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Nafn nemanda
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Ágrip
Mismunandi jarðvegsgerðir hafa mismikla frjósemi og eru með misgóð skilyrði til ræktunar.
Því eru heimtur næringarefna mismiklar eftir jarðvegsgerðum. Við langtíma ræktun þar sem
bæði tilbúinn áburður og bújáráburður er borin á í marga áratugi og jarðvegurinn endurunninn
getur jarðvegsefnasamsetning hans breyst. Í seinni tíð hafa fáar áburðartilraunir verðið gerðar
á Íslandi með það að markmiði að skoða heimtur og skil áburðarefna af túnum með mismunandi
jarðvegsgerðir. Þekking á heimtum mismunandi jarðvegsgerða eru því takmarkaðar.
Jarðvegsefnagreiningar hafa lítið breyst frá því þær voru fyrst mótaðar á sjöunda áratug síðustu
aldar. Þær eru frekar lítið notaðar við gerð áburðaráætlana líkt og gert er erlendis. Framkvæmd
var tilraun í Keldudal í Skagafirði sumarið 2019 til að kanna áhrif og heimtur tilbúins áburðar
og næringarforða fjögurra mