og illgresis. Mesta vandamálið var fjölært illgresi, aðalega 

húsapuntur. Illgresi seinnkaði kornþroska og dró úr korngæðum. Úðun með „glyphosate“ 

eftir þreskingu að hausti til að stemma stigu við húsapuntinum gaf lélegan árangur en 

árangurinn var aðeins betri ef úðað var fyrir þreskingu. Besti árangur við varnir gegn 
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fjölæru illgresi var að úða að vori, tveimur til fjórum dögum fyrir sáningu (Ekeberg o.fl. 

1985). Børresen (1987) gerði samanburðartilraun á þremur jarðvinnsluaðferðum í Noregi,  

plægingu, herfingu og ísáningu. Húsapuntur og fleira fjölært illgresi var til vandræða þar 

sem ísáning var notuð og þar var nauðsynlegt að notast við illgresisvarnarefni. Að sömu 

niðurstöðu komst Riley (1983) en í hans tilraunum jókst útbreiðsla húsapunts og fleiri 

grasa hratt þegar vorkorni var sáð án plægingar. Í langtímatilraun á leirjarðvegi í Noregi 

var sýnt fram á að stubbaherfing eftir þreskingu að hausti  dróg marktækt úr vexti 

húsapunts og brennsla hálms dróg úr húsapunti og öðru illgresi (Njøs & Børrresen 1991). 

Stubbaleifar og hálmleifar geta truflað spírun kornsins og þannig gefið illgresi forgang í 

samkeppni við kornið. Þannig geta miklar hálmleifar á akri dregið úr uppskeru (Tørresen 

o.fl. 1999). 

Andersen (1987) kannaði mismunandi áhrif af plægingu, herfingu og ísáningu á 

illgresisflóru í fjögurra ára tilraun í Danmörku. Tilraunin var lögð út á fimm ólíkum 

jarðvegsgerðum. Plæging minnkaði illgresi í öllum tilfellum á meðan herfing skapaði góð 

skilyrði fyrir flestar tegundir illgresis. Það fundust 23-31 tegundir illgresis í reitunum en 4 

tegundir voru algengastar.  Algengasta illgresið var varpasveifgras (Poa annua) eða 51% 

af öllum illgresisplöntum. Varpasveifgras var mest áberandi í reitum með ísáningu en þar 

gátu varpasveifgrasplöntur skipt þúsundum á hvern fermetra. Aukinn köfnunarefnisáburður 

minnkaði illgresi í öllum tilraunaliðum en mest í reitum með ísáningu. Áhrif 

köfnunarefnisáburðar á illgresisvöxt voru mismunandi eftir jarðvegsgerðum (Andersen 

1987). 

Skuterud o.fl. (1996) tóku saman niðurstöður 38 langtímatilrauna um áhrif léttari 

jarðvinnslu á illgresi í vorsáðu korni. Tilraunirnar voru framkvæmdar hjá bændum víða í 

Noregi og tóku til plægingar haust og vor, tindaherfingar haust og vor og ísáningar. 

Helmingur reitanna var úðaður með „glyphosat“ og hluti reita var úðaður á vaxtartíma með 

sömu sértæku illgresiseyðunum og bændur á hverjum stað voru að nota. Helstu niðurstöður 

voru að haustplæging gaf marktækt minnsta fjölda illgresisplantna fyrripart sumars og þar 

á eftir kom vorplæging sem var með marktækt færri illgresisplöntur en léttari jarðvinnsla. 

Herfing með tindaherfi dróg marktækt úr heildaruppskeru illgresis að hausti. Á 

tilraunatímanum jókst magn illgresis í öllum jarðvinnsluaðferðunum en aukningin var ekki 

marktæk. Illgresi dróg úr kornuppskeru og heilt yfir minnkaði uppskeran með léttari 

jarðvinnslu en illgresi jókst. Þar sem um langtímatilraun var að ræða kom í ljós að 

breytileiki í veðurfari leiðir af sér breytileika í spírun og vaxtarskilyrðum jafnt illgresis og 

korns. Skýringin á meira illgresi við vorplægingu en haustplægingu er helst sú að aðstæður 
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til vorplægingar geta verið verri en aðstæður til plægingar að hausti. Einnig getur illgresi 

myndað fræ að hausti sem spírar snemma vors (Skuterud o.fl. 1996). 

Tørresen o.fl. (1999) gerðu viðamikla langtímatilraun með mismun á jarðvinnsluaðferðum 

og illgresisvörnum við ræktun vorkorns á fimm tilraunastöðum með mismunandi jarðvegi í 

Noregi.  Borin var saman plæging haust og vor, herfing haust og vor og ísáning. Skoðaður 

var ávinningur af notkun illgresiseyða og sveppaeyða eftir jarðvinnsluaðferðum. 

Illgresisúðun var skipt í tvennt, annarsvegar úðun að hausti eða vori með „glyphosate“ og 

hinsvegar úðun á vaxtartíma með sértækum blaðvirkum illgresiseyðum sem drepa einungis 

hluta illgresis en eiga ekki að hafa áhrif á kornplöntunar. Veruleg uppskerurýrnun var á 

óplægðum reitum þar sem ekki voru notaðir illgresiseyðar. Áhrif illgresiseyðanna voru 

mikil hvort sem þeir voru notaðir saman eða í sitthvoru lagi á óplægðum reitum. Áhrif 

illgresiseyðanna voru minni á plægðum reitum en þar skilaði aðeins notkun á sértækum 

illgresiseyðum á vaxtartíma uppskeruauka. Ef uppskera á herfuðu reitunum og ísánunginni 

átti að vera sambærileg við plægða reiti var nauðsynlegt að nota báðar 

illgresismeðferðirnar. Séu báðar illgresismeðferðirnar notaðar má búast við 92% uppskeru 

með ísáningu, 89% uppskeru með vorherfingu og 95% uppskeru með haustherfingu miðað 

við haustplægða reiti. Illgesisvöxtur jókst með árunum, mest þar sem dregið hafði verið úr 

jarðvinnslu (Tørresen o.fl. 1999). 

Þar sem ekki er haustplægt lifir sumt illgresi af veturinn. Vorplæging drepur þetta illgresi 

þannig að þegar líður á vaxtartímann er ekki mikill munur á illgresi milli þess hvenær 

plægt er. Að jafnaði er illgresisvöxtur meiri í ökrum með léttari jarðvinnslu og akrar án 

jarðvinnslu eru með mest illgresi. Haustúðun með „glyphosate“ eftir þreskingu fækkar 

þeim illgresisplöntum sem lifa af veturinn en dregur ekki úr spírun illgresisfræja að vori. 

Úðun akra með sértækum blaðvirkum illgresiseyðum á vaxtartíma kornsins dregur úr 

magni illgresis við þreksingu bæði á plægðum og óplægðum ökrum. Úðun með sértækum 

blaðvirkum illgresiseyðum er ekki næjanleg vörn ein og sér þegar dregið er úr jarðvinnslu 

eða henni sleppt þar sem sértækir illgresiseyðar ráða ekki við illgresi eins og húspunkt o.fl. 

(Tørresen o.fl. 1999). 

Boström (1999) kannaði áhrif mismunandi jarðvinnslu og illgresiseyðanotkunar við 

sáningu vorkorns í Svíþjóð. Stubbaherfing á haustin dregur meira úr illgresi en 

haustplæging ein og sér. Stubbaherfing á hverju ári dregur meira úr illgresi en  

stubbaherfing annað hvert ár. Það virðist ekki skipta máli hve djúp stubbaherfingin er.  Þar 

sem ekki var stubbaherfað var meira illgresi þar sem seint var plægt en þar sem snemma 

var plægt. Úðun með illgresiseyðum jók kornþroska. Mikið illgresi dró úr kornuppskeru. 
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Stubbaherfing og haustplæging saman gaf meiri uppskeru en stubbaherfing eða 

haustplæging ein og sér. Þar sem ekki voru notaðir illgresiseyðar jókst illgresi með árunum 

(Boström 1999). 

Með léttri jarðvinnslu eru illgresisvarnarefni nauðsynleg eigi uppskera að vera ásættanleg. 

Illgresisvarnarefni hafa mismunandi áhrif eftir tegund illgresis. Til að viðunandi árangur 

náist í baráttunni við illgresi þarf bæði að úða með breiðvirkum illgresiseyðum eins og 

„glyphosate“ eftir þreskingu að hausti eða fyrir sáningu að vori til að eyða fjölæru illgresi 

og úða þarf með sértækum illgresiseyðum á vaxtartíma til að drepa tvíært, vetrareinært og 

einært illgresi. Notkun illgresisvarnarefna þar sem dregið er úr jarðvinnslu hefur svipuð 

áhrif og haustplæging. Úðum með „glyphosate“ á plægða akra hefur engin áhrif á 

uppskeru, trúlega vegna þess hver lítið er af fjölærum plöntum í akrinum. Hinsvegar hefur 

„glyphosate“ mikil áhrif þar sem ísáning er notuð. Stærð illgresisfræbanka hefur áhrif á 

samkeppnishæfni illgresisins í framtíðinni. Veðurfarsskilyrði, jarðvegsástand og 

jarðvinnsla eru stórir áhrifaþættir í spírun illgresis og vexti þess. Lífmassi vetrareinærs 

illgresis sveiflast meira á milli ára en lífmassi fjölærs illgresis trúlega vegna breytilegs 

veðurfars og samkeppni frá korninu á vaxtartímanum. Léttri jarðvinnslu fylgir aukin 

fræframleiðsla vetrareinærs og tvíærs illgresis. Létt jarðvinnsla eykur fjölda þeirra tegunda 

illgresis sem lifa af veturinn og veita nytjaplöntum samkeppni. Léttri jarðvinnslu fylgir 

mikill fjöldi sumareinærra illgresisplantna þar sem fræframleiðsla þeirra er mikil á haustin 

og því mikill efniviður til spírunar að vori. Haustplæging dregur úr spírun á netlu 

samanborið við vorplægingu, þannig getur sama jarðvinnslan haft mismunandi áhrif á 

illgresi eftir því hvenær hún er framkvæmd.  Fjölærar illgresisplöntur með fá fræ geta með 

tímanum orðið yfirgnævandi í ökrum þar sem engin illgresisvarnarefni eru notuð. Illgresi 

sem spírar á haustin, illgresi með rótarskot og illgresi með skriðular rætur eru meira 

vandamál við létta jarðvinnslu en illgresi sem spírar á vorin. Engin plöntuvarnarefni koma í 

veg fyrir fjölgun flughafra (Avena fatua) sem gætu orðið vandamál með léttri jarðvinnslu 

(Tørresen o.fl. 2003). 

Ísáning og létt jarðvinnsla gerir kröfu um öflugar illgresisvarnir. Létt jarðvinnsla eða þegar 

henni er alveg sleppt eins og þegar ísáning er notuð leiðir af sér meiri notkun 

illgresisvarnarefna. Þegar ræktunin er einhæf og einungis ræktuð ein tegund vorkorns í 

langan tíma minnka möguleikarnir á að verjast illgresi með illgresisvarnarefnum en 

auðveldara er að fást við illgresi með sáðskiptum og illgresisvarnarefnum (Skuterud o.fl. 

1996). Skuterud o.fl. (1996) álykta að það sé ekki gott ræktunarskipulag sem reiði sig á 

aðeins eitt illgresisvarnarefni þ.e. “glyphosat“ sem sé alsráðandi í baráttunni við fjölært 
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illgresi sem er mesta vandamálið þegar ísáning er notuð. Með tímanum munu 

illgresisplöntur mynda þol gegn glyphosati (Skuterud o.fl. 1996).  

Jarðvinnsla hefur mikil áhrif á illgresisflóruna, bæði magn og tegundir. Þegar skipt er úr 

hefðbundinni jarðvinnslu yfir í ísáningu er einært illgresi mest fyrsta árið meðan 

jarðvegsyfirborðið er opið. Einært illgresi minnkar með árunum þegar jarðvegsyfirborðið 

þéttist og verður óspírunarvænt (Bilalis o.fl. 2001). 

Sumarið 2003 var gerð tilraun með eyðingu illgresis í kornakri á Korpu. Akurinn var 

plægður á framræstri mýri og var úðað með tveimur tegundum af sértækum illgresiseyðum 

og ómeðhöndlaðir reitir hafðir til samanburðar. Alls fundust 25 tegundir illgresis, flest í 

litlu mæli. Helstu illgresistegundir sem fundust í miklu mæli voru haugarfi, hlaðkolla, 

skurfa, blóðarfi og hjartaarfi. Úðun gegn illgresinu skilaði árangri þannig að heildarmagn 

illgresis minnkaði og kornuppskeran jókst um 7% (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. 

Kristjánsdóttir 2004, Margrét G. Ásbjarnardóttir & Jónatan Hermannsson 2004). Í 

Miðgerði í Eyjafirði var einnig gerð tilraun með að úða með sértækum illgresiseyðum 

sama ár. Þar var akurinn ekki plægður heldur herfaður með diskaherfi. Þar dróg illgresi úr 

uppskeru korns um 30% á ómeðhöndluðum reitum samanborið við meðhöndlaða 

(Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2004). 

Á Korpu var gerð tilraun sumarið 2005 með að úða kornreiti með sértækum illgresiseyðum 

og bera saman við ómeðhöndlaða reiti. Úðun gegn illgresi dróg úr verulega úr vexti 

illgresis og jók uppskeru en hafði lítil áhrif á þroska kornsins (Hólmgeir Björnsson & 

Þórdís A. Kristjánsdóttir 2006). Sumarið 2015 var gerð tilraun á Vindheimum í Skagafirði 

með úðun gegn bæðið illgresi og blaðsvepp. Notuð voru tvö yrki í tilraunina, Judit og 

Aukusti. Illgresiseyðirinn sem notaður var heitir Express sx sem er sértæktur blaðvirkur 

illgresiseyðir sem á að drepa flest tvíkímblaða illgresi. Úðun með Express sx skemmdi 

vaxtarsprota á Judit að einhverju leyti svo að þeir reitir eyðilögðust. Express sx hafði ekki 

sjáanleg árhrif á Aukusti en virkaði vel á illgresið sem aðalega var hjartaarfi. Úðun með 

Express sx skilaði allt að 20% uppskeruauka hjá Aukusti byggi (Þórdís A. Kristjánsdóttir 

2016). 

Hafa þarf í huga að mikil þurrkatíð snemma sumars getur dregið  úr kornuppskeru og aukið 

vöxt illgresis. Einnig er virkni á sértækum blaðvirkum illgresiseyðum í sumum tilfellum 

minni í miklum þurrkum sem getur aukið illgresisvandamálið (Tørresen o.fl. 1999). 
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1.10.6  Jarðvinnsla og sjúkdómar 

Blaðsjúkdómar í korni finnast um allan heim. Tegundir og útbreiðsla fara eftir rakastigi, 

hitastigi og umfangi ræktunar ásamt því hvað verið hafði verið í ökrunum á undan korninu. 

Áhættuþættir við að smit byggist upp í ræktunarlandinu eru plöntuleifar í ökrum, 

sjúkdómanæm yrki, hagstætt veðurfar til útbreiðslu sýkingar og endurtekin ræktun sömu 

tegundar í sama akrinum (Krupinsky o.fl. 2002).   

Aðferðir til að minnka áhættu af blaðsjúkdómum er að nota yrki sem eru sjúkdómaþolin, 

jarðvinnsla, rétt áburðarmagn, sveppaeyðar og sáðskipti. Þar sem jarðvinnsla er lítil eða 

engin eru sáðskipti mjög mikilvæg til að halda sjúkdómum í lágmarki. Úðun með 

sveppaeyði eykur bæði uppskeru og þroska kornsins. Jarðvinnsla grefur plöntuleifar og 

dregur þannig úr líkum á að sveppagró sem eru í plöntuleifunum berist í nýjar plöntur við 

næstu ræktun. Tilraunir hafa sýnt mismunandi áhrif léttrar jarðvinnslu á sjúkdóma. Þannig 

getur létt jarðvinnsla aukið, minnkað eða engin áhrif haft á sjúkdóma í nytjaplöntum allt 

eftir aðstæðum á hverjum stað (Krupinsky o.fl. 2002, Avrova & Knogge 2012). 

Einn alvarlegasti sjúkdómurinn í byggi er augnflekkur (e. scald) en honum veldur sveppur 

að nafni Rhynchosporium commune / secalis. Sveppurinn berst með sáðfræi og  

plöntuleifum frá síðustu uppskeru auk þess að berast á milli plantna, sérstaklega í 

rigningartíð. Uppskerutap vegna sjúkdómsins hefur verið mælt 10-45% auk þess sem gæði 

uppskerunnar geta dalað verulega. Sjúkdómurinn er þekktur um allan heim þar sem bygg 

er ræktað en hann finnst einnig í öðrum korntegundum (Avrova & Knogge 2012).  

Hér á landi hefur ekki mælst uppskerurýrnun af völdum augnflekkst fyrstu tvö árin þegar 

bygg er ræktað í nýbrotnu landi, þegar land er plægt bæði  árin (Jónatan Hermannsson & 

Halldór Sverrisson 2003). 

Langtímatilraun í Danmörku sýndi fram á aukna tíðni blaðsjúkdóma með léttri jarðvinnslu 

og mest var um blaðsjúkdóma þar sem ísáning var notuð (Rasmussen 1988). Í Norskri 

langtímatilraun þar sem bornar voru saman jarðvinnsluaðferðir, illgresisvarnir og 

sjúkdómavarnir kom í ljós að úðun með sveppaeyði gaf lítillega marktæka 

uppskeruaukningu en uppskeruaukningin var óháð jarðvinnslunni (Tørresen o.fl. 1999). 

Blaðsjúkdómar í byggi hafa aukist síðastliðina áratugi og í Finnlandi hafa fundist 57 

tegundir sveppasýkinga í korni. Í Finnlandi hefur kornrækt aukist síðustu áratugina á sama 

tíma og tækifærum til sáðskipta hefur fækkað. Einsleit byggrækt ásamt léttri eða engri 

jarðvinnslu hefur aukið tíðni hálmborinna blaðsjúkdóma en þrír algengustu 

blaðsjúkdómarnir geymast í hálmleifum á milli ára. Uppskeruaukning byggakra í Finnlandi 
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er 11% þar sem úðað er með sveppeyði en 73% allra finnskra bænda úða akra sína með 

sveppaeyði.  Notun sveppaeyða í Finnlandi hefur margfaldast síðustu áratugina en á sama 

tíma hefur orðið umtalsverður árangur í sjúkdómaþoli með plöntukynbótum (Jalli o.fl. 

2011).   

Jalli o.fl. (2011) gerðu úttekt á sveppasjúkdómum í finnskum byggökrum árið 2009.  

Algengustu blaðsveppirnir í finnskum byggökrum voru Pyrenophora teres (e. net blotch) 

eða byggbrúnflekkur í 86% akra, Cochliobolus sativus (e. spot blotch) í 90% akra og 

Rhynchosporium commune (e. scald) eða augnflekkur í 52% akra. Einungis 2 af af 107 

rannsökuðum byggökrum voru án sjáanlegra sveppasjúkdóma og 46 akrar af 107 voru með 

allar þrjár algengustu sýkingarnar. Ástandið var mun betra í hafraökrum en 26% 

rannsakaðra hafraakra voru án sjáanlegra blaðsjúkdóma. 

Sumurin 2000 til 2002 voru gerðar tilraunir á Korpu til að kanna uppskerutap vegna 

sveppasýkingar af völdum augnflekks. Tilraunalandið var þaulsmitað en þar hafði bygg 

verið ræktað í fjögur ár á undan bæði á mýri og mel. Tilraunin sýndi að á mýrarjarðvegi 

olli sveppasýking 24% uppskerutapi á sexraða byggi og um 11% uppskerutapi á 

tvíraðabyggi. Uppskerurýrnunin var minni á melnum en þar var hún um 14% á sexraða 

byggi og 4% á tvíraða byggi. Tilraunin á melnum náði aðeins yfir eitt ár. Sveppasýkingin 

dró verulega úr kornþroska (Jónatan Hermannsson & Halldór Sverrisson 2003, Hólmgeir 

Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2002, Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. 

Kristjánsdóttir 2003). Verulegur munur getur verið á milli yrkja hvað varðar mótstöðu 

gegn sjúkdómum eins og augnflekk. Tilraunir með mótstöðu nokkurra byggyrkja gegn 

augnflekk voru gerðar á nokkrum stöðum hér á landi árin 2002-2003. Uppskera sexraða 

yrkja með litla mótstöðu rýrnaði allt að 27% meðan uppskera yrkja sem voru talin þolin 

gegn augnflekk rýrnaði um 4-5% þegar bornir voru saman reitir sem voru meðhöndlaðir 

með sveppaeyði og án meðhöndlunar. Sexraða bygg  hefur að öllu jöfnu minni mótstöðu 

gegn augnflekk (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2003, Jónatan 

Hermannsson 2004). Sumarið 2003 var kannað á Korpu hversu lengi sveppasmit er að 

byggjast upp í ökrum. Niðurstöður voru þær að akur er nær fullsmitaður strax á öðru ári 

byggræktar í sama akri. Á Vindheimum í Skagafirði var uppskerutap vegna 

sveppasýkingar mælt í plægðum akri þar sem var verið að sá í byggi 10. árið í röð. Mældist 

uppskerurýrnun vegna sveppasýkingar á sexraða korni 13% en einungis 2% í tveggjaraða 

byggi. Í Miðgerði í Eyjafirði var einnig tilraun með úðun gegn blaðsvepp sumarið 2003. 

Þar var landið herfað með diskaherfi en ekki plægt. Þar mældist meðaluppskeruminnkun 5 

byggyrkja vera um 12% vegna sveppasjúkdóma (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. 
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Kristjánsdóttir 2004). Stór tilraun á Korpu sumarið 2007 þar sem prófuð voru þrjú 

mismunandi varnarefni gegn blaðsvepp sýndi ekki marktækan uppskerumun á 

meðhöndluðum og ómeðhöndluðum reitum en smitálag var lítið þetta sumar. Þó ekki væri 

uppskerumunur þá mældist mun meiri lega í sexraða yrkinu Olsok á ómeðhöndluðum 

reitum og einnig var munur eftir sveppavarnaryfjum. Þessi munur kom ekki fram hjá 

tveggjaraða yrkinu Kríu (Þórdís A. Kristjánsdóttir 2008). 

Hér á landi var gerð tilraun á Korpu með mismunandi forræktun fyrir bygg árin 2000 og  

2001. Í ljós kom að það gaf minnsta uppskeru ef bygg var ræktað á eftir byggi (Hólmgeir 

Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2002). Tilraunin var svo endurtekin Norðanlands 

sumarið 2004 en þá fékkst engin munur á uppskeru eftir forræktun (Hólmgeir Björnsson & 

Þórdís Kristjánsdóttir 2005). 

Sumarið 2007 fór fram úttekt á umfangi sveppasýkingar í byggökrum hér á landi. Tekin 

voru sýni úr 27 byggökrum og sýni greind með erfðatækni til að finna sveppategundir. Tólf 

sveppategundir fundust en þeirra á meðal voru augnflekkur (Rhyncosporium commune) og 

byggbrúnflekkur (Pyrenophora teres) en báðar þessar tegundir eru algengir 

sjúkdómsvaldar í íslensku byggi (Tryggvi S. Stefánsson & Jón H. Hallsson 2009).  

Sumarið 1999 voru tekin rótar- og jarðvegssýni úr nokkrum kornökrum á Suður, Vestur og 

Norðurlandi vegna gruns um einhverja sjúkdóma í jarðvegi sem drægi úr kornuppskeru við 

endurtekna ræktun korns í sama akrinum. Engin merki fundust um rótar eða 

stöngulfúasveppi en blaðskemmdir, trúlega vegna augnflekks, voru augljósar sunnan og 

vestanlands, þó aðalega í sexraða byggi (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 

2000). 

Í sænskri tilraun þar sem bornar voru saman jarðvinnsluaðferðir jókst tíðni augnflekks þar 

sem bygg var ræktað á eftir byggi ef ekki var plægt. Tilraunin fól í sér samanburð á 

mismunandi dýpt við tindaherfingu og diskaherfingu auk plægingar. Einn tilraunaliður 

sýndi að minna sveppasmit var þar sem jarðvinnslan með tindahefinu var dýpst (20 sm) og 

þar sem diskaherfi var notað en þar sem herfað var grunnt (10-15 sm) með tindaherfi. 

Annar liður sýndi engan mun á þeim liðum sem voru herfaðir. Plæging  sýndi hámarktækt 

minni sýkingu af völdum augnflekks í byggi en herfaðir reitir (Arvidsson 1998). 

Á Norðurlöndum hefur létt jarðvinnsla með þaulrækt á byggi aukið tíðni 

sveppasjúkdómsins augnflekks (Elen 2002). Elen (2002) tók saman niðurstöður af áhrifum 

jarðvinnslu á blaðsýkingar í byggi í stórri norskri jarðræktartilraun (sjá: Tørresen o.fl. 1999 

og Tørresen o.fl. 2003). Tilraun með úðun gegn sveppasýkingu fór fram á þremur stöðum 

og voru niðustöður breytilegar eftir tilraunastöðum. Í öllum tilfellum var sveppaeyði úðað í 
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blöndu með sértækum illgresiseyði á vaxtartíma þ.e. ekki var úðað eingöngu gegn 

blaðsvepp.   Á aðeins einum stað fannst augnflekkur í byggi á fyrsta ári tilraunarinnar en 

það var eini staðurinn þar sem bygg hafði verið í ökrunum árið áður en tilraunin hófst, en á 

hinum tveimur höfðu hafrar verið ræktaðir árið á undan. Ekki var marktækur munur á milli 

jarðvinnsluliða m.t.t. smits á þeim stað en haustplæging gaf þó minnsta smitið. Á einum 

stað var enginn munur á sjúkdómum eftir jarðvinnslu en á öðrum var marktækt meiri smit 

á plægðum reitum en þar sem ísáning var notuð. Eitt ræktunarár með höfrum var 

nægjanlegt til að rjúfa smit vegna augnflekks þar sem bygg hafði verið rækað nokkur ár í 

röð. Hluti tilraunanna sýndi að þar sem ekki var plægt ásamt því að bygg var ræktað 

samfellt í nokkur ár jukust blaðsjúkdómar sem berast með jarðvegi.  Úðum með 

sveppaeyði dróg marktækt úr sveppasmiti og var árangursrík leið til að halda smitinu niðri. 

Heilt yfir var lítil fylgni á milli sveppasýkingar og uppskeru á öllum stöðunum. Eitt ár 

reyndist aukin tíðni augnflekks auka uppskeru á einum stað en á öðrum var neikvæð fylgni 

milli augnflekks og uppskeru eitt árið. Önnur fylgni var ekki marktæk. Haustúðun með 

„glyphosate“ dróg úr sýkingum af völdum augnflekks, líklega vegna þess að 

illgresiseyðirinn drap alla græna plöntuhluta og dró þannig úr dreifingu sveppsins um 

haustið. Úðun með sveppaeyði hafði jákvæð áhrif á uppskeru en aðeins á tveimur stöðum 

var marktækur munur, eitt ár á hvorum stað (Elen 2002). 

 

1.10.7  Jarðvinnsla og hitastig jarðvegs 

Gerð var tilraun í Skotlandi árin 1973 og 1974 þar sem hitastig jarðvegs var mælt í 1, 5 og 

20 sm dýpi eftir þrjár jarðvinnsluaðferðir. Jarðvinnslan var djúpplæging, hefðbundin 

plæging og ísáning. Notaðir voru tveir köfnunarefnisskammtar  0 og 150 kg N/ha. Fyrstu 

20 dagana eftir sáningu var ísáning að jafnaði með lægri hitasummu í 5 og 20 sm dýpi en 

plægðir reitir. Plægðir reitir drekka mun meiri hita í sig en reitir með ísáningu. Tilraunin 

leiddi í ljós að hefðbundin haustplæging eftir þreskingu og sáðbeðsherfing og völtun að 

vori gaf marktækt minna endurkast sólarljóss en reitir með ísáningu. Plægðir reitir náðu 

tvöfalt fleiri klukkustundargráðum yfir 10°C fyrstu 20 dagana eftir sáningu en reitir með 

ísáningu mælt á 5 sm dýpi. Munurinn var minni í 1 sm dýpt. Fyrstu 40 dagana eftir sáningu 

var yfirborðshiti jarðvegs, mældur í 1 sm dýpt, hærri í plægðum reitum en í 

ísáningarreitum, munurinn var þó aðeins marktækur fyrstu 20 dagana. 

Köfnunarefnisáburður lækkaði marktækt  jarðvegshita í öllum mælidýptum óháð 

jarðvinnslu þar sem aukinn blaðvöxtur dróg úr inngeislun niður í svörðinn. Hitasveiflur 



  33 

jarðvegs voru minni í ísáningu en við plægingu þar sem plöntuleifar í sverðinum drógu úr 

inngeislun á daginn og útgeislun á nóttunni (Hay o.fl. 1978). 

Børresen (1987) framkvæmdi tveggja ára tilraun í Noregi 1982-1983 þar sem hann fylgdist 

með hitastigi jarðvegs við plægingu, herfingu og ísáningu.  Jarðvegsgerð var leir og 

leirblanda. Hitastig var mælt á 2, 6 og 24 sm dýpi. Niðurstaða hans var að jarðvinnsla hafði 

lítil áhrif á meðalhitastig jarðvegs. Þó kom í ljós að þjöppun með valta jók varmaleiðni 

jarðvegsins og hækkaði hitastigið á 6 og 24 sm dýpi. Aukin varmaleiðni eftir völtun jók 

einnig hitasveiflur jarðvegsins innan hvers sólarhrings.  Þar sem hálmleifar höfðu verið 

skildar eftir á reitunum lækkaði meðalhitinn í maí um 2,5°C, 1,9°C og 1,4°C á 2, 6 og 24 

sm dýpi vegna meira endurkasts og einangrunargildis hálmsins. Líkt og hjá Hay o.fl. 

(1978) voru hitasveiflur minni þar sem ísáning var notuð samanborið við plægingu. 

Í langtímatilraun með mismunandi jarðvinnslu í Danmörku 1981-1986 kom í ljós að 

jarðvegshiti um vorið var aðeins hærri í plægðri jörð en þar sem ísáning var notuð en 

munurinn hvarf þegar plönturnar náðu að þekja akurinn (Rasmussen 1988). Í Alberta fylki 

í Bandaríkjunum þar sem gerður var samanburður á herfingu og ísáningu kom í ljós að 

jarðvegshiti á 5 og 10 sm dýpi var lægri þegar ísáning var notuð. Munurinn minnkaði ef 

allar hálmleifar höfðu verið hreinsaðar af (Nyborg & Malhi 1989). 

 

1.10.8  Jarðvinnsla og rakastig jarðvegs 

Í tveimur þriggja ára tilraunum í Bretlandi á sandblendnum jarðvegi var borin saman 

hefðbundin plæging, tindaherfing og ísáning. Rakamæling sýndi að jarðvegur á unnum 

reitum var þurrari en á reitum þar sem ísáning var notuð (Braim o.fl. 1992). Børresen 

(1987) sýndi fram á að í leirjarðvegi í Noregi jók plæging gegndræpi jarðvegs í efstu 20 

sm. Hann fann hinsvegar engan mun á rakastigi jarðvegs eftir jarðvinnsluaðferðum, sem 

inniheldu plægingu, herfingu og ísáningu. Á tilraunatímanum var næg úrkoma og þurrkur 

því ekki vandamál. Aðeins meira laust vatn mældist í reitum með ísáningu en ekki 

marktækt. Børresen (1987) telur að í þurrkatíð muni ísáning halda rakanum betur í 

jarðveginum. Braim o.fl. (1992) sýndu fram á í jaðrvinnslutilraunum í Bretlandi að 

jarðvegur sem hafði verið plægður eða tindaherfaður var þurrari en jarðvegur þar sem 

ísáning hafið verið notuð. Að sömu niðurstöðu komust vísindamenn í Albertafylki í 

Bandaríkjunum en þeir mældu minni raka í ökrum sem höfðu verið herfaðir en þar sem 

ísáning var notuð. Í Alberta er mikið um þurr ræktunarsvæði og því eykur ísáning aðgengi 

nytjaplantna að vatni (Nyborg & Malhi 1989). 
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Hefðbundin aðferð til að minnka uppgufun í vorsáðum plægðum akri er að búa til fínunnið 

sáðbeð. Fjögurra sentímetra lag af fínum jarðvegssalla minnkar uppgufun um 0,5mm á dag 

eða um 10% af venjulegri uppgufun úr meðalþungum jarðvegi við norrænar aðstæður 

(Heinonen 1991). Børresen (1993) bar saman 25 sm plægingu annarsvegar og 10 sm djúpa 

tætingu hinsvegar á leirjarðvegi í Noregi við ræktun byggs og hafra. Hann fann marktækt 

samband milli úrkomu í júní og jarðvinnslunnar þannig að tættir reitir voru að gefa meiri 

uppskeru í lítilli úrkomu en plægðir reitir.  

Finnsk langtímarannsókn á rótarvexti vorkorns við mismunandi jarðvinnslu sýndi fram á 

að plöntur í jarðvegi sem einungis hafði verið herfaður fyrir sáningu eða notuð ísáning 

höfðu betra aðgengi að vatni en plöntur sem uxu í plægðum jarðvegi. Þrátt fyrir betri 

vatnsbúskap í óplægða landinu var rótarvöxtur marktækt minni í óplægðu landi en plægðu 

(Pietola 2004). 

Við norrænar aðstæður eru akrar sem sáð er í með ísáningu lengur að þorna á vorin en 

akrar þar sem einhver jarðvinnsla er. Það þýðir að ísáning í akra er seinna á ferðinni en 

sáning í unna akra. Bændur á norðlægum slóðum sem nota ísáningu standa þannig frammi 

fyrir styttri vaxtartíma en þeir bændur sem nota hefðbundna jarðvinnslu en það eitt og sér 

getur dregið úr uppskeru (Laukkanen & Nauges 2011). 

 

1.10.9  Jarðvinnsla og afnýtrun 

Tilraun sem gerð var á Englandi sýndi fram á að losun á N2O út í andrúmsloftið úr 

tilbúnum köfnunarefnisáburði er tvisvar til sjö sinnum hærri þar sem ísáning er notuð en 

þar sem notast er við hefðbundna jarðvinnslu (plægingu). Marktækt samhengi var á milli 

plöntuleifa á yfirborði og losun N2O þannig að  auknar plöntuleifar á yfirborði auka losun á 

N2O. Plöntuleifar á yfirborði og óhreifður jarðvegur ýta undir vöxt loftfyrrðra örvera sem 

losa N2O út í andrúmloftið (Baggs o.fl. 2003). 

Regina & Alakukku (2010) gerðu 5-7 ára tilraun í Finnlandi þar sem losun N2O í ökrum 

var mæld þar sem annarsvegar hafði verið plægt og hinsvegar ísáð. Þeirra niðurstaða var að 

á norðlægum slóðum væri hætta á aukningu á losun N2O út  í andrúmloftið fyrsta árið sem 

ísáning væri notuð.  

Fjögra ára tilraun í Japan þar sem borin var saman losun N2O á plægðum og ísáðum 

jarðvegi sýndi meiri losun N2O í ísáðum jarðvegi. Losunin var mest þegar jarðvegur var 

blautur og kaldur (Yonemura o.fl. 2014). 
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1.10.10  Jarðvinnsla og dýralíf 

Í Skotlandi báru Gerard og Hay (1979) saman fjórar mismunandi jarðvinnsluaðferðir og 

skoðuðu jarðvegsorma, aðallega ánamaðka á sex ára tímabili. Jarðvinnslan var djúp 

plæging (30sm), hefðbundin plæging (20sm), þrjár umferðir af tindaherfingu (20sm) og 

ísáning. Borið var á 0, 50, 100 eða 150 kg/N ha. Átta tegundir ánamaðka fundust. Í lok 

tilraunatímans hafði ormum fjölgað um 170% að jafnaði. Það var 50-100% meira af 

ormum í ísáningu en eftir plægingu. Aukið magn köfnunarefnisáburðar fjölgaði ormum. 

Minnst var um orma í herfuðu reitunum en ástæðan er líklega sú að farnar voru þrjár ferðir 

með herfið yfir akurim og við þrjár ferðir af herfingu skaða tindarnir ormana. Færri ormar 

eru við djúpplægingu en með hefðbundinni plægingu. 

Í samtekt Rasmussen (1999) á jarðvinnslutilraunum í Danmörku kom í ljós að 

plægingalaus jarðvinnsla eykur lífmassa jarðvegsorma en viðkoman getur verið breytileg 

eftir tegundum. 
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2 Markmið rannsóknarinnar 

Kornrækt hér á landi er tiltölulega ný búgrein. Eins og komið hefur fram í yfirlitinu hér að 

framan hefur töluvert verið gert í að rannsaka hvernig best skuli standa að kornrækt við 

þær aðstæður sem íslenskt veðurfar og jarðvegur býður uppá. Í þessari ritgerð er 

markmiðið að að bæta við þá þekkingu sem þegar er fyrir hendi og leita svara við 

eftirfarandi spurningum: 

 Er hagur að því að plægja að hausti umfram vorplægingu m.t.t. uppskeru? 

 Getur dekking jarðvegs að hausti flýtt fyrir jarðvinnslu að vori? 

 Getur létt jarðvinnsla eins og plógherfing komið í stað plægingar? 

 Getur ísáning, sáning án jarðvinnslu komið í stað plægingar? 

 Er munur á plægingu, plógherfingu og ísáningu eftir jarðvegsgerðum? 

 Er munur á uppskeru eftir jarðvinnsluaðferðum og jarðvegsgerðum við vaxandi 

köfnunarefnisskammta? 

 Er munur á uppskeru eftir jarðvinnsluaðferðum og jarðvegsgerðum við vaxandi 

sáðskammta? 

 Getur úðun plöntuvarnarefna gegn illgresi og blaðsvepp jafnað uppskerumun léttrar 

jarðvinnslu og plægingar? 

 Er fjárhagslegur ávinningur af því að nota plógherfingu eða ísáninu umfram 

plægingu? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Áhrif jarðvegsgerðar, jarðvinnslu, sáðmagns og nitur 

áburðar á kornuppskeru 

Tilraunir voru lagðar út til að skoða áhrif fimm mismunandi jarðvinnsluaðferða á þremur 

jarðvegsgerðum á uppskeru og gæðaþætti korns. Samtímis voru skoðuð áhrif vaxandi 

köfnunarefnisskammta og vaxandi sáðskammta. Tilraunirnar voru í Keldudal í Skagafirði 

uppskeruárin 2013 og 2014. Tilraunaskipulag er að finna í viðauka II. 

 

3.1.1 Jarðvegur  

Tilraunirnar voru á mýrarjarðvegi, móajarðvegi og sandjarðvegi. Mýrarjarðvegurinn var á 

framræstri lítillega kýfðri mýri sem hafði verið unnin í tún fyrir u.þ.b. 20 árum. Bygg hafði 

verið í landinu árin 2009-2011 en vorhveiti sumarið 2012. Landið var vel unnið og allur 

reiðingur farin úr eftsta yfirborði. Móajarðvegurinn var skammt frá og lá að mýrinni. 

Fíngerður fokjarðvegur, blandaður með jökulleir sem mokað hafði verið uppúr aðliggjandi 

skurði. Í móajarðveginum hafði verið bygg fjögur sumur á undan. Sandjarðvegur var á 

árbakka niður við Héraðsvötn þar sem áin hafði borið jökulframburð yfir árbakkana síðustu 

áratugi. Sandurinn var frekar fíngerður, blandaður með jökulleir og nokkuð vatnsheldinn. 

Árbakkinn var hækkaður upp fyrir liðlega áratug síðan þannig að áin hefur ekki náð að 

flæða yfir eftir það. Í sandjarðveginum hafði verið ræktað sumarrýgresi í nokkur ár en 

sumarið 2012 var sáð vorhveiti sem verkað var í grænfóður. 

Tekin voru jarðvegssýni haustið 2013 og er niðurstaða þeirra í töflu 1.  Teknir voru 20-30 

10 sm tappar með trjáplöntustaf tilviljanakennt vítt og breitt úr hverri jarðvegsgerð. 

Jarðvegssýnin voru greind á rannsóknastofu LbhÍ á Hvanneyri. 
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Tafla 1: Niðurstöður efnagreininga á jarðvegssýnum tekin úr tilraunareitum haustið 2013. 

Jarðvegsgerð pH Pal Pcarb Ca Mg K Na 

    mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Mýrarjarðvegur 5,30 12   5,9 3653   645 201 181 

Móajarðvegur 6,19 11   5,6 4039 1061 144 232 

Sandjarðvegur 6,89 67 11,3 3097 1406 145 308 

 

3.1.2 Jarðvinnsla og sáning 

Lagðir voru upp fimm stórreitir í hverri jarðvegsgerð sem hlutu hver um sig mismunandi 

jarðvinnslu.  

- Haustplæging: Reitirnir voru plægðir um haustið og plógstrengirnir stóðu 

óhreyfðir til vors. Um vorið var yfirborðið sáðbeðsherfað eina umferð með 

pinnatætara fyrir sáningu.  

- Haustherfing: Reitirnir voru herfaðaðir tvær umferðir með pinnatætara um haustið 

þannig að yfirboðið varð dökkleitt. Reitirnir voru plægðir um vorið og yfirborðið 

sáðbeðsherfað eina umferð með pinnatætara fyrir sáningu. 

- Vorplæging: Reitirnir stóðu óhreyfðir um veturinn eins og skilið hafði verið við þá 

um haustið eftir að uppskera hafði verið fjarlægð. Reitirnir voru plægðir um vorið 

og yfirborðið  sáðbeðsherfað eina umferð með pinnatætara fyrir sáningu.  

- Plógherfing: Reitirnir stóðu óhreyfðir um veturinn eins og skilið hafði verið við þá 

um haustið eftir að uppskera hafði verið fjarlægð. Reitirnir voru plógherfaðir eina 

umferð um vorið og yfirborðið sáðbeðsherfað eina umferð með pinnatætara fyrir 

sáningu.  

- Ísáning: Reitirnir stóðu óhreyfðir um veturinn eins og skilið hafði verið við þá um 

haustið eftir að uppskera hafði verið fjarlægð. Yfirborðið var sáðbeðsherfað tvær 

umferðir með pinnatætara um vorið fyrir sáningu. 

3.1.2.1 Sáðbeðsherfing  

Sáðbeðsherfað var með Kverneland PHB18 pinnatætara með gaddaþjöppunarvalsi. 

Vinnslubreidd var 3 metrar.Vinnsludýpt var um 5 sm og var stillt með þjöppunarvalsinum. 

Ökuhraði í vinnslu var 4 km/klst. nema  í ísáðu reitum þar sem ökuhraði var 2 km/klst. 

Aflúrtak dráttarvélar var á 1000 sn/mín. 
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3.1.2.2 Plæging (e. plowing with mouldbord) 

Plægt var með Kverneland ES95 fjórskera vendiplógi. Plógurinn var með hjólskera, ristla, 

moldverpi númer 9 og sporð á moldverpunum.  Skerar plógsins voru 16 tommur eða um 

40sm en hægt var að breyta vinnslubreidd plógsins með vökvaafli frá 12 tommum og uppí 

20 tommur á hvern skera.  Plægt var með plóginn stilltan á 16 tommu vinnslubreidd á 

hvern skera. Á öftustu landhliðum voru skerar sem gleikka aftasta plógfarið þannig að 

dekk dráttarvélarinnar gangi betur ofaní plógfarið í næstu ferð. Landhjól  aftast á plógnum 

var stillt á u.þ.b. 15sm vinnsludýpt.  Plægingadýpt var mæld í aftasta plógfari og reyndist 

15-17 sentimetrar. 

 

3.1.2.3 Plógherfing (e. chisel plowing with wing share) 

Plógherfað var með Kverneland Turbo II plógherfi, 13 arma. Vinnslubreidd var 3 metrar, 

hver armur með tönn og 25 sentimetra breiðum vængskera til að losa um jarðveginn. 

Vinnsudýpt var stillt með tveimur landhjólum sem voru stillt á 15 sentimetra vinnsludýpt. 

Þannig var allur jarðvegur á bilinu 0-15 sm losaður.  

 

3.1.2.4 Sáning  

Sáð var með reitasáningsvél sem fest var á þrítengibeisli dráttarvélar. Sáðvélin sáir í 10 

rásir með 12 sentimetra millibili. Fræ og áburður er sett í sívalan hólk, þegar hólknum er 

lyft upp fellur fræið og áburðurinn á oddhvassa keilu sem deilir því jafnt í hringlaga form. 

Formið snýst í hring, knúið áfram af hjóllabúnaði sáðvélarinnar og færir fræ og áburð að 

gati á botnplötu þar sem það fellur á aðra keilu sem deilir því jafnt í 10 sáðrör 

sáðvélarinnar. Þannig er fræi og áburði sáð í sömu rás. Sáðvélin er stillt þannig að formið 

snýst einn hring á u.þ.b. 8 metra kafla. Þannig verður hver reitur u.þ.b. 10 fermetrar.  

Sporvídd dráttarvélarinnar var um 130 sm þannig að dekk dráttarvélarinnar trufluðu ekki 

sáningu. Í hvern stórreit (jarðvinnslureit) var sáð í þrjá reiti í lengju og þrjár lengjur í 

hverjum stórreit, samtals 9 reiti nema á sandjarðvegi árið 2014 þar sem sáð var í fjóra reiti í 

lengju. Utanum alla stórreiti var svo sáð byggi í  varðbelti til að varna því að fuglar kæmust 

í tilraunareitina. 
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3.1.2.5 Völtun   

Allir reitir voru valtaðir fyrir og eftir sáningu með akurvalta. Valtinn var að gerðinni HE-

VA, þrískiptur með endaarma miðjuhengda. Valtinn var  með 620mm „Cambridge“ 

hringjum auk millihringja og vinnslubreidd 630sm. Heildarþyngd valtans var um 4 tonn. 

  

3.1.2.6 Fræ 

Notað var sáðfræ af sænska yrkinu Judit. Tilraunin var lögð upp með þrjá mismunandi 

sáðskammta 150, 200 og 250 kg/ha. Búið var að vigta fræið í poka fyrir sáningu, 150, 200 

og 250 grömm.  

 

3.1.2.7 Áburður  

Tilraunin var lögð upp með þrjá áburðarliði í köfnunarefni 30, 60 og 90 kg N/ha. Eftir 

sumarið 2013 kom í ljós að hugsanlega væri  ekki verið að fullnýta vaxtagetu kornsins í 

sandjarðveginum og því var áburðargjöf þar breytt vorið 2014 á þann veg að áburðarliðum 

var fjölgað í fjóra eða 40, 80, 120 og 160 kg N/ha . Miðað var við að fullnægja þörfum 

fyrir fosfór og kalí. Vorið 2013 var áburðurinn mældur eftir rúmmáli með málum sem búið 

var að útbúa, hver skammtur var settur í pappabox og hristur saman. Vorið 2014 var allur 

áburður vigtaður fyrirfram og hver skammtur settur í bréfpoka. Notaður var fjölkorna 

áburður Fjölgræðir 5 (17N-6,6P-10K) frá Fóðurblöndunni sem grunnur og bætt við 

steinefnablöndu eða kalkammonsaltpétur 27%N eftir þörfum. Allur áburður var felldur 

niður með fræinu. 

 

3.1.2.8 Kölkun  

Í tilraununum 2013 og 2014 var  borið á kornað kalk með kastdreifara eftir sáningu og 

völtun. Notað var Calciprill frá Skeljungi með 36,4%Ca með kastdreifara. Borið var á 

u.þ.b. 300kg/ha sem gera um 109 kg af Ca á hektara. Kalk var borið á með dragtengdum 

Bogballe L2 tveggja skífu tölvustýrðum áburðardreifara með 16m vinnslubreidd. 
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Tafla 2: Áburður á tilraunareiti 2013 og 2014 

        

 

Áburðarefni 

  N kg/ha P kg/ha K kg/ha   

30 26,4 40 

 60 26,4 40 

 90 26,4 40 

 40 26,4 40   

80 26,4 40 

 120 26,4 40 

 160 26,4 40   

 

3.1.3 Þresking   

Kornið var þreskt með Wintersteiger reitaþreskivél. Fyrst var slegið fyrir endann á öllum 

reitum til að afmarka hvern tilraunareit. Hver  reitur var lengdarmældur með málbandi með 

nákvæmni uppá 10sm og lengdin skráð. Þá voru reitirnir þresktir og uppskeru hvers reits 

var safnað saman í 20 lítra fötu. Uppskera hvers reits var vigtuð og skráð. Tekið var sýni úr 

hverri fötu og sett í bréfpoka sem merktur var númeri hvers reits. Hver sýnapoki var 

vigtaður og þunginn skráður. 

3.1.4 Frágangur á korni – þurrkun, hreinsun og mælingar  

Bréfpokum með kornsýnum var komið fyrir í þurrkskáp við 70°C og sýnin þurrkuð í þrjá 

sólarhringa. Þá voru sýnin veginn og þannig fundin þurrefnisprósenta kornsins við 

þreskingu, (þungi  eftir þurrkun/þungi fyrir þurrkun*100=þurrefni við þreskingu). Þannig 

voru sýnin geymd í nokkrar vikur. Áður en farið var í lokamælingar á sýnunum voru þau 

sett aftur í þurrkskáp við 70°C í einn sólarhring. Sýnin voru tekin beint úr þurrkskápnum 

og rennt í gegnum fræhreinsivél. Eftir hreinsunina var sýnið vegið og skráð. Þar næst var 

tekið 120 cm
3
 sýni og vegið til að reikna út rúmþyngd kornsins. Að lokum voru talin út 

100 korn úr hverju sýni og þau vegin til að reikna út þúsundkornaþungan (100 korna 

þyngd*10=þúsundkornaþyngd). 

 

3.1.5 Rakamælingar  

Jarðvegsraki var mældur með „HH2 Moisture Meter“ með fjögura pinna „Theta Probe 

ML2x“ nema frá Delta-T Device. Neminn mælir efstu 6 sm jarðvegsins. Tækið mælir 
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vatnsinnihald jarðvegsins í einingunni m
3
 vatns/m

3
 jarðvegs.Teknar voru þrjár mælingar úr 

hverjum jarðvinnslureit og meðaltal notað við uppgjör. Tækið skráði mælingarnar í minni 

og lesið var úr tækinu í tölvu þegar heim var komið. 

 

3.1.6 Jarðvegshiti að sumri 

Komið var fyrir síritandi hitamælum í hverjum jarðvinnslureit þegar frost fór að fara úr 

jarðveginum á vorin. Hitamælarnir voru af gerðinni HOBO 2*External frá Onset, hver með 

tveimur hitanemum á 1,5m löngum rafmagnssnúrum. Hitanemunum var komið fyrir á 5 sm 

dýpi og hafður  u.þ.b. einn metri á milli mælistaða. Hver mælir skráði hitastig jarðvegsins á 

klukkustundar fresti. Við úrvinnslu gagna var notað sólarhringsmeðaltal hvers mælis og 

meðaltal tveggja mæla úr hverjum jarðvinnslureit.  

 

3.1.7 Jarðvegshiti að vetri 

Haustið 2012 og 2013 var hitamælum komið fyrir í tilraunareitum til að fylgjast með 

hitabreytingum yfir veturinn. Síritandi hitamælum var komið fyrir í glerkrukkum með þéttu 

loki sem voru grafnar niður á ca 10-12 sm dýpi. Krukkurnar voru tjóðraðar með vír við hæl 

sem rekinn var niður við hliðin til að hægt væri að finna þær aftur um vorið. Mælarnir 

skráðu hitastig inni í krukkunum á 6 klukkustunda fresti frá hausti til vors ásamt 

dagsetningu og klukku. Mælarnir skráðu hitastig með nákvæmni upp á 0,5°C. 

 

3.1.8 Lofthiti, úrkoma og vindur  

Við hliðina á tilraunareitunum í móajarðveginum var komið fyrir lítilli veðurstöð. 

Veðurstöðin mældi á 10 mín fresti, hitastig í 2m hæð, 1m hæð og 15 sm hæð. Einnig var 

mældur loftraki, úrkoma, inngeislun, vindur og jarðvegsraki undir veðurstöðinni. 

 

3.1.9 Mat á illgresisþekju 

Ilgresisþekja var metin sjónrænt eftir því hversu mikinn hluta yfirborðs tilraunareitsins var 

þakinn illgresi. Skalinn sem var notaður var: 0%; 5%; 10%; 20%; 30%; 40%; 50%; 60%; 

70%; 80%; 90%; 95%; 100%. Illgresisþekja var metin 19. júní 2014. 
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3.1.10  Mat á legu kornsins  

Lega var metinn sjónrænt rétt áður en þreskt var og lagði mat á hve stór hluti kornsins í 

tilraunareitnum hafði lagst á hliðinna. Skalinn sem var notaður var: 0%; 5%; 10%; 20%; 

30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 95%; 100%. 

 

 

3.2 Áhrif plöntuvarnarefna (illgresis og sveppa) á 

kornuppskeru við mismunandi jarðvinnslu. 

Tilraunin var framkvæmd sumarið 2015 í Keldudal í Skagafirði. Skoðuð voru áhrif úðunar 

með illgresisvarnarefni og sveppaeyði á korn m.t.t. uppskeru og gæðaþátta.  

 

3.2.1 Jarðvegur  

Tilraunin var lögð út á frekar grýttum móajarðvegi þar sem bygg hafði verið ræktað þrjú ár 

á undan. Þar á undan hafði verið fóðurkál í landinu svo landið var vel smitað af illgresi. 

Landið var aðeins hallandi til vesturs en skurður ofanvið til að taka yfirborðsvatn að vori. 

Ekki var tekið jarðvegssýni úr þeim jarðvegi. 

 

3.2.2 Jarðvinnsla og sáning 

Lagðir voru upp þrír stórreitir í móajarðvegi sem hver um sig hlaut mismunandi 

jarðvinnslu 

- Vorplæging: Reitirnir stóðu óhreyfðir um veturinn eins og það hafði verið skilið 

við þá um haustið eftir að uppskera hafði verið fjarlægð. Reitirnir voru plægðir um 

vorið og yfirborðið  sáðbeðsherfað tvær umferðir með fjarðraherfi. 

- Plógherfing: Reitirnir stóðu óhreyfðir um veturinn eins og það hafði verið skilið 

við þá um haustið eftir að uppskera hafði verið fjarlægð. Reitirnir voru plógherfaðir 

eina umferð um vorið og yfirborðið sáðbeðsherfað tvær umferðir með fjaðraherfi. 

- Ísáning: Reitirnir stóðu óhreyfðir um veturinn eins og það hafði verið skilið við þá 

um haustið eftir að uppskera hafði verið fjarlægð. Yfirborðið var sáðbeðsherfað 

tvær umferðir með fjaðraherfi til að losa yfirborðið fyrir sáningu. 
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3.2.2.1 Sáðbeðsherfing 

Sáðbeðsherfað var með Kverneland Futura fjarðraherfi með vinnslubreidd 5,4m. 

Fjarðraherfið var með jöfnunarborði að framan og tindahrífu að aftan. Vinnsludýpt var4-

5sm og ökuhraði um 11km/klst.  

 

3.2.2.2 Plæging (e. plowing with mouldbord): 

Plægt var með sama plógi og í fyrri tilraun og í sömu dýpt.  

 

3.2.2.3 Plógherfing (e. chisel plowing with wing share) 

Plógherfað var með sama plógherfinu og í fyrri tilraun og í sömu dýpt.   

 

3.2.2.4 Sáning 

Sáð var með hefðbundinni raðsáðvél tengda á þrítengibeisli dráttarvélar. Sáðvélin var 3 m 

breið Fiona með tveimur kössum þannig að með henni má sá bæði fræi og fella niður áburð 

í sömu rás. Fræmagni og áburði var stjórnað með mönduldrifi sem var knúið áfram af 

hjólabúnaði sáðvélarinnar. Bil milli sáðfóta var 12 sm, alls 24 sáðfætur. Tveir 

miðsáðfæturnir voru blindaðir svo og einn sáðfótur á hvorum enda. Þannig sáði vélin í tvo 

120sm breiða reiti með götu á milli. Aftan á vélinni var hrífa sem lokaði sáðrásunum og 

huldi fræ og áburð. Tilraunin var inn í miðjum akri og því vel varin fyrir fugli. 

 

 

3.2.2.5 Völtun   

Notaður var sami valti og í fyrri tilraunum. Allir reitir voru valtaðir fyrir og eftir sáningu.  

 

3.2.2.6 Fræ 

Notað var sáðfræ af sænska yrkinu Judit.  Notaður var sami fræskammtur á alla reiti, 

200kg/ha. 
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3.2.2.7 Áburður 

Í tilrauninni var notaður Sprettur 16N-6,5P-10,0K frá Skeljungi, 300 kg/ha sem felldur var 

niður með fræinu. Eftir sáningu var borinn á aukaskammtur af N-áburði með kastdreifara, 

100 kg/ha af Sprettur 27N. Þannig að í heild var borið á 75 kg N/ha, 19,5 kg P/ha og 30 kg 

K/ha. 

3.2.2.8 Áburðardreifing  

Þegar borinn var á aukaskammtur af áburði var notaður dragtengdur Bogballe L2 tveggja 

skífu tölvustýrður áburðardreifari með 16 m vinnslubreidd.  

 

3.2.3 Úðun 

Plöntuvarnarefnum var úðað með handdælu með einum spíss sem gaf fínan úða. Dælan var 

pumpuð upp með þrýstilofti. Notað var illgresisvarnarefnið Express sx sem er kirni sem 

leystis upp í vatni. Notað var blöndunarhlutfallið 7,5g/ha og 200 lítra af vatni á ha. Með 

Express sx þarf að nota Agropol sem er ójónað vætiefni til að minnka yfirborðsspennu í 

úðunarvökvanum og tryggja þannig jafna dreifingu efnisins yfir plönturnar og auka 

viðloðun. Virka efnið í Agropol er alkóhól etoxýlat 90%. Notaðir voru 50ml á hverja 100 

lítra vatns eða 100ml/ha. Á blaðsveppinn var notað sveppavarnarefnið Tilt 250EC. Efnið er 

í vökvaformi og notað var sem samsvarar 0,4 lítrar/ha blandað í 200 lítra af vatni.  

Sá hluti tilraunareitanna sem var úðaður með Express sx skemmdust og var brugðið á það 

ráð að stækka tilraunina til austurs en þar voru reitir sem höfðu hlotið sömu meðferð og í 

tilrauninni nema að úðunin fór fram viku seinna og urðu þá ekki sjáanlegar skemmdir af 

völdum Express xs. Sá hluti tilraunareitanna sem bætt var við var úðaður með Hardi 

dráttarvéladælu með 12m úðunarbómu. Sá hluti var úðaður samtímis með Express sx, 

Agropol og Tilt 250EC. Notað var sama blöndunarhlutfall og við úðunina með 

handdælunni. Það voru því engir reitir til uppgjörs sem einungis voru úðaðir með Express 

sx en ekki Tilt 250EC. Úðun með plöntuvarnarefnum var einungis notuð í tilrauninni 

sumarið 2015. 

3.2.4 Þresking  

Kornið var þreskt með sama hætti og í fyrri tilraun. 
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3.2.5 Lofthiti   

Skammt frá tilraunareitunum var komið fyrir lítilli veðurstöð. Veðurstöðin mældi á 10 mín 

fresti, hitastig í 2m hæð, 1m hæð og 15 sm hæð. 

  

3.2.6 Mat á illgresisþekju  

Ilgresisþekja var metin sjónrænt eftir því hversu mikinn hluta yfirborðs tilraunareitsins var 

þakinn illgresi. Skalinn sem notaður var var: 0%; 5%; 10%; 20%; 30%; 40%; 50%; 60%; 

70%; 80%; 90%; 95%; 100%. Illgresisþekja var metin eftir þreskingu þegar búið var að 

hreinsa hálm af hverjum reit 24. september 2015. 

 

3.2.7 Mat á legu kornsins  

Lega var metinn sjónrænt rétt áður en þreskt var og lagði mat á hve stór hluti kornsins í 

tilraunareitnum hafði lagst á hliðinna. Skalinn sem var notaður var: 0%; 5%; 10%; 20%; 

30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 95%; 100%. 

 

3.3 Könnun á kostnaði við jarðvinnslu 

Til að kanna hver kostnaður við mismunandi jarðvinnslu er var hringt í sex verktaka í 

Skagafirði sem taka að sér jarðvinnslu fyrir bændur. Voru þeir spurðir hvaða tæki þeir biðu 

uppá, hver afköstin væru á hektara og hver kostnaður væri án virðisaukaskatts. Ef margir 

buðu uppá sömu þjónustu var fundið meðalverð og meðalvinnslutími á hektara. Þeir 

verktakar sem haft var samband við voru:  

- Bessi Freyr Vésteinsson bóndi og verktaki í Hofstaðaseli (plæging, pinnatæting, 

pinnatæting og sáning saman, völtun). 

- Eyþór Dalmann Sigurðsson bóndi og verktaki í Holtsmúla (plæging). 

- Halldór Einarsson bóndi og verktaki Úlfsstöðum (plæging, sáning með 

diskasáðvél). 

- Sigurður Baldursson bóndi og verktaki á Páfastöðum (úðun með 

plöntuvarnarefnum). 

- Stefán Gísli Haraldsson bóndi og verktaki í Brautarholti (plæging). 
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- Sævar Einarsson bóndi og verktaki á Hamri (plógherfing, sáning með hefðbundinni 

sáðvél). 

 

3.4 Meðhöndlun og úrvinnsla  gagna  

Öll gögn voru skráð í Microsoft Excel og öll gröf voru unnin í Microsoft Excel.   

Ritgerðin var skrifuð í Microsoft Word. 

HOBOware pro hugbúnaður frá Onset var notaður til að safna og vinna úr gögnum úr 

hitamælum og veðurstöð.  

HH2read hugbúnaður var notaður til að safna gögnum úr jarðvegsrakamæli.  

OneWireViewer var notaður til að stilla og lesa hitamæla sem voru notaðir um veturinn.  

Tölfræðivinna var unnin í SAS Enterprice Guide 6.1.   

Meðaltöl voru fundin með �̅�=
∑𝑋

𝑁
 .  

Staðalfrávik var reiknað með σ= √
𝑁∑𝑥2−(∑𝑥)

2

𝑁(𝑁−1)
 .  

Könnun á marktækni munar á milli liða og samspili á milli liða var fundin með 

fervikagreiningu (ANOVA) og marktækni milli hvers liðar könnuð  með Tukey prófi.  

Tilraunaskipulagið var svokallað split split plot sem er sett upp fyrir línulegar 

fervikagreiningar (ANOVA) en þær meta með tölfræðilegum hætti áhrif meðferða 

(jarðvinnslu, áburðarmagns og sáðmagns) á uppskeru og gæðaþætti korns. Megin módelið 

er: 

Y = µ + blokk + a + skekkja a + b + ab + skekkja b + c + ac + bc + skekkja c 

Þar sem Y = mælibreyta (uppskera, þúsundkornaþyngd, þroskaeinkunn o.s.frv.) 

µ = meðaltal allra reita 

blokk = jarðvegsgerðir 

a = jarðvinnsluaðferð 

b = niturmagn 

c = sáðmagn 

 

Einnig voru notuð undirmódel (split plot) þar sem hver jarðvegsgerð var gerð upp sér: 

Y = µ + blokk + a + skekkja a + b + ab + skekkja b 

Þar sem Y = mælibreyta (uppskera, þúsundkornaþyngd, þroskaeinkunn o.s.frv.) 

µ = meðaltal allra reita 
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blokk = jarðvinnsluaðferð 

a = niturmagn 

b = sáðmagn 

 

Í tilrauninni  „Áhrif plöntuvarnarefna (illgresis og sveppa) á kornuppskeru við mismunandi 

jarðvinnslu“ voru prófaðar þrjár mismunandi jarðvinnsluaðferðir á móajarðvegi. Innan 

hvers vinnslureits voru lagðir út 12 reitir í blokkaskipulagi með þremur mismunandi 

meðhöndlunum við illgresi og/eða blaðsvepp. 

Við uppgjör á tilrauninni var notað split plot skipulag: 

Y = µ + blokk + a + skekkja a 

Þar sem Y = mælibreyta (uppskera, þúsundkornaþyngd, þroskaeinkunn o.s.frv.) 

µ = meðaltal allra reita 

blokk = jarðvinnsluaðferð 

a = meðhöndlun (varnarefni) 

 

Við uppgjörið er tölfræðileg marktækni miðuð við 95% öryggi, P<0,05 nema annað sé 

tekið fram. Marktækur munur milli meðaltala er sýndur á myndum með ólíkum bókstöfum. 

Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að kanna hvort einhvert samband væri á milli valdra 

breyta (x og y). Ef um eitthvert línulegt samband var á milli breyta þá var Pearson 

fylgnistuðull reiknaður til að sjá hvernig samband væri á milli breyta. Pearson fylgnistuðull 

er reiknaður sem r=
n(∑𝑥𝑦)−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)
2
]
2
[[𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)

2
]
2
]

 . 
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4 Niðurstöður 

Í töflu 3 er að finna helstu dagsetningar tilraunanna árin 2013, 2014 og 2015 ásamt 

hitasummum frá sáningu að þreskingu. Sumarið 2014 var hlýrra en 2013 og munaði 61 

daggráðu frá sáningu að þreskingu á 10 færri vaxtardögum. Sumarið 2015 var það kaldasta 

á tímabilinu, einungis 1070 daggráður frá sáningu að þreskingu eða 188 daggráðum 

kaldara en sumarið 2014 þó að sprettutíminn væri 18 dögum lengri. 

 

Tafla 3: Helstu dagsetningar og hitasummur sumrin 2013, 2014 og 2015. 

Ár 2013 2014 2015 

Jarðvinnsla að vori 16.maí 5.maí 2.maí 

Sáning 17.maí 7.maí 9.maí 

Korn kemur upp 31.maí 23.maí 27.maí 

Dagafjöldi frá sáningu þangað til korn kemur upp 14 16 18 

Meðaljarðvegshiti í 5sm dýpt þegar korn kemur upp 8,5°C 7,8°C - 

Daggráður í 200 sm hæð frá sáningu þangað til korn kemur upp 99,3°D 95,6°D 93,3°D 

Daggráður í 15 sm hæð frá sáningu þangað til korn kemur upp 104,8°D 106,1°D 108,6°D 

Þresking 24.sep 4.sep 24.sep 

Dagar frá sáningu fram að þreskingu 130 120 138 

Daggráður í 200 sm hæð frá sáningu að þreskingu 1.197°D 1.258°D 1.070°D 

Daggráður í 100 sm hæð frá sáningu að þreskingu 1.221°D 1.281°D 1.094°D 

Daggráður í 15 sm hæð frá sáningu að þreskingu 1.249°D 1.312°D 1.110°D 

 

4.1 Lofthiti  

Á mynd 1 má sjá meðalhita hvers dags sumarið 2013 ásamt hámarkshita og lágmarkshita 

daganna á vaxtartíma kornsins. Í júlí voru 16 dagar þar sem meðalhiti dagsins fór yfir 

10°C, 12 í ágúst og 3 í september. Einungis fjórir dagar teygja sig yfir 20°C. Fjórir sinnum 

fer hitastigið undir frostmark þar af tvisvar sinnum í ágúst, í bæði skiptin rétt undir 0°C í 

skamman tíma.  
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Mynd 1: Lofthiti í 2m hæð frá sáningu til þreskingar árið 2013. 

 

Á mynd 2 má sjá meðalhita hvers dags sumarið 2014 ásamt hámarkshita og lágmarkshita 

daganna á vaxtartíma kornsins. Í júlí voru 25 dagar þar sem meðalhiti dagsins fór yfir 

10°C, 17 í ágúst og 1 í september. Líkt og sumarið á undan eru einungis fjórir dagar að 

teygja sig yfir 20°C. Töluvert næsturfrost var fjórar nætur í röð stuttu eftir að kornið kom 

upp. Tvisvar sinnum fer hitastigið undir frostmark eftir að kornið skreið, 2. ágúst í -1°C og 

22. ágúst niður í -2,7°C. 

 

 

Mynd 2: Lofthiti í 2m hæð frá sáningu til þreskingar árið 2014. 

 

Á mynd 3 má sjá meðalhita hvers dags sumarið 2015 ásamt hámarkshita og lágmarkshita 

daganna á vaxtartíma kornsins. Í júlí voru einungis 5 dagar þar sem meðalhiti dagsins fór 
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yfir 10°C, 10 í ágúst og 11 í september. Töluvert næturfrost var nokkra daga eftir að korni 

var sáð. Vægt næturfrost var tvær nætur í lok maí og fjórar nætur í júní. 

 

 

Mynd 3: Lofthiti í 2m hæð frá sáningu til þreskingar árið 2015. 

 

Á mynd 4 eru sýndar samanlagðar daggráður áranna 2013, 2014 og 2015 sem fall af 

dagafjölda frá sáningu að þreskingu hvert ár. Myndin sýnir að framan af sumri er sumarið 

2013 hlýrra en sumarið 2014. Þegar liðlega 80 dagar eru liðnir frá sáningu snýst þetta við 

þannig að seinnipartur sumarins 2014 er mun hlýrri en seinnipartur sumarins 2013. 

Sumarið 2015 víkur verulega frá hinum tveimur, kallt allt sumarið. 

 

 

Mynd 4: Summur daggráða í 2m hæð áranna 2013, 2014 og 2015 sem fall af dagafjölda 

frá sáningu að þreskingu. 
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4.2 Úrkoma 

Úrkoma var mæld í veðurstöð við akurinn. Í töflu 4 má sjá úrkomu hvers mánaðar á 

sprettutíma kornsins sumrin 2013 og 2014.  

 

Tafla 4: Úrkoma sumurinn 2013 og 2014 frá því í maí og fram að þreskingu ásamt fjölda 

daga með mældri úrkomu í hverjum mánuði. 

  2013   2014 

  Úrkoma mm 

Dagar með mældri 

úrkomu   Úrkoma mm 

Dagar með mældri 

úrkomu 

Maí 38 15 

 

8 10 

Júní 16 8 

 

54 13 

Júlí 65 14 

 

125 21 

Ágúst 41 18 

 

22 9 

September 132 18   2,2 2 

 

4.3 Samanburður milli áranna 2013 og 2014 

Á mynd 5 er borin saman kornuppskera áranna 2013 og 2014 sundurliðað eftir 

jarðvegsgerðum.  Árið 2013 er marktækur munur á milli allra jarðvegsgerða en árið 2014 

er það einungis sandjarðvegurinn sem sker sig marktækt frá hinum. Uppskeran í mýrinni 

var mun lakari árið 2014 en 2013 en uppskeran í móajarðveginum var svipuð bæði árin. 

Uppskeran í sandinum var mun betri seinna árið enda var köfnunarefnisáburður á 

sandinum aukinn verulega milli ára og árin því ekki sambærileg hvað það varðar. Árið 

2013 gaf besti reiturinn á mýrinni tæplega 5,5 tonn þ.e./ha uppskeru meðan sá lakasti var 

um helmingi lægri. Mesta uppskera í móanum var liðlega 4,3 tonn þe/ha sumarið 2014 og 

liðlega 4,2 tonn þe/ha í sandinum sama ár. Minnsta uppskera mældist í ísáðum reit í 

sandinum 2013, aðeins 198 kg þe/ha. 
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Mynd 5: Samanburður á kornuppskeru áranna 2013 og 2014. Meðaltöl eftir jarðvegsgerð 

ásamt  mestu og minnstu uppskeru. Breytileiki meðaltalanna er sýndur með staðalfráviki. 

Kíló þurrefnis eru gefin upp inn í hverri súlu. Marktækni milli jarðvegsgerða er metin 

innan hvors árs. Marktækur munur er sýndur með mismunandi bókstöfum. 

 

Mynd 6 sýnir þurrefnisprósentu uppskerunnar við þreskingu. Marktækur munur er á milli 

allra jarðvegsgerða bæði árin.  Munurinn á milli ára er 11-14 prósentustig árinu 2014 í hag. 

Árið 2013 er móajarðvegurinn að gefa þurrasta kornið að meðaltali en mýrarjarðvegurinn 

árið eftir. 

 

 

Mynd 6: Samanburður á þurrefnisprósentu korns áranna 2013 og 2014. Meðaltöl eftir 

jarðvegsgerð auk hæstu og lægstu gilda. Breytileiki meðaltalanna er sýndur með 

staðalfráviki. Þurrefnisprósenta er gefin upp inn í hverri súlu. Marktækni milli 

jarðvegsgerða er metin innan hvors árs. Marktækur munur er sýndur með mismunandi 

bókstöfum. 

Þúsundkornaþyngd gefur upplýsingar um fyllingu kornsins. Á mynd 7 er samaburður á 

þúsundkornaþyngd kornsins árin 2013 og 2014. Að jafnaði var þúsundkornaþunginn mun 
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betri árið 2014. Árið 2013 sker sandjarðvegurinn sig marktækt frá hinum tveimur 

jarðvegsgerðunum. 2014 er ekki munur á mýrarjarðveginum og sandjarðveginum en 

móajarðvegurinn er marktækt með aðeins lægri þúsundkornaþyngd. 

 

 

Mynd 7: Samanburður á þúsundkornaþyngd korns áranna 2013 og 2014. Meðaltöl eftir 

jarðvegsgerð auk hæstu og lægstu gilda. Breytileiki meðaltalanna er sýndur með 

staðalfráviki. Þúsundkornaþyngd er gefin upp inn í hverri súlu. Marktækni milli 

jarðvegsgerða er metin innan hvors árs. Marktækur munur er sýndur með mismunandi 

bókstöfum. 

 

Mynd 8 sýnir rúmþyngd, grömm í hverjum desilítra sem gefur ágætar upplýsingar um 

fyllingu kornsins. Því bústnara sem kornið er því meiri er rúmþyngdin. Árið 2013 var 

mýrin að gefa mestu rúmþyngdina, aðeins meiri rúmþyngd en móajarðvegurinn og 

marktækt meiri en sandjarðvegurinn. Árið 2014 er mýrarjarðvegurinn marktækt lakari en 

móajarðvegurinn og sandjarðvegurinn. 
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Mynd 8: Samanburður á rúmþyngd korns áranna 2013 og 2014. Meðaltöl eftir 

jarðvegsgerð auk hæstu og lægstu gilda. Breytileiki meðaltalanna er sýndur með 

staðalfráviki. Rúmþyngd er gefin upp inn í hverri súlu. Marktækni milli jarðvinnslu er 

metin innan hvors árs. Marktækur munur er sýndur með mismunandi bókstöfum. 

 

Þroskaeinnkunn er lögð saman úr þurrefnisprósentu kornsins við þreskingu,  

þúsundkornaþunga kornsins í grömmum og rúmþyngd kornsins í g/dl. Þroskaeinkunin 

gefur ágætis mælikvaða á kornþroskann.  Á mynd 9 má sjá að kornþroski ársins 2013 var 

mun lakari en árið 2014. Árið 2013 var ekki munur á þroskanum í mýrarjarðveginum og 

móajarðveginum en sandjarðvegurinn var marktækt lakari. Árið 2014 var ekki munur á 

þroskanum í móajarðveginum og sandjarðveginum en þroskinn var lakastur í 

mýrarjarðveginum. 
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Mynd 9: Samanburður á þroskaeinkunn uppskeru áranna 2013 og 2014. Meðaltöl eftir 

jarðvegsgerð auk hæðstu og lægstu þroskaeinkunna. Breytileiki meðaltalanna er sýndur 

með staðalfráviki. Þroskaeinkunn er gefin upp inn í hverri súlu. Marktækni milli 

jarðvegsgerða er metin innan hvors árs. Marktækur munur er sýndur með mismunandi 

bókstöfum. 

 

4.4 Skriðdagur kornsins 2013-2014 

Mynd 10 sýnir dagafjölda frá því að korn kemur upp þangað til að það skríður að meðaltali 

eftir hverri jarðvegsgerð. Bæði árin er marktækur munur á þeim dagafjölda sem kornið þarf 

til að skríða eftir jarðvegssgerð og er uppröðunin sú sama bæði árin. Árið 2013 þarf kornið 

heldur fleiri daggráður til að skríða en árið 2014.  

 

 

Mynd 10: Dagar frá því að korn kemur upp þangað til að það skríður að meðaltali. Inn í 

súlunum er dagafjöldi feitletraður og daggráður í 2m hæð skáletraðar. Skekkjumörk sýnd 

með staðalfráviki. Marktækur munur er sýndur með mismunandi bókstöfum. 
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Ef allar jarðvegsgerðir eru teknar saman þá dregur seinnkað skrið marktækt úr uppskeru. 

Aðhvarf uppskeru sem fall af vaxtardögum að skriði sumarið 2013 er sýnd á mynd 11. 

Fylgnistuðullinn r = -0,83, P<0,0001. Það kann að skekkja þessa mynd að allir punktarnir 

hægra á myndinni eru úr sandinum. Árið 2014 var fylgni á milli aukinnar illgresisþekju og 

seinkunnar skriðdags. Fylgnistuðullinn r = -0,319, P<0,0001. Aðhvarfsjafnan er y = -

150,47x + 9530, skýringahlutfallið  R
2 

= 0,10 og P<0,0001. Ekki var hægt að sjá neitt 

munstur á skriðdegi milli jarðvinnsluaðferða. 

 

 

Mynd 11: Aðhvarfslíking vaxtardaga að skriði og uppskeru á öllum jarðvegsgerðum 

sumarið 2013, P<0,0001. 

 

4.5 Samanburður á jarðvinnsluaðferðum í þremur 

jarðvegsgerðum 

Í töflu 5 eru gefin P gildi fyrir tveggja þátta samspil jarðvegsgerðar, jarðvinnslu, 

áburðarmagns og sáðmagns og áhrif á kornuppskeru, kornþroska, skriðtíma og 

illgresisþekju. Sumarið 2013 voru til staðar samspilsáhrif jarðvegsgerðar og jarðvinnslu á 

alla mæliþætti. Einnig var samspil jarðvegsgerðar og áburðarmagns á alla mæliþætti. 

Sumarið 2014 höfðu samspilsáhrif jarðvegsgerðar og jarðvinnslu áhrif á þroskaeinkunn, 

skriðdag og illgresisþekju. Ekki var lengur til staðar samspil jarðvegsgerðar og jarðvinnslu 

á kornuppskeru árið 2014, trúlega þar sem búið var að auka áburðarmagn í sandinum og 

uppskeran því meiri. Það voru einnig samspilsáhrif af jarðvinnslu og áburðarmagni sem 

eyddust út ef þau voru skoðuð fyrir hverja jarðvegsgerð.  Til að koma í veg fyrir að þessi 

samsspilsáhrif hafi áhrif á niðustöðurnar er hver jarðvegsgerð gerð upp fyrir sig. Ekki var 

samspil sáðmagns og áburðarmagns en í fyrri tilraunum hér á landi þar sem bornir voru 
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saman vaxandi köfnunarefnisskammtar og vaxandi sáðskammtar hafa komið fram samspil 

(Jónatan Hermannsson 1999, Egill Gunnarsson 2012). 

 

Tafla 5: Samspil jarðvegsgerðar, jarðvinnslu, áburðarmagns og sáðmagns á 

kornuppskeru, kornþroska, skriðtíma og illgresisþekju sumrin 2013 og 2014. 

      
    P gildi 

Ár Samspil 

Uppskera kg 

þe/ha Þroskaeinkunn 

Dagar frá 

sáningu að 

skriði Illgresisþekja 

 

jarðvegsgerð * jarðvinnsla <0.0001 <0.0001 <0.0001   

 

jarðvegsgerð * áburðarmagn <0.05 <0.05 <0.001   

2013 jarðvegsgerð * sáðmagn EM <0.01 EM   

 

jarðvinnsla * áburðarmagn EM EM EM   

 

jarðvinnsla * sáðmagn EM EM EM   

  áburðarmagn * sáðmagn EM EM EM   

 

jarðvegsgerð * jarðvinnsla EM <0.0001 <0.0001 <0.0001 

 

jarðvegsgerð * áburðarmagn <0.05 EM EM EM 

2014 jarðvegsgerð * sáðmagn EM EM EM EM 

 

jarðvinnsla * áburðarmagn <0.05 <0.01 EM <0.0001 

 

jarðvinnsla * sáðmagn EM EM EM EM 

  áburðarmagn * sáðmagn EM EM EM EM 

95% öryggismörk eru P<0,05; 99% öryggismörk eru P<0,01; 99,9% öryggismörk eru P<0,001. EM = ekki marktækt 

samspil. 

 

Á mynd 12 og mynd 13 er sýnd kornuppskera áranna 2013 og 2014 flokkuð eftir hverri 

jarðvinnsluaðferð á öllum jarðvegsgerðum. Mýrin er að gefa mesta uppskeru í öllum 

jarðvinnsluaðferðum fyrra árið og í þremur liðum seinna árið. Verulegur breytileiki eru 

innan hvers liðar eins og staðalfrávikin sýna sem er eðlilegt þar sem einnig er verið að 

skoða áhrif vaxandi  köfnunarefnisskammta og áhrif vaxandi sáðskammta. Á mýrinni var 

haustplæging að gefa mesta uppskeru bæði árin en ekki var marktækur munur á 

haustplægingu og plógherfingu. Njøs & Børresen (1990)  fundu út að sáðbeð haustplægðra 

akra væri betra vegna veðrunar og frostáhrifa. Einnig getur mikil jaðvegsbleyta á vorin 

dregið úr gæðum vorplægingarinnar og getur verið skýring á því hvers vegna uppskera 
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haustplægingar er stundum betri en uppskera vorplægingar (Tørresen o.fl. 1999). Í 

lífrænum jarðvegi í Svíþjóð var léttari jarðvinnsla að gefa sambærilega eða lítillega meiri 

uppskeru en plæging svo fremi að illgresisvarnir væru í lagi (Heinonen 1991). Í 

móajarðveginum og sandjarðveginum var ekki marktækur munur á milli plægingaliða en 

plógherfing og ísáning voru að gefa lakari uppskeru. Megin niðurstaða Tørresen o.fl. 

(1999) var að uppskera minnkaði eftir því sem dregið var úr jarðvinnslu og vorplæging var 

að gefa jafn mikla eða meiri uppskeru en haustplæging. Samantekt á nokkrum tilraunum í 

Svíþjóð með léttri jarðvinnslu samanborið við hefðbundna jarðvinnslu á léttum jarðvegi 

sýndi að það dró 10-15% úr uppskeru við að létta jarðvinnsluna (Heinonen 1991). 

 

 

Mynd 12: Kornuppskera 2013 eftir jarðvinnsluaðferðum og jarðvegsgerðum. Bókstafir 

sýna marktækni munar innan hverrar jarðvegsgerðar. Prósentutölur sýna hlutfall milli 

jarðvinnsluliða  innan jarðvegsgerða. Breytileiki er sýndur með staðalfráviki. 
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Mynd 13:  Kornuppskera 2014 eftir jarðvinnsluaðferðum og jarðvegsgerðum. Bókstafir 

sýna marktækni munar innan hverrar jarðvegsgerðar. Prósentutölur sýna hlutfall milli 

jarðvinnsluliða innan jarðvegsgerða. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

Myndir 14 og 15 sýna þroskaeinkunn kornsins eftir jarðvinnsluaðferðum 2013 og 2014. Í 

mýrinni sumarið 2013 var ísáningin að gefa mestan þroska en vorplægingin gaf marktækt 

minnstan þroska.  Sumarið 2014 var þroskinn einnig mestur með ísáningunni í mýrinni en 

var þó ekki marktækt frábrugðin öðrum reitum en haustplægingu sem gaf minnsta 

þroskann. Í móajarðveginum var ekki þroskamunur eftir jarðvinnslu árið 2013 en árið 2014 

gaf haustplæging minnsta þroskan sem þó var aðeins marktækt minni en liðurinn 

haustherfing og vorplæging sem gaf mestan þroska. Á sandinum gaf plógherfingin 

minnstan þroska 2013 en ekki var marktækur munur á plægðum liðum. Enginn 

þroskamunur var milli jarðvinnsluaðferða á sandinum sumarið 2014. Í tveggja ára tilraun 

Børresen (1987) í Noregi  þar sem hann bar saman plægingu, herfingu og ísáningu 

vorkorns kom í ljós að þurrefnisinnihald korns var lægra á herfuðum og ísáðum reitum en 

plægðum reitum. 
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Mynd 14: Þroskaeinkunn 2013 eftir jarðvinnsluaðferðum og jarðvegsgerðum. Bókstafir 

sýna marktækni munar innan hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

 

 

Mynd 15: Þroskaeinkunn 2014 eftir jarðvinnsluaðferðum og jarðvegsgerðum. Bókstafir 

sýna marktækni munar innan hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

 

Illgresi var metið sumarið 2014 sem prósenta af þekju hvers reits, sbr. mynd 16. Á mýrinni 

var minnst illgresi á plægðum reitum og munur á þeim ekki marktækur. Það var marktækt 

meira illgresi á plógherfuðum reitum en plægðum. Ísáning var með marktækt mest illgresi 

á mýrinni. Í móanum var minnst illgresi á vorplægðum reitum, marktækt minna illgresi þar 

sem einungis var vorplægt en þar sem var haustplægt. Plógherfing og ísáning var með 

marktækt meira illgresi en plægðir reitir í móanum. Í sandinum var minnst illgresi í 

plægðum reitum en marktækt mest var illgresi í plógherfuðum reitum. Í sandinum lágu 
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ísáðir reitir að meðaltali milli plægingar og plógherfingar, marktækt meira illgresi en í 

plægðum reitum en marktækt minna illgresi en í plógherfuðum reitum. Erlendar tilraunir 

sýna verulega aukningu illgresis þar sem jarðvinnsla er minnkuð eða henni sleppt og 

ísáning notuð (Tørresen o.fl. 2006). Í samtekt Skuterud o.fl. (1996) á 38 langtímatilraunum 

í Noregi kom í ljós að illgresi dróg úr kornuppskeru og heilt yfir minnkaði uppskeran með 

léttari jarðvinnslu en illgresi jókst. Mynd 17 sýnir aðhvarf milli illgresisþekju og uppskeru 

á mýrarjarðvegi sumarið 2014. Fylgnistuðull r = -0,76, P<0,0001. 

 

 

Mynd 16: Illgresisþekja í tilraunareitum eftir jarðvinnsluaðferðum og jarðvegsgerðum. 

Bókstafir sýna marktækni munar innan hverrar jarðvegsgerðar. Breytleiki sýnir 

staðalfrávik. 

 

 

Mynd 17: Aðhvarf kornuppskeru að illgresisþekju á mýrarjarðvegi 2014, P<0,0001. 
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Mynd 18 sýnir aðhvarf uppskeru og illgresis í móajarðvegi 2014. Fylgnistuðullinn r=-0,46, 

P<0,01. Fylgnistuðull er mun lægri í móanum en í mýrinni. Á sandjarðveginum var enginn 

fylgni á milli illgresisþekju og uppskeru. 

 

Mynd 18: Aðhvarf kornuppskeru að illgresisþekju á móajarðvegi 2014, P<0,05. 

 

Á mýrinni jókst þroski kornsins marktækt með auknu illgresi eins og sést á mynd 19. 

Fylgnistuðullinn er r=0,56, P<0,0001. Engin slík áhrif voru í móajarðveginum og á 

sandjarðveginum.  

 

 

Mynd 19: Aðhvarf þroskaeinkunnar að illgresisþekju á mýrarjarðvegi sumarið 2014, 

P<0,001. 

 

Lítil sem engin lega var á korninu haustið 2013. Haustið 2014 var töluvert um legu í 

sumum reitum. Legan var metin í prósentum, þ.e. hversu stór hluti korns í hverjum reit 

hafði lagst niður. Engin lega á korni var í sandjarðveginum. Í mýrinni var mest legan 24% 
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þar sem plógherfað hafði verið en engin lega þar sem ísáning var notuð. Í mýrinni var 

fylgni á milli uppskeru og legu þannig að aukinni uppskeru fylgdi aukin lega, 

fylgnistuðillinn r=0,38, P<0,01. Í móanum var mesta legan í ísáðu reitnum 17% en ekki 

augljós munur á milli annara jarðvinnsluaðferða. Tilraunir sem Børresen (1993) gerði í 

Norgegi sýndi fram á meiri legu korns á 10 sm tættum reitum en plægðum reitum en tættu 

reitirnir voru að gefa meiri uppskeru. Rasmussen (1988) gerði samanburð á plægingu, 

herfing og ísáningu í Danmörku. Hann fann út að að lega var minni en á reitum þar sem 

plægt hafði verið en plægðu reitirnir voru að gefa meiri uppskeru.  

 

4.6 Samanburður á vaxandi köfnunarefnisáburðarskömmtum 

Sumarið 2013 voru samspilsáhrif á uppskeru á milli jarðvinnslu og vaxandi 

köfnunarefnisskammta. Samspilsáhrifin voru lítil en marktæk í móajarðveginum, P<0,05. Í 

mýrinni var marktækni samspilsins P=0,06 og P=0,05 í sandinum og samspilið því á 

mörkum þess að vera marktækt. Samspilið var á þann veg að köfnunarefnisáburður nýttist 

illa í ísáðu reitunum í móajarðveginum og einnig var léleg nýting á köfnunarefnisáburði í 

sandinum bæði þar sem var plógherfað og séstaklega þar sem var ísáð. Þar sem 

skýringahluti samspilsins í heildarniðurstöðunni er lítill í öllum tilfellum er litið á 

jarðvinnslu og vaxandi köfnunarefnisskammta sem meginliði. 

Á mynd 20 og 21 má sjá uppskeru áranna 2013 og 2014 sundurliðaða eftir 

köfnunarefnisskömmtum. Á mýrinni var ekki munur á uppskeru eftir áburðarliðum. Í 

móajarðveginum var marktækur munur á milli allra liða bæði árin. Myndir 22 og 23 sýna 

aðhvarfslíkingu köfnunarefnisgjafar og uppskeru í móajarðvegi sumrin 2013 og 2014. 

Marktæk fylgni var á milli aukinnar uppskeru og stækkandi köfnunarefnisskammta í 

móajarðveginum. Árið 2013 var fylgnistuðullinn r=0,61, P<0,0001 og árið 2014 var 

r=0,63, P<0,0001.  
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Mynd 20: Kornuppskera 2013 eftir áburðarskömmtum. Bókstafir sýna marktækni munar 

innan hverrar jarðvegsgerðar. Hlutfallstölur inn í súlum sýna hlutfall innan hverrar 

jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

 

 

Mynd 21: Kornuppskera 2014 eftir áburðaskömmtum. Bókstafir sýna marktækni munar 

innan hverrar jarðvegsgerðar. Hlutfallstölur inn í súlum sýna hlutfall innan hverrar 

jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 
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Mynd 22: Aðhvarf milli köfnarefnisáburðargjafar og kornuppskeru á móajarðvegi 

sumarið 2013. P<0,0001. 

 

 

Mynd 23: Aðhvarf milli köfnarefnisáburðargjafar og kornuppskeru á móajarðvegi 

sumarið 2014. P<0,0001. 

 

Á sandinum var einnig marktækur munur á áburðarliðum árið 2013 þegar notaðir voru 

sömu N-skammtar og á móa og mýrarjarðveginn. Mynd 24 sýnir aðhvarf N-áburðar og 

uppskeru í sandinum sumarið 2013. Fylgnistuðullinn r=0,55, P<0,0001. Árið 2014 var N-

áburður aukinn á sandinum og áburðarliðunum fjölgað í 4. Uppskeran jókst við aukna 

áburðarskammta en ekki var marktækur munur á milli liða nema að minnsti skammturinn 

var marktækt frábrugðin hinum þremur. Mikill breytileiki var milli reita í sandinum og er 

það megin ástæða þess að munurinn mældist ekki marktækur. Jákvæð fylgni r=0,41, 

P<0,01 mældist í sandinum 2014 milli áburðarskammta og uppskeru í en aðhvarf er sýnt á 

mynd 25. Breytileiki gagnanna er verulegur og skýringahlutfallið R
2
 einungis 0,17 eða 

17%. 
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Mynd 24: Aðhvarf milli köfnarefnisáburðargjafar og kornuppskeru á sandjarðvegi 

sumarið 2013. P<0,0001. 

 

 

Mynd 25: Aðhvarf milli köfnarefnisáburðargjafar og kornuppskeru á sandjarðvegi 

sumarið 2014. P<0,0001. 

 

Á mynd 26 og 27 má sjá þroskaeinkunn eftir köfnunarefnisskömmtum árin 2013 og 2014. 

Á mýrinni 2013 dró marktækt úr kornþroska með auknu köfnunarefni. Mynd 28 sýnir 

aðhvarf milli kornþroska og köfnunarefnis, fylgnistuðullinn r = -0,36, P<0,05. Skýrihlutfall 

aðhvarfsins er lágt, einungis 13%.  Árið 2014 var þoskaminnkunin ekki marktæk milli 

áburðaliða á mýrinni. Í móajarðveginum var þroskinn mestur þegar borið var á 60 kg N/ha 

bæði árin en þroskinn var marktækt minni við 90 kg N/ha skamtinn. Ekki var marktæk 

fylgni milli köfnunarefnisáburðar og þroska móajarðveginum árin 2013 og 2014. Á 
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sandinum var ekki marktækur munur í þroska eftir köfnunarefnisskömmtum árin 2013 og 

2014. 

 

 

Mynd 26: Þroskaeinkunn eftir magni köfnunarefnis sumarið 2013. Bókstafir sýna 

marktækni munar innan hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

 

 

Mynd 27: Þroskaeinkunn eftir magni köfnunarefnis sumarið 2014. Bókstafir sýna 

marktækni munar innan hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 
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Mynd 28: Aðhvarf milli þroskaeinkunnar og köfnunarefnisáburðar í mýrarjarðvegi 

sumarið 2013, P<0,05. 

 

Í móanum var fylgni á milli köfnunarefnisskammta og legu r = 0,41, P<0,01. Þannig jókst 

lega í móajarðveginum með auknum áburðarskammti. 

 

4.7 Samanburður á vaxandi sáðmagni 

Á mynd 29 og mynd 30 sjást áhrif aukins sáðmagns á uppskeru. Sumarið 2013 jókst 

uppskera á mýrinni marktækt með auknum sáðskömmtum. Einnig var tilhneiging til 

aukinnar uppskera með auknu sáðmagni 2014 en munurinn var þó ekki marktækur.  

 

 

Mynd 29: Kornuppskera 2013 eftir sáðmagni. Bókstafir sýna marktækni munar innan 

hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 
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Mynd 30: Kornuppskera 2014 eftir sáðmagni. Bókstafir sýna marktækni munar innan 

hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

 

Árið 2013 var jákvæð fylgni sáðmagns og uppskeru á mýrarjarðveginum fylgnistuðullinn 

r= 0,41, P<0,01. Aðhvarfið er sýnt á mynd 31 en skýringahlutfallið er einungis 17%. Í 

móajarðveginum hafði sáðmagn engin áhrif á uppskeru og sama átti við um sandjarðveginn 

árið 2013.  

 

 

Mynd 31: Aðhvarf milli sáðmagns og kornuppskeru í mýri sumarið 2013, P<0,01 

 

Árið 2014 jókst uppskeran marktækt með auknu sáðmagni í sandjarðveginum. Aðhvarf 

milli sáðmagns og uppskeru er sýnd á mynd 32, fylgnin var r = 0,29, P<0,05 en 

skýringahlutfallið einungis tæp 9%. 
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Mynd 32: Aðhvarf milli sáðmagns og uppskeru í sandjarðvegi sumarið 2014, P<0,05. 

 

Á myndum 33 og 34 má sjá þroskaeinkunn eftir sáðmagni. Á mýrarjarðveginum og 

móajarðveginum var hvorugt árið marktækur munur á þroska eftir sáðmagni. Á 

sandjarðveginum dróg marktækt úr þroska með auknu sáðmagni árið 2013 en árið 2014 

jókst þroskinn marktækt með auknu sáðmagni. Á mynd 35 er aðhvarf sáðmagns og þroska 

í sandjarðvegi sumarið 2013, fylgnin er neikvæð r=-0,45, P<0,01. Á mynd 36 er aðhvarf 

sáðmagns og þroska í sandjarðvegi sumarið 2014, fylgnin er jákvæð r=0,38, P<0,01. Í 

báðum tilfellum er skýringahlutafallið frekar lágt. 

 

 

Mynd 33: Þroskaeinkunn eftir sáðmagni 2013. Bókstafir sýna marktækni munar innan 

hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 
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Mynd 34: Þroskaeinkunn eftir sáðmagni 2014. Bókstafir sýna marktækni munar innan 

hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

 

 

Mynd 35: Aðhvarf milli þroskaeinkunnar og sáðmagns á sandjarðvegi sumarið 2013, 

P<0,01. 
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Mynd 36: Aðhvarf milli þroskaeinkunnar og sáðmagns á sandjarðvegi sumarið 2014, 

P<0,01. 

 

Í mýrinni 2014 var væg fylgni milli sáðmagns og legu, auknu sáðmagni fylgdi aukin lega r 

= 0,32, P<0,05. 

 

4.8 Áhrif varnarefna (gegn illgresi og svepp) og 

jarðvinnsluaðferða (tilraun 2015) 

Vorið 2015 var lögð út tilraun á móajarðvegi til að kanna hvort úðun með illgresiseyði og 

sveppaeyði myndu jafna uppskerumun plægingar, plógherfingar og ísáningar. Tilraunin 

mistókst að hluta til þannig að reitir sem úðaðir voru með illgresiseyðinum Express sx 

skemmdust á þann veg að fyrstu öxin voru krypplingar en öx á hliðarsprotum voru eðlileg. 

Þannig var bæði uppskera þessara reita og kornþroski langt frá því sem eðlilegt gæti talist. 

Ákveðið var að sleppa tjónuðu reitunum úr uppgjörinu en þess í stað voru slegnir 12 reitir 

til samanburðar við enda tilraunarinnar sem höfðu hlotið sömu meðhöndlun að öllu leyti 

nema að þar hafði verið úðað viku seinna með Express sx og sveppaeyðinum Tilt 250EC.  

Mynd 37 sýnir uppskeru úr 24 reitum í tilrauninni þar sem helmingur hafði verið úðaður 

með illgresiseyðinum Express sx og sveppaeyðinum Tilt 250EC en hinn helmingurinn 

ómeðhöndlaður til samanburðar. Plæging gaf mesta uppskeru og lítill uppskeruauki var við 

úðun en ekki marktækur. Í tilraun sem Tørresen o.fl. (1999) gerðu í Noregi kom í ljós að 

áhrif illgresiseyða á uppskeru voru minni á plægðum reitum en herfuðum og ísáðum. 

Plógherfing gaf að jafnaði 91% af uppskeru plægðra reita sem var ekki marktækt 

frábrugðið plægingunni. Lítill ávinniningur var af úðun á plógherfuðum reitum. 
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Uppskeruhlutfall á milli plægingar og plógherfingar er sambærilegt við það sem Tørresen 

o.fl. (1999)  fundu út á úðuðum reitum en þeir fundu hinsvegar mikinn mun á úðuðum 

reitum og óúðuðum í herfuðu landi andstætt við það sem er í þessari tilraun. Ísáðir reitir 

sem voru úðaðir gáfu 76% af uppskeru plægðra reita sem var marktækt minni uppskera. 

Óúðaðir ísáðir reitir gáfu einungis 61% uppskeru plægðra reita sem var marktækt minna en 

á úðuðum ísáðum reitum. Í ísáningunni skilaði úðun með illgresis og sveppalyfi 24,5% 

uppskeruauka sem var marktæk aukning P<0,01.  Uppskera ísáðu reitanna var hlutfallslega 

minni í samanburði við plægingu í þessari tilraun en í tilraun Tørresen o.fl. (1999) í Noregi 

en þar höfðu þau einnig notað glyphosat til að drepa fjölært illgresi á tilraunareitunum. 

 

 

Mynd 37: Kornuppskera úr tilraun 2015. Reitir úðaðir með bæði illgresiseyði og 

sveppaeyði og ómeðhöndlaðir reitir til samanburðar. Uppskeru er feitletruð inn í súlunum 

og hlutfallstala skáletruð. Marktækur munur er sýndur með mismunandi bókstöfum. 

Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

 

Mynd 38 sýnir þroskaeinkunn korns úr tilrauninni 2015. Úðunin dregur úr þroska kornsins 

í öllum tilfellum en einungis í plógherfuðu reitunum var þroski marktækt minni þar sem 

var úðað P<0,01. Í tilraun sumarið 2005 á Korpu þar sem kornreitir voru úðaðir með 

sértækum illgresiseyðum og bornir saman við ómeðhöndlaða reiti kom í ljós að úðun gegn 

illgresi dró  verulega úr vexti illgresis og jók uppskeru en hafði lítil áhrif á þroska kornsins 

(Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2006). 
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Mynd 38: Þroskaeinkunn korns úr tilraun 2015. Annarsvegar reitir úðaðir með 

illgresiseyði og sveppeyði og ómeðhöndlaðir reitir til samanburðar. Marktækur munur er 

sýndur með mismunandi bókstöfum. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

 

Á mynd 39 má sjá aðhvarf milli kornuppskeru á 24 reitum og illgresisþekju reitanna. 

Fylgni milli illgresis og uppskeru er r = -59, P<0,01. Að jafnaði dregst uppskerana saman 

um 26% frá því að engin illgresisþekja er á akrinum yfir í það að illgresi þeki allt yfirborð 

akursins. 

 

 

Mynd 39:  Aðhvarf milli kornuppskeru og illgresisþekju í tilraun 2015, P<0,01. 
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Á mynd 40 má sjá uppskeru úr jarðvinnslutilraun 2015 þar sem tekinn er saman munur 

reita sem annarsvegar voru úðaðir með sveppaeyðinum Tilt 250EC og ómeðhöndlaðir reitir 

til samanburðar. Í reitum úðuðum með sveppaeyðinum Tilt 250EC voru plægðir reitir með 

mesta uppskeru, marktækt meira en plógherfaðir sem voru með marktækt meiri uppskeru 

en ísáðir reitir. Uppskera ómeðhöndlaðra reita er aðeins minni en meðhöndlaðra í öllum 

jarðvinnsluliðum en aðeins í ísáðu reitunum var munurinn marktækur P<0,05. Í ísáðu 

reitunum gaf úðun með sveppaeyði að jafnaði 14% uppskeruauka. Í tilraunum á Korpu árin 

2000 og 2002 með úðun gegn blaðsjúkdómum á plægðu landi kom í ljós 14% 

uppskerurýrnun vegna blaðsveppa á melajarðvegi í sex raða byggi og 24% uppskerutap í 

mýri (Jónatan Hermannsson & Halldór Sverrisson 2003, Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. 

Kristjánsdóttir 2002, Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2003). Í Miðgerði í 

Eyjafirði var einnig tilraun með úðun gegn blaðsvepp sumarið 2003 en þar hafði landið 

verið herfað með diskaherfi en ekki plægt. Þar mældist meðaluppskeruminnkun 5 

byggyrkja vera um 12% vegna sveppasjúkdóma (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. 

Kristjánsdóttir 2004). Í tilraun á Korpu sumarið 2007 með þrjú mismunandi varnarefni 

gegn blaðsvepp var hinsvegar ekki marktækir munur á uppskeru á meðhöndluðum og 

ómeðhöndluðum reitum en smitálag var lítið þetta sumar (Þórdís A. Kristjánsdóttir 2008). 

 

 

Mynd 40: Uppskera korns í jarðvinnslutilraun 2015. Helmingur reitanna úðaður með 

sveppaeyði og sami fjöldi ómeðhöndaður til samanburðar. Í súlunum má sjá 

meðaluppskeruna feitletraða og hlutfallstölur skáletraðar. Marktækur munur er sýndur 

með mismunandi bókstöfum. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 
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Á mynd 41 má sjá þroskaeinkunn korns í jarðræktartilraun 2015 þar sem bornir eru saman 

ómeðhöndlaðir reitir og reitir meðhöndlaðir með sveppaeyðinum Tilt 250EC. Enginn 

marktækur munur fannst á kornþroska, hvorki á milli jarðvinnsluliða eða á milli 

meðhöndlaðra reita og ómeðhöndlaðra.  Í tilraunum á Korpu árin 2000 og 2002 með úðun 

gegn blaðsjúkdómum kom í ljós að sveppasýking dróg verulega úr kornþroska (Jónatan 

Hermannsson & Halldór Sverrisson 2003, Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 

2002, Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2003). 

 

 

Mynd 41: Þroskaeinkunn korns úr jarðvinnslutilraun 2015. Helmingur reita úðaður með 

sveppaeyði og sami fjöldi ómeðhöndlaður til samanburðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 

 

4.9 Jarðvegshiti 

Mynd 42 sýnir jarðvegshita í efstu lögum mýrarjarðvegs frá því nokkrum dögum fyrir 

sáningu og þangað til 50 dögum eftir sáningu. Ekki er munur á hitastigi reita sem voru 

unnir um vorið. Þeir reitir sem voru unnir haustið áður eru báðir um 2°C kaldari fyrstu 

dagana eftir sáningu en reitir sem voru óhreyfðir fram á vor. Jarðvegur sem var 

haustplægður er fljótari að ná sama hitastigi og reitir sem voru óunnir um haustið en 

haustherfaður. Það tekur haustherfaðan jarðveg um einn mánuð að ná sama hitastigi og 

aðrir reitir. Á mynd 43 má sjá uppsafnaðan jarðvegshita í mýri sumarið 2013 mældan í 

dagráðum. Þar sést að haustunnu reitirnir eru með lægri hitasummu eftir sumarið og 

munurinn er að aukast allt sumarið. Ísáði reiturinn er með hæstu hitasummuna, aðeins ofar 

en vorplæging og plógherfing. Munurinn var þó ekki marktækur. 
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Mynd 42: Jarðvegshiti jarðvinnslureita í 5sm dýpt í mýrarjarðvegi árið 2013. 

 

 

Mynd 43:  Uppsafnaður jarðvegshiti (daggráður) jarðvinnsureita í 5sm dýpt frá sáningu 

til þreskingar í mýrarjarðvegi sumarið 2013. 

 

Mynd 44 sýnir jarðvegshitann í mýrarjarðvegi sumarið 2014. Líkt og sumarið 2013 er 

haustplægði reiturinn liðlega 2°C kaldari framan af vorinu en reitir sem voru óunnir um 

haustið en haustherfaði reiturinn er heldur hlýrri en árið áður en samt kaldari en óhreyfðir 

reitir. Það tók haustunnu reitina styttri tíma að ná sama jarðvegshitastigi sumarið 2014 en 

2013. Á mynd 45 sést að líkt og sumarið 2013 er hitasumma haustunnu reitanna mæld í 

daggráðum lægri en vorunnu reitanna en munurinn ekki marktækur. Ísáði reiturinn er með 

nær sömu hitasummu og vorunnir reitir. 
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Mynd 44:  Jarðvegshiti jarðvinnslureita í 5 sm sýpt í mýrarjarðvegi árið 2014. 

 

 

Mynd 45: Uppsafnaður jarðvegshiti (daggráður) jarðvinnsureita í 5 sm dýpt frá sáningu 

til þreskingar í mýrarjarðvegi sumarið 2014. 

 

Vorið 2013 er haustplægður reitur í móajarðvegi kaldari eftir jarðvinnslu og sáningu en 

aðrir reitir. Það tekur haustplægða reitinn um hálfan mánuð að ná sama hitastigi og reiti 

sem voru óunnir um haustið sbr. mynd 46. Á mynd 47 má sjá að það er lítill munur á 

uppsöfnuðum hita eftir sumarið nema að ísáði reiturinn er aðeins heitari en sker sig þó ekki 

marktækt frá hinum. 
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Mynd 46:  Jarðvegshiti jarðvinnslureita í 5 sm dýpt í móajarðvegi árið 2013. 

 

 

Mynd 47: Uppsafnaður jarðvegshiti (daggráður) jarðvinnsureita í 5 sm dýpt frá sáningu 

til þreskingar í móajarðvegi sumarið 2013. 

 

Vorið 2014 er lítill sem enginn munur á hitastigi jarðvinnslureita í móajarðveginum eins og 

mynd 48 sýnir. Á mynd 49 má sjá að líkt og sumarið 2013 drekkur ísáði reiturinn 2014 

meiri varma í sig um sumarið en aðrir reitir en munurinn er þó ekki marktækur. 
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Mynd 48: Jarðvegshiti jarðvinnslureita í 5 sm dýpt í móajarðvegi árið 2014. 

 

 

Mynd 49: Uppsafnaður jarðvegshiti (daggráður) jarðvinnslureita í 5sm dýpt frá sáningu 

til þreskingar í móajarðvegi sumarið 2014. 

 

Á mynd 50 má sjá að í sandinum er lítill munur á jarðvegshita eftir jarðvinnslu. 

Haustplægði reiturinn er kaldastur fram að jarðvinnslu og sáningu. Eftir sáningu er lítill 

munur á reitunum. Mynd 51 sýnir að lítill sem enginn munur er á uppsöfnuðum hita eftir 

sumarið á sandjarðveginum. 
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Mynd 50: Jarðvegshiti jarðvinnslureita í 5 sm dýpt í sandjarðvegi árið 2013. 

 

 

Mynd 51: Uppsafnaður jarðvegshiti (daggráður) jarðvinnsureita í 5 sm dýpt frá sáningu 

til þreskingar í sandjarðvegi sumarið 2013. 

 

Á mynd 52 sést að vorið 2014 er haustplægði reiturinn í sandinum kaldari en aðrir reitir í 

um viku eftir jarðvinnslu og sáningu en eftir það helst hitastigið sambærilegt á milli reita. 

Á mynd 53 má sjá að ísáði reiturinn sker sig aðeins frá hinum reitunum í uppsöfnuðum hita 

eftir sumarið en munurinn er ekki marktækur. Niðurstaða Børresen (1987) eftir tveggja ára  

tilraun í Noregi 1982-1983 þar sem hann fylgdist með hitastigi jarðvegs við plægingu, 

herfingu og ísáningu var að jarðvinnsla hafði lítil áhrif á meðalhitastig jarðvegs. Skosk 

tilraun frá 1973 og 1974 sýndi lægra hitastig ísáðra reita en plægðra reita framan af vori 

(Hay o.fl. 1978). Sama niðurstaða var í tilraun í Danmörku 1981 – 1986 (Rasmussen 1988) 

og  í Albertafylki í Bandaríkjunum komust vísindamenn einnig að því að hitastig ísáðra 
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reita væri lægra en herfaðra reita (Nyborg & Malhi 1989) andstætt því sem kom fram í 

tilraununum hér.  

 

 

Mynd 52: Jarðvegshiti jarðvinnslureita í 5 sm dýpt í sandjarðvegi árið 2014. 

 

 

Mynd 53: Uppsafnaður jarðvegshiti (daggráður) jarðvinnsureita í 5 sm dýpt frá sáningu 

til þreskingar í sandjarðvegi sumarið 2014. 

 

Á mynd 54 má sjá samband lofthita í 2 metra hæð og meðaljarðvegshita allra reita þar sem 

fylgnistuðull er r=0,83, P<0,0001. Veðurstöðin sem notuð var mældi einnig inngeislun 

w/m
2
. Kannað var hvort eitthvað samhengi væri með jarðvegshita og inngeislun. Engin 

fylgni var á milli inngeislunar og jarðvegshita, hvorki um vorið þegar kornið var ekki 

komið upp og jarðvegur dökklur né seinna þegar gróðurþekja var komin á reitina.  

 



  84 

 

Mynd 54: Aðhvarf milli meðadagshita í 2m hæð og meðaljarðvegshita allra reita í 5sm 

dýpt sumarið 2014. P<0,001. 

 

Mynd 55 sýnir meðalhitastig jarðvegs í tvær vikur eftir sáningu, þar sem búið er að slá 

ssaman árunum 2013 og 2014, sundurliðað eftir haustmeðferð. Í bæði mýrarjarðvegi og 

móajarðvegi eru haustplægðir reitir kaldari framan af vori en reitir sem voru óhreyfðir um 

haustið. Í mýrinni er munurinn yfir 2°C og er marktækur P<0,05. Í mýrinni hefur 

haustherfing neikvæð áhrif á jarðvegshita að vori en í móajarðveginum er lítill sem enginn 

munur á haustherfingu og óhreyfðu. Í sandjarðvegi virðist haustmeðferð litlu skipta upp á 

jarðegshita eftir sáningu að vori. 

 

 

Mynd 55: Meðaljarðvegshiti fyrstu 14 dagana eftir sáningu vorin 2013 og 2014. Bókstafir 

sýna marktækni munar innan hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir staðalfrávik. 
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Mynd 56 sýnir hve margir sentimetrar voru niður á frost 12. maí 2013. Teknar voru þrjár 

mælingar í hverjum lið. Dýpst var á klakann í sandinum og ekki marktækur munur á milli 

jarðvinnslu. Í mýrinni var stytst á klakann þar sem haustherfað var en dýpst á klakann í 

óhreyfðu og marktækur munur á milli. Í móanum var grynnst á klakann í haustplægingu, 

en dýpst í óhreyfðu eins og í hinum jarðvegsgerðunum. Í móanum var marktækur munur á 

milli jarðvinnsluaðferða. 

 

 

Mynd 56: Sentimetrar niður á frost mælt 12. maí 2013. Bókstafir sýna marktækni á milli 

jarðvinnslu innan hverrar jarðvegsgerðar. 

 

Bæði veturinn 2012-2013 og veturinn 2013-2014 var mældur jarðvegshiti á 10-12 sm dýpi 

í reitum sem voru haustunnir og óunnum reitum til samanburðar. Á myndum 57 og 58 má 

sjá mælingar birtar sem meðaltöl hvers mánaðar. Að jafnaði er ekki mikill munur á 

vetrarhita reitanna. Fyrri veturinn er lægsti meðalhiti í desember en í febrúar seinni 

veturinn. Verulegur breytileiki er á hitastigi innan hvers mánaðar. Fyrri veturinn er  

meðalhiti í desember lægri í haustunnum reitum bæði í mýrinni og í móanum. Bæði vorin 

var sandjarðvegurinn fljótari að hitna en mýrar og móajaðrvegur. Ekki eru til mælingar á 

haustplægða reitnum í sandinum fyrr en í apríl þar sem refur gróf upp hitanemann sem 

komið hafði verið fyrir um haustið og fjarlægði. 
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Mynd 57: Meðaljarðvegshiti hvers mánaðar á ca. 10 sm dýpi veturinn 2012 til 2013 

sundurliðað eftir jarðvegi og haustjarðvinnslu. 

 

 

Mynd 58: Meðaljarðvegshiti hvers mánaðar á ca. 10 sm dýpi veturinn 2013 til 2014 

sundurliðað eftir jarðvegi og haustjarðvinnslu. 

 

4.10  Jarðvegsraki 

Sumarið 2013 var fylgst með jarðvegsraka í hverjum jarðvinnslureit fyrir sig. Teknar voru 

fimm mælingar yfir sumarið. Mynd 59 sýnir meðalvatnsinnihald reitanna yfir sumarið. 

Mestur breytileikinn er í mýrinni en minnstur í sandinum. Á myndum 60 til 62 má sjá 

hvernig jarðvegsrakinn breytist yfir sumarið í hverjum jarðvegi fyrir sig. Á mýrinni er 

haustherfaði-vorplægði reiturinn blautastur allt sumarið en plógherfaði reiturinn þurrastur. 

Á bæði móanum og sandinum er meiri óregla á rakainnihaldi jarðvegsins eftir jarðvinnslu 

en ísáði reiturinn er að jafnaði með mest rakainnihald í báðum tilfellum. Finnsk 

langtímarannsókn sýndi fram á að plöntur í jarðvegi sem einungis hafði verið herfaður fyrir 

sáningu eða notuð ísáning höfðu betra aðgengi að vatni en plöntur sem uxu í plægðum 
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jarðvegi (Pietola 2004) og er það í ágætu samræmi við það sem mældist í móanum en ekki 

í samræmi við það sem mældist í mýrinni þar sem mestur raki var í plægðum reit.  

Til stóð að gera sambærilega mælingu sumarið 2014 en mikil og þrálát úrkoma bæði í júní 

og sérstaklega í júlí eins og tafla 4 sýnir gerðu þær áætlanir að engu þar sem megin regla 

við mælinguna er að það líði a.m.k. þrír dagar frá rigningu þangað til mæling er 

framkvæmd. 

 

 

Mynd 59: Meðal jarðvegsraki eftir jarðvinnslu í hverri jarðvegsgerð sumarið 2013. 

Bókstafir sýna marktækni munar innan hverrar jarðvegsgerðar. Breytileiki sýnir 

staðalfrávik. 

 

 

 

Mynd 60: Breytingar á meðaljarvegsraka í mýrarjarðvegi sumarið 2013, skipt eftir 

jarðvinnslu. 
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Mynd 61: Breytingar á meðaljarvegsraka í móajarðvegi sumarið 2013, skipt eftir 

jarðvinnslu. 

 

 

Mynd 62: Breytingar á meðaljarvegsraka í sandjarðvegi sumarið 2013, skipt eftir 

jarðvinnslu. 

 

Á mynd 63 sjást meðaltöl jarðvegsrakamælinga sumarið 2013 skipt eftir jarðvegsgerðum. 

Mýrin sem byrjar sumarið með mesta rakann er orðin þurrust í júlí meðan vatnsinnihald 

sandjarðvegsins er svipað allt sumarið. Móajarðvegurinn þornar hægar og minna en 

mýrarjarðvegurinn. Í sandinum er nokkuð stöðugt rakainnihald allt sumarið. 
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Mynd 63: Samanburður á hvernig meðaljarðvegsraki breytist eftir jarðvegsgerðum 

sumarið 2013. 

 
 

4.11  Kostnaður 

Til að leggja mat á kostnað við jarðvinnslu var brugðið á það ráð að hafa samband við sex 

verktaka í Skagafirði sem gefa sig út fyrir að þjónusta bændur sem eru í kornrækt með 

ýmsa vélavinnu. Nálgunin er ekki hávísindaleg en gefur nokkuð góða mynd af kostnaði 

bónda á þessu svæði sem hefur valið að kaupa út alla vinnu við jarðvinnslu, sáningu, 

völtun og hugsanlega úðun með varnarefnum. Samantektin er í töflu 6. Öll verð eru án 

virðisaukaskatts og afköst tækjanna eru miðuð við að það sé verið að taka 2-3 ha spildu 

sem er nokkuð regluleg í laginu. Búast má við að afköst á flatarmálseiningu aukist ef 

spildan stækkar en minnki ef spildan er mjög lítil, óregluleg í laginu, mikill hliðarhalli, 

grjót o.fl. sem kann að tefja fyrir.  
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Tafla 6: Samantekt á kostnaðaðarþáttum við jarðvinnslu, sáningu og úðun varnaefna hjá 6 

vélaverktökum í Skagafirði í apríl 2017. 

Verkþáttur kr/klst ha/klst kr/ha án vsk 

Plæging 4 skera vendiplógur     13,000      0.8             16,250      

Plógherfing     13,000      1.6               8,125      

Pinnatæting     16,000      1.5             10,667      

Sáning með áburði - hefðbundin sáðvél     10,500      1.0             10,500      

Sáning með áburði - diskasáðvél 

  

            15,000      

Sáning án áburðar, diskasáðvél 

  

            12,000      

Pinnatæting og sáning- áburður og fræ 

  

            15,000      

Völtun     13,000      2.5               5,200      

Áburðardreifing 

  

              2,000      

Úðun ca verð með að láta í tankinn o.s.frv.                   3,000      
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5 Umræður 

5.1 Almennt um tilraunirnar 

Ísland er á mörkum þess að hægt sé að rækta bygg og ekki á vísan að róa með ræktunina 

hér á landi. Tilraunirnar þessi þrjú ár sýna það ágætlega. Árið 2013 voraði seint og ekki var 

hægt að sá fyrr en 17. maí (tafla 3). Þá var ennþá klaki í jarðvegi þó að misdjúpt væri niður 

á hann og jörðin því blaut og erfið til jarðvinnslu. Í kjölfarið á köldu vori kom svo meðal 

sumar en kornuppskeran var samt þokkaleg í bestu tilraunareitunum. Einungis fjórum 

sinnum fór hæsti dagshiti yfir 20°C og fjórum sinnum fór næturhitinn niður fyrir frostmark 

án þess þó að valda sjáanlegum skemmdum (mynd 1). Árið 2014 var hagstæðara til 

kornræktar, sáning 7. maí (tafla 3) sem þykir viðunandi í Skagafirði. Töluvert næturfrost 

gerði fjórar nætur í röð skömmu eftir að kornið kom upp en það virtist ekki koma að sök. 

Meðalhitinn á sprettutímanun var ágætur þrátt fyrir að aðeins fjórir dagar hafi náð að teygja 

sig yfir 20°C. Mikil og þrálát úrkoma var í júlí (tafla 4) sem hefur eflaust tafið fyrir skriði. 

Vægt næturfrost gerði tvisvar sinnum eftir að kornið skreið (mynd 2) en olli ekki 

sjáanlegum skemmdum en óljóst er hvaða áhrif það hafði á einstök öx. Árið 2015 var 

sáning 9. maí (tafla 3). Þá var jarðvegur orðin frostlaus og ágætur til vinnslu. Maí og júní 

voru aðeins kaldari en árin á undan en júlí og ágúst voru kaldir og skreið dagsmeðalhiti 

varla yfir 10°C (mynd 3). Um 20. ágúst var nær engin fylling komin í kornið. Hlýindakafli 

í byrjun september bjargaði kornræktinni það árið í Skagafirði (myndir 30 og 31) þó bæði 

heildaruppskera og kornþroski væri í lakara lagi. Mynd 4 sýnir vel hitamunin á þessum 

þremur árum. Árið 2013 voraði seint sem seinkaði vorvinnslu og sáningu úr hófi. Öll 

sáðbeð voru frekar blaut þegar sáð var og ekki hægt að segja að þetta hafi verið 

kjöraðstæður. Sáðtímatilraunir á Korpu hafa sýnt að seinkun sáðtíma dragi verulega úr 

uppskeru og þroska kornsins (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2003) og að 

í a.m.k. sumum tilfellum geti verið betra að sá þó grunt sé á klaka svo fremi að hægt sé að 

komast um landið með góðu móti (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 1996). 

Einnig eru til tilraunaniðurstöður frá Þorvaldseyri árið 2002 þar sem engu munaði í 

kornuppskeru hvort sáð var 26. apríl eða 13. maí en þó var þroskinn aðeins minni í korninu 

sem sáð var seinna (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2003). Aðstæður til 

sáningar vorið 2014 voru mun betri, jörð frostlaus og sáðbeð gott. Þrátt fyrir afar slæm 

skilyrði til sáningar 2013 og góð skilyrði til sáningar 2014 þá kom kornið 2013 tveimur 
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dögum fyrr upp (tafla 3). Daggráður mældar í 200 sm hæð voru 3,7°D fleiri 2013 en 

daggráður mældar í 15 sm hæð voru 1,3°D fleiri 2014 svo munurinn á uppsafnaða hitanum 

er lítill sem enginn. Bæði árin kom kornið allt upp sama daginn óháð jarðvegi og 

jarðvinnslu þrátt fyrir breytileika í jarðvegshita bæði eftir jarðvegi og jarðvinnslu.  

Eins og sést á mynd 4 er fyrri hluti sumarsins 2013 hlýrri en fyrri hluti sumarsins 2014. 

Þrátt fyrir það er skrið kornsins mun seinna á ferðinni árið 2013. Kornið 2013 þurfti bæði 

fleiri daga og fleiri daggráður að skriði en kornið 2014 (mynd 10).  

 

5.2 Jarðvegur 

Þó að tilraunirnar 2013 og 2014 væru á frekar litlu svæði náðist að framkvæma þær á mjög 

ólíkum jarðvegsgerðum. Sýrustig mýrararinnar var lágt, einungis pH 5,3 (tafla 1) sem er 

neðan við þau mörk sem þykja henta til byggræktar. Jarðvegssýnið var tekið um haustið 

2013 en um vorið hafði verið kalkað lítillega með áburðarkalki. Hentugt sýrustig jarðvegs 

sem rækta á bygg í er á bilinu pH 5,4-7,0 (Jónatan Hermannsson 2005).  Sýrustig 

móajarðvegsins var pH 6,2 sem er á góðu róli fyrir kornrækt og í sandinum var pH 6,9 sem 

nálgast efri mörk fyrir bygg. Ræktunarsaga stórreitanna var svipuð í tímalengd, allt land 

orðið vel unnið og margplægt árin á undan. Einungis móajarðvegurinn var með 

byggræktun árið 2012 og getur það skekkt samanburð á milli jarðvegsgerða. Tilraun á 

Korpu sýndi að bygguppskera getur verið lakari þar sem ræktunin árið áður hefur verið 

bygg en þar sem önnur ræktun hefur verið notuð (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. 

Kristjánsdóttir, 2002). Önnur tilraun Norðanlands sýndi hinsvegar engan mun á 

bygguppskeru eftir hver því hver ræktun árið á undan hafði verið (Hólmgeir Björnsson & 

Þórdís Kristjánsdóttir, 2005). 

 

5.3 Jarðvinnsla 

5.3.1 Plæging 

Í mýrinni voru haustplægðir reitir að gefa mestu uppskeruna bæði árin (mynd 12). Það er 

athyglisvert í ljósi þess að framan af vori voru þessir reitir með lægstan jarðvegshita. 

Veðrun og frostáhrif vinna á plægðu yfirborðinu yfir veturinn og mynda mjög fíngert og 

gott sáðbeð  (Njøs & Børresen 1990). Þessi niðurstaða undirstrikar mikilvægi góðrar 
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sáðbeðsvinnslu við kornrækt. Í rannsókn Børresen & Njøs (1991) þar sem borin var saman 

mismunandi sáðbeðsvinnsla við kornrækt kom í ljós því betur sem efsta yfirborð var unnið 

því meiri varð uppskeran. Ekki var marktækur munur á illgresisþekju á plægðum reitum í 

mýrinni 19. júní 2014 (mynd 16). Tørresen o.fl. (1999) telja að ein skýring á minni 

uppskeru vorplægingar en haustplægingar sé að jarðvegsbleyta á vorin dragi úr gæðum 

vorplægingar. Mýrarjarðvegurinn var blautari að vori en móa og sandjarðvegurinn (mynd 

63) og má vera að það sé skýring á aðeins minni uppskeru og aðeins meiri illgresisþekju  

vorplægingar en haustplægingar í mýrinni 2014 þó munurinn á illgresisþekjunni sé ekki 

tölfræðilega marktækur (myndir 13 og 16). Haustið 2013 var vorplægði jarðvegurinn á 

mýrinni með marktækt lægstu þroskaeinkunnina af jarðvinnsluliðum í mýrinni en haustið 

2014 var haustplægði jarðvegurinn að gefa marktækt lægstu þroskaeinkunina. Ekki er með 

góðu móti hægt að útskýra þennan mun, hvorki með jarðvegshita né illgresisþekju. 

Í móanum var besti árangur með vorplægingu, fyrra árið haustherfað-vorplægt og seinna 

árið vorplægt.  Hvorugt árið var marktækur munur á uppskeru plægðra reita. Haustplæging 

2013 var með 86% uppskeru af uppskeru haustherfað-vorplægt en sömu uppskeru og 

vorplægt. Sumarið 2014 var haustplæging með 91% af uppskeru vorplægingar. Fyrra árið 

var haustplægði jarðvegurinn kaldastur framan af vori (mynd 46) en hitasumma 

jarðvegsins yfir sumarið er ekki frábrugðin hinum jarðvinnsluliðunum. Kornið kom upp í 

öllum reitum sama dag.  Seinna árið var ekki munur á hitastigi jarðvinnslureita eftir 

sáningu svo ekki skýrir hitastigsmunur uppskerumun þar (mynd 48).  Í móanum 2014 var 

marktækt meiri illgresisþekja á haustplægða reitnum en vorplægða reitnum og kann að 

vera að þar sé hluti af skýringu á uppskerumun plægðu reitanna  en uppskeran er í öfugu 

hlutfalli við illgresisþekjuna (myndir 13 og 16). Veik neikvæð fylgni var milli 

illgresisþekju og uppskeru í móanum 2014 og skýringahlutfallið var lágt, einungis 

R
2
=0,21. Önnur skýring gæti verið að hluti af fíngerðu yfirborði haustplægða 

móajarðvegsins hafi fokið burt yfir veturinn ásamt næringarefnum og það átt þátt í því að 

uppskera vorplægðra reita var ívið betri en haustplægðra. Ekki var marktækur munur á 

þroskaeinkunn plægingaliða í móajarðveginum 2013 en árið eftir var haustherfaði-

vorplægði jarðvegurinn með hæstu þroskaeinkunina. 

Í sandinum var afar léleg uppskera sumarið 2013 og ljóst að ekki hafði verið borið á 

nægjanlegt magn af köfnunarefni. Mesta uppskeran var í vorplægða landinu sem var þó 

ekki marktækt frábrugðin öðrum plægingaliðum (mynd 12). Sumarið 2014 var 

áburðarmagnið aukið verulega og uppskerutölur því nær því sem var í móanum og 

mýrinni. 2014 var mesta uppskeran í haustherfaða-vorplægða jarðveginum en var þó ekki 
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marktækt frábrugðin uppskeru haustplægingar eða vorplægingar (mynd 13). Hvorugt árið 

var munur á þroskaeinkunn plægingaliða í sandjarðveginum (myndir 14 og 15). Afar lítil 

illgresisþekja var á plægðum reitum og ekki marktækur munur á milli plægingaliða. 

Heilt yfir er plæging að gefa mesta uppskeru á öllum jarðvegsgerðum (myndir 12 og 13) 

og minnsta illgresið (mynd 16). Allt landið sem tilraunirnar voru á hafði verið í plægt 

árlega í nokkur ár á undan og ræktun 2012 verið vorhveiti á mýrinni og sandinum en bygg 

í móanum. Í mýrinni og sandinum hefur vel tekist til með plægingu og illgresi innan 

ásættanlegra marka.  Mikil úrkoma á norðlenskan mælikvarða var í september 2013 þannig 

að móajarðvegurinn var erfiður í plægingu um haustið. Jarðvegurinn klesstist í 

moldverpunum og ristlarnir voru til lítils gagns. Léleg  plæging kemur svo fram töluverðu 

illgresi í haustplægða jarðveginum sumarið 2014. Þar sem haustplægt var í 

móajarðveginum er meðalillgresisþekja nær 40% (mynd 16). Haustherfingin truflar einnig 

plægingu að vori þar sem ristlar virka ekki alltaf sem skildi. Í stað þess að hvolfa 

jarðvegsröndinni undir næsta plógstreng eins og þegar unnið er í óhreyfðu landi ýttu 

ristlarnir stundum jarðveginum undan sér þannig að yfirborðsjarðvegur frá árinu áður varð 

eftir á yfirborðinu en það eykur hættu á illgresi. Það er galli á þessari tilraun að illgresi 

skuli ekki hafa verið metið sumarið 2013 og því ekki til samanburður á milli ára. 

 

5.3.2 Plógherfing 

Í mýrinni var plógherfing að gefa 91% af uppskeru haustplægða jarðvegsins sumarið 2013 

og 86% sumarið 2014 og ekki var marktækur munur á uppskeru plógherfingar og 

haustplægingar (myndir 12 og 13). Tilraunir Heinonen (1991) á lífrænum jarðvegi í 

Svíþjóð sýndu að léttari jarðvinnsla var að gefa sambærilega eða lítillega meiri uppskeru 

en plæging svo fremi að illgresisvarnir væru í lagi. Í mýrinni var plógherfingin með 

marktækt meira illgresi en plægði jarðvegurinn sumarið 2014 (mynd 16) en ekki voru 

notaðir neinir illgresiseyðar. Meðal illgresisþekja plógherfaðs jarðvegs á mýrinni 2014 var 

um 45% meðan illgresisþekjan var einungis um 12% þar sem var haustplægt. All góð 

neikvæð fylgni var á milli illgresisþekju og uppskeru r = -0,76 í mýrinni. Aðhvarfsjafna 

illgresisþekju og uppskeru á mýrarjarðvegi 2014 (mynd 17) sýnir að ef plógherfaði 

jarðvegurinn hefði haft svipaða illgresisþekju og haustplægði jarðvegurinn þá hefði 

uppskeran getað verið allt að 700 kg þe/ha meiri sem hefði sett plógherfaða jarðveginn í 

fyrsta sæti í uppskeru en það  er í samræmi við niðurstöðu Heinonen (1991). 
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Plógherfingin í móanum gaf 68% af uppskeru haustherfingar-vorplægingar 2013 og 63% 

af uppskeru vorplægingar 2014 (myndir 14 og 15).  Þetta er mun meiri munur en í mýrinni 

en að jafnaði var illgresisþekja plógherfaða móajarðvegsins 70% (mynd 16). Fylgni milli 

illgresisþekju og uppskeru 2014 er r = -0,46 sem er mun lægra en í mýrinni og 

skýringahlutfallið í aðhvarfinu er einungis 0,21 (mynd 18). Reikna má með að uppskeran á 

plógherfaða jarðveginum hefði orðið töluvert meiri ef illgresisvarnir hefðu verið notaðar 

þó illgresiþekjan skýri ekki allann uppskerumunin á milli plógherfingar og plægingar. 

Hluta af uppskerumuninum milli plógherfingar og plægingar má væntanlega rekja til meiri 

áburðarþarfar plógherfaða jarðvegsins (sjá umfjöllun um vaxandi köfnunarefnisskammta). 

Í sandjarðveginum gaf plógherfaði jarðvegurinn einungis 43% af uppskeru vorplægða 

jarðvegsins sumarið 2013 og 56% af uppskeru haustherfingar-vorplægingar sumarið 2014. 

Meðal illgresisþekja plógherfaða sandjarðvegsins var um 45% sem var áþekkt því sem var 

í mýrarjarðveginum. Ekki var nein fylgni milli illgresisþekju og uppskeru í 

sandjarðveginum. Þó einhvern hluta skýringar af minni uppskeru í plógherfaða 

jarðveginum og plægða jarðveginum megi rekja til meiri illgresisþekju er það aðeins hluti 

skýringarinnar.  Létt jarðvinnsla eins og plógherfing virðist henta verr í leirblönduðum 

sandi en t.d. í mýrarjarðvegi. Fyrra árið var þroskaeinkunn á plógherfuðum jarðvegi 

marktækt lægri en þroskeinkunnir plægingareita. Seinna árið var ekki marktækur munur á 

þroskaeinkunn plógherfingar og annari jarðvinnslu í sandinum (myndir 14 og 15). Þá hafði 

verið borið mun meira á af köfnunarefni og það haft jákvæð áhrif á kornþroskann.  

Sandjarðvegurinn er mjög leirborinn og þéttur en það sést ágætlega á rakamælingum sem 

voru framkvæmdar sumarið 2013. Þar heldur sandurinn sama vatnsinnihaldi nánast allt 

sumarið og breytileiki milli mælinga er afar lítill eins og sjá má á staðalfrávikinu (myndir 

59 og 62). Trúlega nær jarðvegurinn ekki að brotna nægjanlega upp með plógherfingunni 

til að vera nægjanlega vel loftaður fyrir eðlilegan rótarvöxt. Hugsanlega mætti bæta það að 

einhverju leiti með dýpri plógherfingu en Håkansson o.fl. (1998) komust að því að 

uppskera á leirblönduðum sandi í Svíþjóð jóskt eftir því sem dýpra var plægt og loftunin 

varð meiri.  

Heilt yfir virðist létt jarðvinnsla eins og plógherfing henta ágætlega í lífrænum jarðvegi og 

geti gefið sambærilega uppskeru á við plægingu svo fremi að illgresisvörnum sé sinnt. Í 

móajarðvegi var uppskera plógherfaða jarðvegsins hlutfallslega mun minni en plægða 

jarðvegsins og ekki hægt að skýra muninn alfarið með mun vegna illgresisþekju. Uppskera  

plógherfuðu reitanna í sandjarðveginum var mjög slök nema þar sem mest hafði verið 

borið á af nitri. Í samantekt  Heinonen (1991) á jarðvinnslutilraunum í Svíþjóð kom í ljós 
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að á  meðalþungum jarðvegi megi búast við að uppskera léttrar jarðvinnslu sé á bilinu 95-

98%  af uppskeru við plægingu. Í samanburðartilraun Braim o.fl. (1992) á Bretlandi kom í 

ljós að það mátti jafna uppskerumun léttrar jarðvinnslu og plægingar með því að auka 

niturgjöf á léttunna landið. Nánar verður fjallað um áhrif af vaxandi niturskömmtum aftar í 

kaflanum. 

 

5.3.3 Ísáning 

Árangur ísáningar í Keldudal var breytilegur, bæði milli ára og milli jarðvegsgerða. 

Laukkanen & Nauges (2011) segja að þegar vor séu köld og blaut  á norðlægum slóðum þá 

hafi ísáning verið tengd við seinkun á sáðtíma, ójafna akra og minni uppskeru. Lötjönen & 

Isolahti (2010) velta því upp hvort samanburður úr tilraunum með  ísáningu við norrænar 

aðstæður sé ísáningu óhagstæður þar sem jarðvegur sem ekki er unninn þorni seinna á 

vorin. Þegar sáð er í samanburðartilraunir sé ekki sé tekið tillit til þess og þess vegna sé 

stundum verið að ísá í of blautan og kaldan jarðveg og hugsanlega sé einnig verið að sá of 

djúpt. Undir þessa skoðun taka Arvidsson o.fl. (2014) eftir að hafa tekið saman niðurstöður 

nokkurra jarðvinnslutilrauna í Svíþjóð. Engu að síður var sáð í ísáðu reitin á sama tíma og í 

aðra jarðvinnslureiti í tilrauninni í Keldudal. Rétt er að hafa í huga að ekki var notuð 

sérstök sáðvél til ísáningar eins og að öllu jöfnu er gert hjá bændum sem nota þessa aðferð 

við sáningu. Þess í stað var yfirborð jarðvegsins losað upp með pinnatætara og svo sáð með 

hefðbundinni reitasáðvél. Yfirborðið var losað upp til að mynda grunnt sáðbeð og tryggja 

að fræið væri hulið jarðvegi. Niðurstöður tilrauna með sáðdýpt hér á landi sýndu að best 

væri að sá sem grynnst svo fremi að fræið væri vel hulið jarðvegi. Undantekning á þessu 

var þegar sáð var í hreinan sand en þar þurfti sáðdýpt að vera allt að 5sm (Hólmgeir 

Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2000). Þessi litla yfirborðsjarðvinnsla ísáðu reitanna 

í Keldudal hefur væntanlega dregið úr vexti illgresis a.m.k. fyrripart sumars og þannig bætt 

samkeppnisstöðu kornsins samanborið við það hefði ísáðvél verið notuð.  

Bæði Børresen (1987) í Noregi og Lötjönen og Isolahti (2010) í Finnlandi höfðu fundið 

það út að með ísáningu spríraði fræið 1-2 dögum seinna en með plægingu eða herfingu. Sú 

var ekki raunin í Keldudal en þar kom kornið upp á sama tíma í ísáðu reitunum og öðrum 

reitum. 

Í mýrinni í Keldudal sumarið 2013 var ísáningin að gefa að jafnaði 74% af uppskeru 

haustplægða jarðvegsins en sumarið 2014 var hlutfallið 43%. Bæði árin var ísáningin með 

hæstu þroskaeinkunin í mýrinni.  Tilraunalandið var plægt vorið 2012 og því væntanlega 



  97 

minna illgresissmit í því sumarið 2013 en sumarið 2014 en ekki er til samanburður á 

illgresi milli ára sem er galli á framkvæmt tilraunarinnar. Sumarið 2014 var illgresisþekja 

ísáðu reitanna í móanum metin yfir 90% og á það eflaust sinn þátt í því að 

uppskeruhlutfallið minnkar svo mikið á milli ára þó ekki sé til mat á illgresisþekju ársins 

2013. Langtímatilraunir Tørresen o.fl. (1999)  í Noregi sýndi að iIllgesisvöxtur jókst með 

árunum, mest þar dregið hafði verið úr jarðvinnslu.  

Í móajarðveginum var meðaluppskera ísáningar 58% af haustherfuðu-vorplægðu reitunum 

sumarið 2013 og 48% af uppskeru vorplægingar sumarið 2014. Þroskaeinkun ísáningar í 

móanum var heldur lægri en á ísáningunni í mýrinni bæði árin. Meðal illgresisisþekja 

sumarið 2014 var metin tæp 80% og kann að vera svipuð skýring í móajarðveginum og í 

mýrarjarðveginum að aukið illgresissmit á milli ára minnki hlutfallslega uppskeru.  

Í sandinum var meðaluppskera ísáningar 26% af vorplægðu reitunum sumarið 2013. 

Meðaluppskera ísáningarinnar var einungis 416 kg þe/ha. Árið 2014 var ísáningin einnig 

að gefa 26% af haustherfuðu-vorplægðu en meðaluppskera var þá 730 kg þe/ha. Þá hafði 

köfnunarefnisáburður verið aukinn verulega á sandinum. Þroskaeinkunn korns ísáðu 

reitanna var svipuð þroskaeinkunnar plægingareitanna bæði árin. Illgresisþekja var metin 

að jafnaði tæp 30% á ísáða sandinum sem er mun lægra en plógherfaða sandinum. 

Í heildina er ísáningin í Keldudal að koma illa út í samanburði við plægingu. Lötjönen og 

Isolahti (2010) telja að notkun á „glyphosate“ annaðhvort eftir uppskeruvinnu að hausti eða 

fyrir sáningu að vori sé nauðsynlegt með ísáningu til eyðingar á fjölæru illgresi auk 

notkunnar sértækra illgresiseyða á vaxtartíma kornsins. Í tilraun Lötjönen og Isolahti 

(2010) í Finnlandi og var uppskeruaukning við notkun „glyphosate“, í viðbót við sértæka 

illgresiseyða, 520 kg /ha. Engin plöntuvarnarefni voru notuð í tilrauninni í Keldudal og er 

það eflaust að einhverju leiti skýring á hve illa ísáningin kemur út samanborðið við 

plægingu.  

Tilraun með ísáningu hér á landi árið 2004 sýndi að ísáningin gaf 55-67% af uppskeru 

plægðra reita (Hólmgeir Björnsson & Þórdís Kristjánsdóttir 2005). Það er á svipuðu róli og 

kom út í tilraununum í Keldudal í mýrinni og í móanum. Í samantekt Arvidsson (1998) á 

sænskum jarðvinnslutilraunum kom í ljós að þar má vænta um 10% lakari uppskeru með 

ísáningu en með plægingu með notkun plöntuvanarefna (með ísáningunni). 

Plöntur í plógherfuðum jarðvegi og ísáðum jarðvegi er frekari á köfnunarefni en plöngtur í 

plægðum jarðvegi og hafa erlendar rannsóknir sýnt að jafna megi uppskeru ísáningar, 

léttrar jarðvinnslu og plægingar með því að auka köfnunarefnisáburð (Braim o.fl. 1992, 
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Nyborg & Malhi 1989, Machado o.fl. 2007) meðan aðrar rannsóknir sýna að plægingin 

gefi alltaf mestu uppskeruna (Rasmussen 1988). 

 

5.4 Samanburður á vaxandi köfnunarefnisskömmtum 

Í kornrækt er lykilatriði að hitta á réttan skammt köfnunarefnis til að hámarka uppskeru og 

þroska byggsins á hverjum tíma.  Þörf á köfnunarefnisáburði fer eftir jarðvegsgerð og er á 

bilinu 30-120 kg N/ha. Mest er þörfin á sandjarðvegi og minnst á mýrarjarðvegi. Of lítið 

köfnunarefni dregur úr uppskeru en of mikið köfnunarefni dregur úr þroska og getur 

orsakað legu kornsins. Reikna má með að bil á milli þess að ná hámarksþroska byggs og 

hámarksuppskeru sé um 20 kg N/ha (Jónatan Hermannsson 1999, Ingvar Björnsson o.fl. 

2000, Jónatan Hermannsson 2005). Tilraunirnar í Keldudal 2013 og 2014 sýndu mismikla 

þörf jarðvegsgerða fyrir köfnunarefni. Sumarið 2013 voru samspilsáhrif á uppskeru á milli 

jarðvinnslu og vaxandi köfnunarefnisskammta. Samspilsáhrifin voru lítil en marktæk í 

móajarðveginum, P<0,05. Í mýrinni var marktækni samspilsins P=0,06 og P=0,05 í 

sandinum og samspilið því á mörkum þess að vera marktækt. Í móajarðveginum var 

samspilið á þann veg að köfnunarefnisáburður nýttist illa í ísáðu reitunum. Í sandinum var 

léleg nýting á köfnunarefnisáburði bæði þar sem var plógherfað og séstaklega þar sem var 

ísáð. Hugsanlegt er að bleyta við sáningu í þessa reiti hafi orsakað afnítrun 

köfnunarefnisáburðarins svo hann nýttist ekki sem skildi. 

 

5.4.1 Mýrarjarðvegur  

Á mýrinni 2013 var einungis 5% uppskerumunur milli liða sem borið var á 30 kg N/ha og 

þar sem borið var á 60 kg N/ha og engin aukning úr 60 í 90 kg N/ha. Munurinn milli 

áburðarliða er ekki marktækur og engin fylgni er á milli köfnunarefnisgjafar og uppskeru 

(mynd 20). Munurinn milli 30 og 60 kg N/ha var heldur meiri árið 2014 eða 12% sem var 

þó ekki marktækur munur (mynd 21) og ekki marktæk fylgni milli köfnunarefnisgjafar og 

uppskeru. Það dró hinsvegar marktækt úr þroska uppskerunnar með aukinni 

köfnunarefnisgjöf árið 2013 (mynd 26). Það var marktæk neikvæð fylgni milli 

köfnunarefnisgjafar og þroskaeinkunnar r = -0,36, P<0,05. Aðhvarf milli þroskaeinkunnar 

og köfnunarefnisáburðar er sýnt á mynd 28. Þannig lækkaði þroskaeinkunin um 0,07 stig 

við hver 1kg af N sem bætt var við 30kg N/ha.  Skýringahlutafallið er mjög lágt R
2 

= 0,13 
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þannig að einungis 13% af breytileika þroskaeinkunnar skýrist af köfnunarefnisáburðinum. 

Árið 2014 var einnig minnkun á kornþroska á mýrinni með auknu köfnunarefni en 

munurinn var ekki marktækur. Þannig hafa of stórir köfnunarefnisskammtar í 

mýrarjarðvegi neikvæðari áhrif á kornþroskann í lökum kornárum eins og 2013 þar sem 

tíminn til að nýta það köfnunarefni sem til staðar er er styttri. 

 

5.4.2 Móajarðvegur  

Í móajarðveginum varð 35% marktæk uppskeruaukning þegar köfnunarefnisskammturinn 

var aukinn úr 30 kg N/ha í 90 kg N/ha (mynd 20). Góð jákvæð fylgni var á milli 

köfnunarefnisskammta og uppskeru r = 0,61, P<0,0001. Þegar reiknað er aðhvarf sbr. 

mynd 22 sést að kornuppskeran á móajarðveginum jókst um 18 kg þe fyrir hvert 1 kg N 

sem borið var á umfram 30 kg N/ha. Skýringahlutfallið R
2 

= 0,37, P<0,001 þannig að 37% 

breytileikans í uppskerun skýrist af köfnunarefnissgjöfinni. Sumarið 2014 var 

uppskerumunurinn enn meiri en þar var marktæk 47% uppskeruaukning þegar 

köfnunarefnisskammturinn var aukinn úr 30 kg N/ha í 90 kg N/ha. Jákvæð fylgni á milli 

köfnunarefnisgjafar og uppskeru var meiri en árið áður r = 0,63, P<0,0001. Þegar reiknað 

er aðhvarf sbr. mynd 23 sést uppskeruauki um 24 kg þe/ha fyrir hvert 1 kg af köfnunarefni 

sem bætt var við umfram 30 kg N/ha eða 6kg meira en sumarið 2013. Skýrihlutfallið R
2 

= 

0,40 þannig að 40% breytileikans í uppskeru skýrast af köfnunarefnisgjöfinni.  

Á mynd 26 má sjá að 2013 gaf 90 kg N/ha skammturinn gaf marktækt minni þroska en 60 

kg N/ha skammturinn. Marktæk neikvæð fylgni var á milli köfnunarefnisgjafar og 

þroskaeinkunnar r = -0,38, P<0,05. Á mynd 32 sést að skýrihlutfallið er mjög lágt, R
2 

= 

0,14 þannig að einungis 14% breytileikans í þroskaeinkuninni skýrast af 

köfnunarefnisgjöfinni. Sumarið 2014 gaf 90 kg N/ha skammturinn marktækt lægri 

þroskaeinkunn en 60 kg N/ha skammturinn líkt og sumarið 2013 (mynd 27). Ekki var 

marktæk fylgni milli köfnunarefnisskammta og þroskaeinkunnar í móajarðvegi árið 2014. Í 

móajarðveginum er fylgnin milli köfnunarefnisgjafar og uppskeru  góð. Þroskinn er aðeins 

farin að dala við 90 kg N/ha svo líklegt er að 90 kg N/ha sé að nálgst þann hámarksskammt 

sem bygg getur nýtt í þessum jarðvegi. Reikna má með að bil þess að ná hámarksþroska og 

hámarks uppskeru sé 20 kg N/ha (Jónatan Hermannsson 1999). Ef plógherfingin er tekin út 

og skoðuð nánar má sjá að árið 2013 var plógherfingin með mestu uppskeruaukninguna á 

hvert kg N/ha sem bætt var við áburðarskammtinn en hvert kg N/ha var að skila tæpum 24 

kg þe/ha í uppskeru. Þó að þroskaeinkunn kornsins á plógherfuðu reitunum væri aðeins 
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farin að falla við 90 kg N/ha er ekki ólíklegt að uppskeran hefði orðið jöfn plægðu 

reitunum ef áburðarskammturinn hefði verið aukinn um fjórðung eða í u.þ.b. 110 kg N/ha. 

Braim o.fl. (1992) sýndu fram á jöfnun uppskeru með því að auka niturskammta á léttunnin 

jarðveg. Hér á landi er þörf á frekari rannsóknum á hve mikið þarf að auka niturmagnið á 

léttri jörð sem hefur verið plógherfuð til að uppskeran verði sambærileg við uppskeru af 

plægðri jörð. Hugsanlega hefði fengist svar við því í þessari tilraun ef 120 kg N/ha 

skammti hefði verið bætt við tilraunina í móanum. Í móajarðveginum 2013 var nitrið ekki 

að nýtast í ísáðu reitunum eins og áður hefur komið fram.  Ef reiknað er aðhvarf milli 

uppskeru og niturgjafar er jafnan y = 8,6x+1341, skýringahlutfallið R
2 

= 0,56, P<0,05 í 

ísáða jarðveginum. Þetta þýðir að fyrir hvert kg af nitri sem borið er á má aðeins vænta 8,6 

kg þe/ha uppskeruauka (Viðauki I). Í plægðum reitum mátti vænta  18-20 kg þe/ha 

uppskeruauka við hvert viðbótar kg af N/ha og tæplega 24 þe/ha í plógherfingunni 

(Viðauki I). Það er ljóst að eitthvað hefur komið fyrir sem hefur dregið úr nýtingu 

köfnunarefnis í áburði. Hugsanleg skýring er afnýtrun köfnunaerefnisáburðarins vegna 

þess að jarðvegurinn hefur verið blautur við sáningu og engin loftun jarðvegsins átt sér stað 

þar sem jarðvegurinn var ekki unnin umfram efsta lagið til að hylja fræið. Yonemura o.fl. 

(2014) komust að því að mesta hættan á afnítrun köfnunarefnisáburðar væri þegar saman 

fari kaldur jaðvegur og bleyta.  Lötjönen og Isolahti (2010) hafa fundið út að við finnskar 

aðstæður að vatn sé lengur að fara úr óunnum jarðvegi að vori og því geti ísáning verið 

óhagstæð á blautu vori en sú var raunin í Keldudal vorið 2013. 

 

5.4.3 Sandjarðvegur  

Á sandjarðveginum sumarið 2013 jókst uppskeran um 61% að jafnaði við það að auka 

köfnunarefnisskammtin úr 30 kg N/ha í 90 kg N/ha (mynd 20). Fylgni köfnunarefnisgjafar 

og uppskeru var jákvæð með fylgnistuðul r = 0,55, P<0,001. Aðhvarfsútreikningar sýna að 

uppskera jókst um 16 kg þe/ha við hvert 1 kg af N sem borin voru á umfram 30 kg N/ha, 

skýrihlutfallið  R
2 

= 0,33 þannig að 33% af breytileikanum í uppskerunni skýrast af 

köfnunarefnisgjöfinni (mynd 24). Aðeins minnkun var á þroskaeinkunn frá 60 kg N/ha 

skammtinum í 90 kg N/ha en sú minnkun var ekki marktæk (mynd 26). Ljóst var að ekki 

var verið að nýta vaxtargetu kornsins til fulls og því var ákveðið að auka 

köfnunarefnisskammtana árið 2014. Var lægsti skammturinn 40 kgN/ha, aukið með 40 kg 

bili í 160 kg N/ha. Uppskeran jókst marktækt frá lægsta skammti til 80 kg N/ha en ekki var 

marktækur munur á skömmtum frá 80 kg N/ha að 160 kg N/ha. Uppskerumunur  40 kg 
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N/ha og 160 kg N/ha var 63%, en 24% og 13% á 80 og 120 kg N/ha liðunum. Einungis 

neðsti niturskammturinn skar sig marktækt frá hinum (mynd 21). Fylgnin á milli 

köfnunarefnisskammta og uppskeru 2014 var lægri en 2013 eða r=0,41 , P<0,01. 

Uppskeruauki köfnunarefnis var þannig að hvert 1 kg af N umfram 40 kg N/ha gaf um 11 

kg þe/ha uppskeruauka að jafnaði. Skýrihlutfallið R
2 

= 0,17 sem segir að einungis 17% 

breytileikans í uppskerunni megi rekja til köfnunarefnisgjafarinnar (mynd 25). Ekki var 

marktækur munur á þroskaeinkunn frá lægsta köfnunarefnisskammti til mesta skammts. 

Þegar skoðaðir eru einstakir jarðvinnsluliðir í sandinum má sjá að enginn plægingaliður er 

að nýta köfnunarefni umfram 120 kg N/ha. Bæði ísáning og plógherfing eru að skila 

uppskeruauka upp að 160 kg N/ha. Ef jarðvinnslan er plæging þá  þolir sandjarðvegurinn 

allt að 120 kg N/ha til að tryggja hámarksuppskeru án þess að það komi niður á 

kornþroskanum. Ef nota á plógherfingu þá þarf að auka köfnunarefniskammtinn um 30% 

til að tryggja hámarksuppskeru sem er þá orðin sambærileg við plægingu. Enginn munur 

var á þroskaeinkunn plógherfuðu reitanna milli 80 kg N/ha og 160 kg N/ha. Þroskaeinkunn 

ísáðu reitanna var aðeins farin að falla við 160 kg N/ha svo líkalega er hámarksuppskeru 

ísáningarinnar náð við þann skammt í sandinum. 

Líkt og í móajarðveginum 2013 var afar léleg nýting á nituráburði í ísáða jarðvegninum í 

sandinum sumarið 2013. Hvert kg N/ha umfram 30 kg N/ha var aðeins að gefa 4,2 kg þe/ha 

uppskeruauka (viðauki I). Plógherfuðu reitirnir voru aðeins skárri en þó var hvert kg N/ha 

umfram 30 kg N/ha aðeins að gefa 10,1 kg þe/ha uppskeruauka. Plægðu reitirnir í 

sandinum voru að gefa 20-23,5 kg þe/ha á hvert kg N/ha umfram 30 kg N/ha (viðauki I). 

Líkt og í móanum er hugsanleg skýring að þarna hafi orðið afnítrun vegna bleytu og 

óloftaðs jarðvegs og áburðurinn ódrýgst vegna þess. Þessi niðurstaða undirstrikar 

mikilvægi þess að jarðvegurinn sé tilbúinn undir sáningu á vorin og er hugsanleg skýring 

þess að ísáning er stundum að koma illa út í tilraunum eins og Lötjönen og Isolahti (2010) í 

Finnlandi og Arvidsson (1998) í Svíþjóð hafa bent á. 

 

5.5 Samanburður á vaxandi sáðmagni 

Á Korpu var gerð tilraun sumarið 1993 þar sem könnuð var uppskera og þroski byggs við 

vaxandi sáðmagn en einnig voru notaðir vaxandi köfnunarefnisskammtar. Samspil var á 

milli sáðmagns og köfnunarefnisskammta þannig að saman þurftu að fara litlir 

sáðskammtar og litlir köfnunarefnisskammtar. Mikið sáðmagn og lítið köfnunarefni gaf 
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lélegt sáðkorn. Ef saman fór lítið sáðmagn og og mikið köfnunarefni varð kornið grænt og 

hávaxið. Vaxandi sáðmagn jók uppskeru, lækkaði kornið og flýtti þroska kornsins (Jónatan 

Hermannsson 1999). Samskonar niðurstaða var í tilraun hjá Agli Gunnarssyni (2012) á 

Möðruvöllum sumarið 2011 en þar bar hann saman vaxandi sáðmagn og vaxandi 

köfnunarefnsisskammta hjá sexraða yrkinu Judit og tveggjaraða yrkinu Kríu. Egill komst 

að því að æskilegir sáðskammtur í sexraða yrkinu Judit væri um 210 kg/ha en æskilegur 

sáðskammtur á tveggjaraða yrkinu Kríu væri mun minni. Egill komst jafnframt að þvi að 

mikið sáðmagn fækkar hliðarstönglum, dregur úr strástyrk og eykur hættu á legu.   

Tilraunirnar 2013 og 2014 í Keldudal leiddu í ljós að mismunandi sáðmagn hentar 

mismunandi jarðvegi.  

 

5.5.1 Mýrarjarðvegur  

Á mýrarjarðvegi jókst uppskera marktækt með auknu sáðmagni sumarið 2013. Aukningin 

var 8% við það að auka skammtinn úr 150 kg/ha í 200 kg/ha og önnur 7% við það að auka 

sáðskammtinn í 250 kg/ha (mynd 29). Aukningin var marktæk milli 150 kg/ha og 250 

kg/ha. Fylgnin var r = 0,41, P<0,01 en að jafnaði gefa hvert auka 1 kg/ha sáðmagns um 6,5 

kg þe/ha uppskeruauka frá 150 kg/ha sáðmagni (mynd 31). Sumarið 2014 var 5% aukning 

uppskeru milli sáðskammta eða samtals 10% uppskeruauki frá 150 kg/ha í 250 kg/ha en sú 

aukning var ekki marktæk. Hvorugt árið var marktækur munur á kornþroska eftir sáðmagni 

í mýrarjarðveginum (mynd 33 og mynd 34). Niðurstöður benda til þess að það geti verið 

ávinningur af því að auka sáðmagn á frjósömum jarðvegi til að nýta þá næringu sem þar er 

í boði. Sú niðurstaða er í samræmi við niðurstöðu Jónatans Hermanssonar (1999) og Egils 

Gunnarssonar (2012). 

 

5.5.2 Móajarðvegur 

Árið 2013 var ekki marktækur munur á uppskeru eftir sáðmagni (mynd 29). Sama 

niðurstaða var fyrir árið 2014 en þar var þó heldur meiri munur en 7% meiri uppskera var 

þar sem sáð var 250 kg/ha en þar sem sáð hafði verið 150 kg/ha (mynd 30). Aukið 

sáðmagn hafði engin áhrif á þroskaeinkunn uppskerunnar hvorki 2013 né 2014 (myndir 33 

og 34). Niðurstöðurnar benda til þess að lítill ávinningur sé að því að sá meiru en 150 

kg/ha á móajarðvegi til að fá fulla uppskeru. 
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5.5.3 Sandjarðvegur 

Árið 2013 var sama uppskeran í sandinum við 150 kg/ha og 200 kg/ha en það dróg úr 

uppskerunni um 18% við að auka sáðskammtinn í 250 kg/ha en murinn var þó ekki 

marktækur (mynd 29). Jafnframt dróg marktækt úr kornþroska við aukinn sáðskammt, 

fylgnin r = -0,45, P<0,01 (mynd 33). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöðurnar 

á Korpu sumarið 1993.  Þegar saman fór mikið sáðmagn og lítið aðgengi að köfnunarefni 

þá varð kornið bæði lítið og lélegt (Jónatan Hermannsson 1999).  2014 jókst hinsvegar 

uppskeran marktækt um 38% við að auka sáðskammtinn úr 150 kg/ha í 250 kg/ha (mynd 

30). Fylgnin á milli sáðmagns og uppskeru var þó frekar lág r = 0,29, P<0,05. Þá snerist 

einnig dæmið við frá fyrra ári með kornþroskann því þroskaeinkunin hækkaði marktækt 

með auknu sáðmagni (mynd 34). 2014 höfðu köfnunarefnisskammtar verið auknir á 

tilraunareitina og þannig betur aðlagaðir að jarðveginum og er það skýringin að mun betri 

uppskeru í sandjarðveginum 2014 samanborið við mýrar og móajarðvegin. 

 

5.6 Áhrif varnarefna (gegn illgresi og svepp) og 

jarðvinnsluaðferða (tilraun 2015) 

Í tilraununum í Keldudal 2013 og 2014 höfðu reitir ekki verið úðaðir, hvorki gegn illgresi 

né blaðsveppum. Ljóst er að illgresi dró verulega úr uppskeru þar sem það náði sér á strik 

en ekki var athugað með blaðsveppi í þeim tilraunum. Í Svíþjóð hafði Heinonen (1991) 

fengið sambærilega uppskeru af plægðum reitum og reitum með léttri jarðvinnslu ef úðað 

var fyrir illgresi. Í Alaska telja Zhang o.fl. (2007) að lykillinn að því að fá uppskeru með 

ísáningu sé notkun illgresiseyða. Í viðamikilli tilraun Tørresen o.fl. (1999) í Noregi kom í 

ljós að ef notað er bæði „glyphosat“ fyrir sáningu og sértækur illgresiseyðir á vaxtartíma þá 

megi ná um 90% uppskeru af herfuðum og ísáðum reitum samanborið við plægða og 

notkun þessara efna sé lykill við notun léttrar jarðvinnslu eða ísáningar. 

Til að skoða hvort hægt væri að jafna uppskerumun á milli plægingar, plógherfingar og 

ísáningar með aðstoð plöntuvarnarefna hér á landi var lögð út tilraun á móajarðvegi 

sumarið 2015 þar sem skoðuð voru áhrif úðunar með illgresis og sveppaeyðum á plægða, 

plógherfaða og ísáða reiti. Í plægðu reitunum skilaði úðun gegn illgresi og blaðsvepp 6% 

uppskeruauka en sú aukning var ekki tölfræðilega marktæk.  Ekki var heldur marktækur 

munur á uppskeru plægðra reita og plógherfaðra en plógherfuðu reitirnir lágu 11% og 12% 

undir í uppskeru. Ísáðu reitirnir sem höfðu verið úðaðir gáfu einungis 73% af uppskeru 
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plægðra úðaðra reita og óúðaðir ísáðir reitir gáfu einungis 59% af uppskeru plægðra úðaðra 

reita (mynd 38). Þetta er miklu meiri munur á úðuðum og óúðuðum reitum en hjá Tørresen 

o.fl. (1999) í Noregi. Þar hafði einnig verið notað „glyphosat“ annaðhvort að hausti eða 

fyrir sáningu að vori til að drepa fjölærar illgresisplöntur en það efni var ekki notað í 

Keldudal. Það er spurning hvort uppskera herfuðu og ísáðu reitanna hefði verið meiri ef 

„glyphosat“ hefði einnig verið notað en úr því fæst ekki skorið nema með frekari 

tilraunum. Á Korpu var gerð tilraun 2003 með eyðingu illgresis á plægðu kornlandi með 

sértækum illgresiseyðum á vaxtartíma. Sú meðhöndlun skilaði 7% uppskeruauka 

(Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2004, Margrét G. Ásbjarnardóttir & 

Jónatan Hermannsson 2004) sem er áþekkt því sem var á plægðum reitum í Keldudal 2015 

þó munurinn væri ekki marktækur þar. Á Vindheimum í Skagafirði var gerð tilraun 2015 

með úðun reita með Express sx illgresiseyði sem er sami illgresiseyðirinn og var notað í 

Keldudal. Landið var plægt líkt og hluti af tilrauninni í Keldudal en úðunin á Vindheimum 

skilaði allt að 20% uppskeruauka (Þórdís A. Kristjánsdóttir 2016). Úðun plógherfuðu 

reitanna í Keldudal skilaði engum uppskeruauka (mynd 37) og kemur það á óvart. Í tilraun 

í Miðgerði í Eyjafirði árið 2003 þar sem jarðvegur hafði verið herfaður kom í ljós mikill 

munur á uppskeru ef reitir voru meðhöndlaðir með illgresiseyðum. Þar var uppskera reita 

sem ekki höfðu verið úðaðir með illgresiseyðum 30% minni en meðhöndlaðra reita 

(Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2004). Það kemur því á óvart að það skuli 

sjást munur á illgresismeðhöndluðum reitum í plægðu landi en ekki plógherfuðu í Keldudal 

þó munurinn sé ekki marktækur á plægða landinu. 

Í tilrauninni í Keldudal var þroskaeinkunn kornsins sem hafði verið úðað lægri en í 

óúðuðum reitum (mynd 38). Ástæðan er líklega sú að illgresi í óúðuðum reitum dregur í 

sig köfnunarefni úr jarðveginum seinnipart sumars og flýtir þannig fyrir þroska kornsins. Í 

tilraun á Korpu árið 2005 þar sem úðað var með sértækum illgresiseyðum líkt og í 

tilrauninni í Keldudal dró úðunin verulega úr vexti illgresis og jók uppskeru en hafði lítil 

áhrif á þroska kornsins (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2006). 

Létt jarðvinnsla eins og herfing skilur eftir plöntuleifar á yfirborði sem geta geymt smitefni 

ýmissa blaðsjúkdóma. Í norrænum ríkjum hefur létt jarðvinnsla með þaulrækt á byggi 

aukið tíðni sveppasjúkdómsins augnflekks (Rhynchosporium commune) (Elen 2002). Í 

sænskri tilraun þar sem bornar voru saman mismunandi jarðvinnsluaðferðir jókst tíðni 

augnflekks þar sem bygg var ræktað á eftir byggi ef ekki var plægt. Plægðir akrar sýnd 

hámarktækt minni sýkingu af völdum augnflekks í byggi en herfaðir akrar (Arvidsson 

1998). Hluti af tilrauninni 2015 í Keldudal var að úða reiti með sveppaeyðinum Tilt 250EC 
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til að kanna hvort einhver munur væri á sveppasmiti eftir jarðvinnsluaðferðum. Bygg hafði 

verið rækta í landinu þrjú ár á undan og átti því að vera fullsmitað skv. tilraunum á Korpu 

2003 (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2004). Í öllum jarðvinnsluaðferðum 

jókst uppskeran við að nota sveppaeyðinn en einungis í ísáðu reitunum var uppskeruaukinn 

marktækur eða tæplega 12% uppskeruaukning (mynd 33). Uppskeruaukning ísáðu reitanna 

er í ágætu samræmi við finnska rannsókn en þar er áætlaður uppskeruauki vegna úðunar 

með sveppaeyði 11% (Jalli o.fl. 2011). Í tilraun á Korpu 2000 til 2002 þar sem úðað var 

gegn blaðsvepp kom í ljós allt að 24% uppskeruaukning á mýrarjarðvegi og 14% 

uppskeruaukning á mel í sexraða byggi og auk þess dró sveppasýkingin verulega úr þroska 

kornsins (Jónatan Hermannsson & Halldór Sverrisson 2003, Hólmgeir Björnsson & Þórdís 

A. Kristjánsdóttir 2002, Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2003). 

Uppskerurýrnunin á melnum á Korpu er sambærileg við það sem er í ísáðu reitunum í 

Keldudal en mun meiri en þar sem var plógherfað eða plægt. Í Keldudal hafði 

sveppasýkingin nær engin áhrif á þroskaeinkunn kornsins (mynd 41) ólíkt því sem var á 

Korpu 2000 til 2002 (Jónatan Hermannsson & Halldór Sverrisson 2003, Hólmgeir 

Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2002, Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. 

Kristjánsdóttir 2003). Í Miðgerði í Eyjafirði var gerð tilraun með úðun gegn blaðsvepp á 

herfuðu landi sumarið 2003. Þar var meðaluppskeruminnkun 5 yrkja 12% vegna sjúkdóma. 

Smit af völdum sveppa er mismunandi milli ára og getur þar ráðið veðurfar, yrkjaval og 

jarðvinnsla. Þannig getur létt jarðvinnsla aukið, minnkað eða engin áhrif haft á sjúkdóma í 

byggi allt eftir aðstæðum á hverjum stað (Krupinsky o.fl. 2002, Avrova & Knogge 2012). 

Þó er ljóst af þessari litlu tilraun í Keldudal að mesta uppskeruminnkunin af völdum 

blaðsveppa er þar sem jarðvinnslan er minnst og mestar plöntuleifar frá árinu áður á 

yfirborði. 

 

5.7 Jarðvegshiti 

Eitt af því sem lagt var upp með að skoða í tilraununum í Keldudal 2013 til 2014 var hvort 

mismunandi jarðvinnsla hefði áhrif á hitastig jarðvegs. Skoða átti mun á hitastigi haust og 

vorplægingar og hvort yfirborðherfaður jarðvegur að hausti myndi  hlýna fyrr á vorin og 

vera þannig fyrr tilbúinn undir jarðvinnslu og sáningu. Einnig að skoða hvort munur væri á 

jarðvegshita plægingar, plógherfingar og  ísáningar. Tilraun Hay o.fl. (1978) í Skotlandi 

árin 1973 og 1974 sýndi að jarðvegshiti haustplægingar var marktækt hærri í 5sm dýpt en 
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jarðvegshiti ísáningar fyrstu 20 dagana eftir sáningu. Dökkt yfirborð plægða jarðvegsins 

drakk í sig makrtækt meiri inngeislun sólar en ísáður jarðvegur. Í Danmörku komst 

Rasmussen (1988) að sömu niðurstöðu, plægður jarðvegur var hlýrri en ísáður jarðvegur. Í 

Alberta í Bandaríkjunum var samskonar niðurstaða þegar Nyborg & Malhi (1989) báru 

saman herfaðan jarðveg og ísáðan. Herfaði jarðvegurinn var hlýrri en sá ísáði. Í Noregi 

komst Børresen (1987) að annari niðurstöðu þegar hann fylgdist með hitastigi 

jarðvinnslureita eftir plægingu, herfingu og ísáningu. Børresen sá lítil áhrif jarðvinnslu á 

jarðvegshitann. 

Í mýrinni í Keldudal sker haustunnin jarðvegur sig úr. Haustplægður jarðvegur á mýrinni 

var um 2°C kaldari en vorunnin jarðvegur þegar sáð var vorin 2013 og  2014 (myndir 42 

og 44).  Fyrra árið tók það haustplægðan jarðveg nær þrjár vikur frá sáningu að ná svipuðu 

hitastigi og vorunnin jarðveg og liðlega tvær vikur seinna árið. Einnig sést að uppsöfnuð 

hitasumma yfir sumarið er mun lægri í haustunnum jarðvegi en í vorunnum jarðvegi og er 

það eins bæði árin (myndir 43 og 45). Sumarið 2013 var uppsöfnuð meðal hitasumma 

haustunnu reitanna 104°D lægri en meðaltal vorunnu reitanna og sumarið 2014 var 

munurinn 77°D á milli meðaltals haustunnina reita og meðaltals vorunnina reita. 

Mismunurinn er þó ekki tölfræðilega marktækur ef hann er skoðaður með 

fervikagreiningu. Haustherfaði jarðvegurinn var í flestu svipaður haustplægða jarðveginum 

fyrra árið nema hvað það tók yfir mánuð að ná svipuðu hitastigi og hjá vorunnum jarðvegi. 

Seinna árið var haustherfaður jarðvegur aðeins hlýrri en haustplægður jarðvegur en kaldari 

en vorunnin jarðvegur (myndir 42 og 44). Uppsafnaður hiti haustherfaða jarðvegssins yfir 

sumarið er svipaður og hjá haustplægðum jarðvegi (myndir 43 og 45). Þetta kemur 

verulega á óvart þar sem hugsunin með haustherfingunni var að kanna hvort ekki væri 

hægt að flýta jarðvinnslu og sáningu að vori vegna þess að dökkur jarðvegur drekkur meiri 

inngeislun í sig þegar sól hækkaði á lofti og yrði þannig fyrr tilbúinn til jarðvinnslu og 

sáningar. Þó að jarðvinnslan væri aðeins í efsta yfirborði jarðvegsins virðis laus og loftaður 

jarðvegurinn hafa náð að einangra það sem undir var. Þrátt fyrir að lítill munur væri á 

hitastigi haustplægðs og haustherfaðs jarðvegs þá var marktækt dýpra niður á frost í 

haustherfuðum jarðvegi en á haustplægða jarðvegi í mýrinni vorið 2013 (mynd 56). 

Jarðvegur sem einungis var vorunnin í mýrinni þ.e. vorplægður, plógherfaður eða ísáður 

voru með svipað hitastig frá sáningu til þreskingar bæði árin (myndir 42 og 44) og 

uppsöfnuð hitasumma þeirra nánast eins eftir sumarið (myndir 43 og 45). Þegar skoðaður 

er meðaljarðvegshiti fyrir bæði árin 2013 og 2014 fyrstu 14 dagana eftir sáningu sker 
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haustunnin jarðvegur sig marktækt frá vorunnum jarðvegi sem er liðlega tveimur gráðum 

kaldari en vorunnin jarðvegur (mynd 55). 

Í móanum er haustplægði jarðvegurinn kaldastur framan af vori 2013 líkt og á mýrinni en 

annar jarðvegur á svipuðu róli innbyrðis. Hinsvegar er lítill sem enginn munur á hitastigi 

jarðvegs eftir jarðvinnslunni 2014 (myndir 46 og 48). Marktækur munur var á dýpt niður á 

jarðvegsklaka 12. maí  2013. Grynnst var á klakann á haustplægða jarðveginum, þar næst 

kom haustherfaði jarðvegurinn og dýpst var á klakann þar sem einungis var vorvinnsla 

(mynd 56). Þegar skoðaður er uppsafnaður hiti móajarðvegsins má sjá að ísáði 

jarðvegurinn er með meiri uppsafnaðan hita þegar kemur fram á sumarið, þó að munurinn 

sé ekki marktækur. Ástæðuna má líklega rekja til þess að minni uppskera var á ísáðu 

reitunum og sólarljósið því átt greiðari leið að jarðvegsyfirborðinu. Líkt og í mýrinni kom 

á óvart þau neikvæðu áhrif sem haustherfingin hefur á jarðvegshita og jarðvegsklaka. 

Þegar skoðaður er meðaljarðvegshiti fyrir bæði árin 2013 og 2014 fyrstu 14 dagana eftir 

sáningu er ekki marktækur munur á hitastigi eftir haustvinnslu. Haustplægði jarðvegurinn 

liggur þó neðar en þar er töluverður breytileiki eins og sjá má á staðalfrávikunum (mynd 

55). 

Í sandinum var lítill munur á jarðvegshita eftir jarðvinnslu árið 2013 en haustplægði 

jarðvegurinn er kaldastur líkt og í mýrinni og móanum. Svipuð hegðun var árið 2014 nema 

þar skar haustplægði jarðvegurinn sig úr sem nær 2°C kaldari en annar jarðvegur í liðlega 

viku eftir sáningu. Ekki var munur á uppsöfnuðum hita sumarið 2013 en sumarið 2014 var 

ísáði jarðegurinn með aðeins fleiri uppsafnaðar daggráður en aðrar jarðvinnsluaðferðir 

(myndir 51 og 53). Þegar jarðvegsklakinn var skoðaður 12. maí 2013 var orðið dýpst niður 

á klakann í sandinum. Grynnst var á klakann í haustplægða jarðveginum en ekki var 

marktækur munur á milli jarðvinnsluliða (mynd 56). Þegar skoðaður er meðaljarðvegshiti í 

sandinum fyrir bæði árin 2013 og 2014 fyrstu 14 dagana eftir sáningu er ekki marktækur 

munur á hitastiginu þó að vorunnir reitir séu ívið heitari (mynd 55). 

Veðurstöðin sem notuð var mældi inngeislun sólar í einingunni w/m
2
. Skoðað var hvort 

einhvert samband væri milli inngeislunar og jarðvegshita, bæði allt sumarið og einnig á 

tímanum frá sáningu og þangað til kornið kom upp. Ekki fundust nein tengsl þar á milli í 

Keldudal. Hinsvegar reiknaðist 83% fylgni milli lofthita í 2m hæð og jarðvegshita í 

Keldudal sumarið 2014 (mynd 54).  

Þegar skoðað er meðalhitastig jarðvegsins yfir veturinn má sjá að meðalhiti fer lægst í 

desember 2013 en ekki fyrr en í febrúar 2014 (myndir 57 og 58). Ekki er hægt að sjá að 

haustmeðferð breyti miklu um það hvernig hitastig á 10 sm dýpi sveiflast í jarðveginum 
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yfir veturinn. Þó má sjá að meðalhiti er lægri yfir kaldasta tímabilið á haustunnum jarðvegi 

í öllum jarðvegsgerðum veturinn 2012 til 2013 og veturinn 2013 til 2014 sker óunnið sig úr 

í sandinum með hærri meðalhita. Inn í þessar mælingar koma óvissuþættir eins og hvort og 

hve mikill snjór sé ofnaá jarðveginum þar sem hitinn er mældur en aðeins einn mælir var 

notaður á hverjum stað. 

Niðurstöður þessara jarðvegshitamælinga er því í engu samræmi við niðurstöður þeirra 

Hay o.fl. (1978) í Skotlandi, Rasmussen (1988) í Danmörku og Nyborg & Malhi (1989) í 

Alberta sem höfðu fengið út að plægðir reitir og herfaðir væru marktækt hlýrri við sáningu 

og nokkrum dögum þar á eftir en ísáður jarðvegur. Í Keldudal var þessu öfugt farið, 

jarðvegur sem var unnin að hausti var kaldari við sáningu og jafnvel mörgum dögum eftir 

sáningu. Bæði Børresen (1987) og Nyborg & Malhi (1989) komust að því að hálmleifar 

dragi úr jarðvegshita. Í Keldudal voru litlar sem engar hálmleifar frá árinu áður á akrinum, 

einungis neðsti hluti stönguls og rætur. Einnig var ísáði jarðvegurinn aðeins 

yfirborðsherfaður til að hylja sáðfræið og því dekkri en sambærilegir reitir í tilraunum 

erlendis. Það má vera að það hafi haft einhver áhrif til að hlýnunar á ísáða jarðveginum. 

Niðurstaðan er sú að haustherfingin er ekki að skila neinu til að flýta fyrir jarðvinnslu að 

vori. Jarðvegurinn er kaldari og styttra er niður á jarðvegsklaka en ef jarðvegurinn er 

hafður óhreyfður. Sama niðurstaðan er á öllum jarðvegsgerðum. Haustplægingin skilar 

loftmiklu yfirborði sem einangrar neðri lög jarðvegsins. Gaddur er lengur að fara úr jörð 

þar sem haustplægt hefur verið og haustplægður jarðvegur er kaldari langt fram eftir vori 

en óhreyfður jarðvegur sem unnin er að vori. Skotland, Albertafylki í USA og Danmörk 

eru mun sunnar á hnettinum en Ísland og ekki von á miklum jarðvegsklaka þar. Það má 

vera að jarðvegsklakinn hér á landi hafi þau áhrif að haustvinnsla jarðvegs er ekki fýsilegur 

kostur hér á landi m.t.t. jarðvegshita. 

 

5.8 Jarðvegsraki 

Mælingar Braim o.fl. (1992) í Bretlandi sýndu að ísáður jarðvegur innihelt meira vatn en 

plægður eða herfaður jarðvegur. Børresen (1987) bar saman rakainnihald leirjarðvegs í 

Noregi. Jarðvegurinn hafði ýmist verið plægður, herfaður eða ísáður og fann hann ekki 

mun á rakainnihaldi eftir jarðvinnslu en næg úrkoma var sumarið þegar tilraunin var gerð. 

Sumrin 2013 og 2014 var næg rigning í Keldudal til að viðhalda eðlilegum jarðvegsraka í 

öllum jarðvegsgerðum (tafla 4). Jarðvegsraki var mældur í öllum jarðvinnslureitum á öllum 
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jarðvegsgerðum sumarið 2013. Fyrsta mæling var framkvæmd 31. maí. Þá var 

vatnsinnihald mýrarinnar á bilinu 60% til 70%. Móinn var þurrari en þar voru mælingar í 

kringum 50% vatnsinnihald og í sandinum var vatnsinnihald milli 50% og 58% (myndir 

61, 61 og 62).  Ef skoðað er meðalvatnsinnihald yfir sumarið (mynd 59) er ekki marktækur 

munur á vatnsinnihaldi eftir jarðvinnslu hvorki á mýrarjarðveginum né móajarðveginum. Í 

sandinum er hinsvegar minnstur meðalraki yfir sumarið  í vorplægða jarðveginum, 

marktækt minna en í ísáða jarðveginum og haustherfaða-vorplægða jarðveginum. Mestur 

breytileiki í mælingunum er í mýrinni en minnstur í sandinum. Í mýrinni er mestur raki í 

haustherfaða-vorplægða jarðveginum en minnstur í plógherfaða jarðveginum.  

Vatnsinnihald í mýrinni minnkar jafnt og þétt allan júní og er minnkunin svipuð eftir 

jarðvinnslumeðferðum (mynd 60). Í móanum er lítill munur á rakainnihaldi eftir 

jarðvinnslu og jarðvegurinn heldur nokkuð rakainnihaldi sínu um sumarið (mynd 61). Í 

sandinum helst nánast sama rakastig allt sumarið (mynd 62). Það kemur verulega á óvart 

að mýrin sem er með mesta vatnsinnihaldið í fyrstu mælingunni skuli vera orðin þurrust 1. 

júlí (mynd 63). Laukkanen & Nauges (2011) telja að akrar sem eru ísáðir séu lengur að 

þorna á vorin við norrænar aðstæður. Sú var ekki raunin í Keldudal, ísáður jarðvegur var 

hvorki blautari né þurrari en unnin jarðvegur í lok maí. Þrátt fyrir það virðist sem samspil 

vatnsinnihalds og loftunar hafi valdið afnítrun í ísáðum reitum í móajarðvegi og 

sandjarðvegi vorið 2013 og sama var með plógherfaðan jarðveg í sandinum. 

 

5.9 Tími og peningar 

Í ljósi niðurstaðna tilraunanna í Keldudal 2013-2015 er ljóst að við sambærilegar aðstæður 

og þar voru er jarðvinnsla eins og plógherfing raunhæfur valkostur við plægingu en varla 

ísáning. Við plógherfingu þarf að tryggja illgresisvarnir ef illgresissmit er komið í 

jarðveginn og auka þarf köfnunarefnisáburð  um 20-30% á léttan jarðveg eins og 

móajarðveg og sandjarðveg. 

Í töflu 6 er tekinn saman tími og kostnaður ýmissa vinnuliða við að vinna land til 

kornsáningar, sáningu, völtun og úðun. Tölur eru fengnar hjá nokkrum verktökum í 

Skagafirði sem gefa sig út fyrir jarðvinnslu, annaðhvort að hluta eins og t.d. eingöngu 

plægingu eða að þeir taka að sér allan pakkann, jarðvinnslu, sáningu og völtun. 

Hefðbundin vinnubrögð við sáningu gætu verið plæging, sáðbeðsherfing með pinnatætara, 

sáning með áburðarniðurfellingu og völtun líkt og gert var í tilraununum í Keldudal. Ef 
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þessir liðir eru teknir saman skv. töflu 6 þá er kostnaðurinn kr 42.617.  Ef plægingunni er 

skipt út fyrir plógherfingu þá lækkar kostnaður í 34.492 eða um 19% og tíminn sömuleiðis. 

Ef verið er að nota plógherfingu ár eftir ár þarf að bæta við kostnaði vegna illgresisvarna, 

bæði vélavinnu og efniskostnaði. Ef verið er að nota plógherfingu á léttan jarðveg má 

reikna með að þurfa að auka áburð um 20-30%. Þegar hvortvegga er talið, aukinn 

áburðarkostnaður og kostnaður vegna illgresisvarna er plógherfingin að kosta a.m.k. það 

sama og plæging og trúlega meira. Eftir stendur að plógherfingin tekur skemmri tíma að 

vori og þar er hugsanlega hægt að vinna sér inn aukauppskeru með því að sá sem fyrst en 

tilraunir á Korpu hafa sýnt mikilvægi þess (Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. 

Kristjánsdóttir 1996, Hólmgeir Björnsson & Þórdís A. Kristjánsdóttir 2003). Með ísáningu 

er kostnaður við að sá aðeins 15.000 kr/ha eða um 35% af kostnaði við hefðbundna 

jarðvinnslu og sáningu (tafla 6) og er það í samræmi við niðurstöðu Sørensen & Nilsen 

(2005) í Danmörku. Við þann kostnað bætist svo kostnaður vegna aukins áburður og 

kostnaður vegna tveggja yfirferða með úðadælu auk kostnaðar vegna plöntuvarnarefna. 

Þegar ísáð er þarf að úða bæði með „glyphosat“ haust eða vor og sértækum illgresiseyðum 

á vaxtartíma ( Riley 1983, Ekeberg o.fl. 1985, Børresen 1987, Skuterud o.fl. 1996, 

Tørresen o.fl. 1999, Tørresen o.fl. 2003, Zhang o.fl. 2007). 

Sørensen og Nilsen (2005) gerðu úttekt á jarðræktarkostnaði í Danmörku. Þeirra niðurstaða 

var að það mætti spara verulega í jarðvinnslukostnaði með minnkun jarðvinnslu og 

samnýtingu véla, t.d. sáðbeðsherfa og sá í sömu ferð. Samanburðurinn byggði á allri 

jarðvinnslu í Danmörku, bæði fyrir vetrar og voryrki. Íslenska sumarið er stutt og 

mikilvægt að nýta alla þá daga sem gefast til sprettu. Við jarðvinnslu fyrir vorsáningu eru 

gæði sáðbeðsins mikilvæg til að tryggja góða og hraða spírun. Það er gert með því að 

tryggja sem besta snertingu jarðvegs og fræs og draga úr uppgufun (Känkänen o.fl.  2011). 

Því er hæpið að ætla að spara til við vinnslu sáðbeðs við vorsáningu. Í rannsókan 

Laukkanen og Nauges (2011) á jarðræktarkostnaði finnskra bænda eftir því hvort þeir voru 

að nota hefðbundna jarðvinnslu eða ísáningu kom í ljós að enginn marktækur munur var á 

ræktunarkostnaði eftir því hvort framleiðslukerfið var notað. Bændur sem notuðu ísáningu 

í stað hefðbundinnar jarðvinnslu eyddu minni tíma í eigin vinnu og í vélavinnu úti á akri en 

á móti eyddu þeir meiri fjármunum í áburð og plöntuvarnarefni reiknað á hvern hektara. 

Við íslenskar aðstæður er plæging það eina sem kemur til greina ef vinna á upp gömul tún 

og nota kornrækt sem skiptirækt við endurræktun túna. Ef tún sem verið er að endurrækta 

eru orðin gömul með þykka rót getur verið kostur að nota plógherfingu í stað plægingar 

þegar akur er unnin á öðru ári. Það kemur í veg fyrir að illa rotnuð grasrót plógstrengjanna 
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frá árinu áður sé velt upp á yfirborðið og torveldi sáðbeðsvinnu um vorið. Hafi plæging 

verið vönduð á fyrsta ári er líklegt að illgresisþekja verði innan viðráðanlegra marka þó 

plógherfing sé notuð á öðru ári. Engu að síður þarf að fylgjast vel með spírun á illgresi 

framan af sumri og grípa inní með illgresisvarnarefnum ef mikið illgresi er að koma upp í 

akrinum. 
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6 Samandregið yfirlit 

 Haustplægður jarðvegur á mýri getur skilað meiri uppskeru en vorplægður 

jarðvegur, trúlega vegna þess yfirborðið hefur veðrast og sáðbeðið er betra. 

 Haustplæging skilar lausu yfirborði sem einangrar neðri lög jarðvegsins. Gaddur er 

lengur að fara úr jörð þar sem haustplægt hefur verið og haustplægður jarðvegur er 

kaldari lengur fram eftir vori en óhreyfður jarðvegur sem unnin er að vori. Þetta á 

við um allar jarðvegsgerðir. 

 Haustherfaður jarðvegur er kaldari og styttra er niður á jarðvegsklaka að vori en ef 

jarðvegurinn er hafður óhreyfður. Sama niðurstaðan er á öllum jarðvegsgerðum. 

Haustherfingin er því ekki að flýta fyrir jarðvinnslu að vori. 

 Haustherfing getur haft hamlandi áhrif á gæði plægingar að vori og aukið illgresi 

þar sem búið er að hræra illgresisfræjum í efsta yfirborð sem ristlar ná ekki alltaf að 

grafa. 

 Góð plæging við kjörskilyrði heldur illgresi innan ásættanlegra marka á öllum 

jarðvegsgerðum og ekki þarf frekari illgresisvarnir. 

 Ef plægingaskilyrði eru erfið má búast við að illgresi fari að há uppskeru. Því er rétt 

að bregðast strax við og meðhöndla akurinn með illgresiseyðum til að koma í veg 

fyrir uppskertap og að illgresisfræ nái að safnast fyrir í jarðveginum. 

 Plógherfing á að geta gefið sambærilega uppskeru á við plægingu ef illgresisvarnir 

eru í lagi. Á léttum jarðvegi þarf hugsanlega að bæta 20-30% við 

köfnunarefnisskammtinn til að ná sömu uppskeru og við plægingu. 

 Léttri jarðvinnslu eins og plógherfingu þarf að fylgja eftir með illgresisvörnum. 

 Ísáning var að gefa slaka uppskeru í öllum jarðvegsgerðum. Ísáning kom verst út í 

sandjarðvegi. 

 Úðun varnarefna gegn blaðsvepp og illgresi eykur kornuppskeru hlutfallslega meira 

í ísáðum reitum en plægðum eða plógherfuðum reitum. 

 Sáning í illa loftaðan og blautan jarðveg að vori getur hugsanlega orsakað afnítrun 

nitursambanda úr tilbúnum áburði og litla uppskeru af þeim sökum. 

 Í frjósömum mýrarjarðvegi er köfnunarefnisáburður umfram 60 kg N/ha ekki að 

skila umfram uppskeru. Ekki skiptir máli hvort landið er plægt eða plógherfað. 

 Í móajarðvegi er góð nýting á köfnunarefni upp að 90 kg N/ha á plægðum reitum. 

Trúlega þarf að bera á allt að 110 kg N/ha ef það er plógherfað. 
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 Í sandjarðvegi er uppskeruauki upp að 120 kg N/ha ef það er plægt og uppskeruauki 

upp að 160 kg N/ha ef það er plógherfað. 

 Í frjósömum mýrarjarðvegi getur verið hagur að því að sá allt að 250 kg/ha af fræi 

ef verið er að nota sexraða yrki í plægðum jarðvegi. Plógherfaður jarðvegur skilar 

ekki aukinni uppskeru umfram 200 kg/ha sáðmagn. 

 Aukið sáðmagn eykur lítillega kornþroska. 

 Í mjög rýrum jarðvegi má minnka sáðmagn af sexraða korni niður í 150 kg/ha til að 

tryggja eðlilegan kornþroska 

 Til lengri tíma litið er ekki fjárhagslegur ávinningur að því að nota plógherfingu 

eða ísáningu í stað plægingar vegna kostnaðar við illgresiseyðingu og kostnaðar 

vegna aukins áburðar. Plógherfing getur verið vænlegur kostur í akri á öðru ári ef 

ekki hefur verið illgresi í honum árið áður, sérstaklega í mýrarjarðvegi þar sem ekki 

þarf að auka áburðargjöf. 
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8 Viðauki I 

Tafla 7: Línuleg aðhvarf og fylgnistuðlar jarðvinnslu og niturskammta eftir jarðvegi og 
árum. 

 

 

  

Ár Jarðvegur Jarðvinnsla Aðhvarfsjafna Öryggi R2
Fylgni Öryggi

Haustplæging y=20,4x+1534 <0,01 0,65 0,81 <0,01

Haustherfing-vorplæging y=18,2+2100 P=0,05 0,44 0,66 P=0,05

Móajarðvegur Vorplæging y=20,2x+1537 <0,001 0,91 0,95 <0,001

Plógherfing y=23,9x+728 <0,001 0,93 0,96 <0,001

Ísáning y=8,6x+1341 <0,05 0,56 0,75 <0,05

Haustplæging y=16,0x+3827 <0,05 0,46 0,68 <0,05

Haustherfing-vorplæging - EM - - EM

2013 Mýrarjarðvegur Vorplæging - EM - - EM

Plógherfing - EM - - EM

Ísáning - EM - - EM

Haustplæging y=19,9x+428 <0,01 0,73 0,86 <0,01

Haustherfing-vorplæging y=20,0x+92 <0,01 0,75 0,87 <0,01

Sandjarðvegur Vorplæging y=23,5x+169 <0,01 0,64 0,8 <0,01

Plógherfing y=10,1x+70 <0,01 0,69 0,83 <0,01

Ísáning y=4,2x+162 <0,05 0,5 0,71 <0,05

Haustplæging y=18,6x+1799 <0,05 0,59 0,77 <0,05

Haustherfing-vorplæging y=23,9x+1648 <0,01 0,85 0,92 <0,001

Móajarðvegur Vorplæging y=29,5x+1445 <0,001 0,91 0,95 <0,001

Plógherfing y=22,2+707 <0,001 0,89 0,94 <0,001

Ísáning y=23,5+148 <0,001 0,83 0,91 <0,001

Haustplæging - EM - - EM

Haustherfing-vorplæging - EM - - EM

2014 Mýrarjarðvegur Vorplæging - EM - - EM

Plógherfing - EM - - EM

Ísáning y=17,0x+527 <0,05 0,56 0,75 <0,05

Haustplæging y=9,5x+1431 P=0,08 0,28 0,52 P=0,08

Haustherfing-vorplæging y=16,8x+1181 <0,01 0,56 0,75 0,01

Sandjarðvegur Vorplæging - EM - - EM

Plógherfing y=19,8x-378 <0,001 0,75 0,86 <0,001

Ísáning y=6,1x+119 <0,05 0,42 0,65 <0,005
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9 Viðauki II 

 

Mynd 64: Tilraunaskipulag í mýri 2013 

37 40 43

A2B1 A2B2 A2B3

38 41 44

A3B1 A3B2 A3B3

39 42 45

A1B1 A1B2 A1B3

Stórreitir (jarðvinnsluaðferð);

I. Haustplæging, vorherfing 1 4 7 10 13 16

II. Haustherfing, vorplæging og herfing

III. Óhreift um haustið, vorplæging og herfing

IV. Óhreift um haustið, vorherfing A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3

V. Óhreift um haustið, vorherfing með plógherfi

Smáreitir A (vaxandi N);

2 5 8 11 14 17

1 30 kg N/ha

2 60 kg N/ha

3 90 kg N/ha A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

Smáreitir B (vaxandi sáðmagn)

1 150 kg/ha 3 6 9 12 15 18

2 200 kg/ha

3 250 kg/ha

A3B1 A3B2 A3B3 A1B1 A1B2 A1B3

Breidd hvers stórreits 6 lágmark

Lengd 30 lágmark

19 22 25 28 31 34

A3B1 A3B2 A3B3 A1B1 A1B2 A1B3

20 23 26 29 32 35

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3

21 24 27 30 33 36

A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

II. I.

IV. III.

V.

N
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Mynd 65: Tilraunaskipulag í móajarðvegi 2013  

 

 
Mynd 66: Tilraunaskipulag í sandjarðvegi 2014 

Stórreitir (jarðvinnsluaðferð);

I. Haustplæging, vorherfing 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43

II. Haustherfing, vorplæging og herfing

III. Óhreift um haustið, vorplæging og herfing

IV. Óhreift um haustið, vorherfing A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3 A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3

V. Óhreift um haustið, vorherfing með plógherfi

Smáreitir A (vaxandi N);

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44

1 30 kg N/ha

2 60 kg N/ha

3 90 kg N/ha A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3 A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

Smáreitir B (vaxandi sáðmagn)

1 150 kg/ha 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

2 200 kg/ha

3 250 kg/ha

A3B1 A3B2 A3B3 A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3 A1B1 A1B2 A1B3

Breidd hvers stórreits

Lengd

V.III. IV. I. II.

N

Stórreitir (jarðvinnsluaðferð);

I. Haustplæging, vorherfing 1 5 9 25 29 33 49 53 57

II. Haustherfing, vorplæging og herfing

III. Óhreift um haustið, vorplæging og herfing

IV. Óhreift um haustið, vorherfing A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A2B1 A2B2 A2B3

V. Óhreift um haustið, vorherfing með plógherfi

Smáreitir A (vaxandi N);

2 6 10 26 30 34 50 54 58

1 30 kg N/ha

2 60 kg N/ha

3 90 kg N/ha A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3 A3B1 A3B2 A3B3

4 120 kg N/ha

Smáreitir B (vaxandi sáðmagn) 3 7 11 27 31 35 51 55 59

1 150 kg/ha

2 200 kg/ha A3B1 A3B2 A3B3 A1B1 A1B2 A1B3 A1B1 A1B2 A1B3

3 250 kg/ha

Breidd hvers stórreits 6 lágmark 4 8 12 28 32 36 52 56 60

Lengd 30 lágmark

A4B1 A4B2 A4B3 A4B1 A4B2 A4B3 A4B1 A4B2 A4B3

VI vornepja 3-6-9 kg/ha

13 17 21 37 41 45

A3B1 A3B2 A3B3 A1B1 A1B2 A1B3

14 18 22 38 42 46

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3

15 19 23 39 43 47

A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

16 20 24 40 44 48

A4B1 A4B2 A4B3 A4B1 A4B2 A4B3

I. II. V.

III. IV. VI.

N
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Mynd 67: Loftmynd af Keldudal. Tilraunareitir eru gulmerktir, sandjarðvegur 

lengst til vinstri niður við Héraðsvötn, móajarðvegur í miðjunni og mýrin til 

hægri. Tilraun 2015 var á stykki efst á mynd þar sem stendur 0,03ha. 
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10 Viðauki III 

 

Mynd 68: Bygg í vorplægðum sandjarðvegi 8. júní 2014. 

 

 

Mynd 69: Bygg ísáð í sandjarðveg 8. júní 2014. 
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Mynd 70: Bygg í vorplægðum tilraunareit 8. júní 2014. 

 

Mynd 71: Bygg í plógherfuðum tilraunareit 8. júní 2014. 
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Mynd 72: Bygg í haustplægðum sandjarðvegi 4. september2014. 

 

 

Mynd 73: Bygg í plógherfaðri mýri 23. september 2013. 
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Mynd 74: Bygg í plógherfaðri mýri 4. september 2014. 

 

 

Mynd 75:  Ísáð korn á sandjarðvegi haustið 2013.  
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Mynd 76: Tilraunareitir mældir haustið 2015. Þórarinn Leifsson til vinstri og Jónatan 

Hermannsson til hægri. 

 

Mynd 77: Þresking tilraunareita haustið 2015. Jónatan Hermannsson, Þórarinn Leifsson 

og Þórdís Kristjánsdóttir. 

 


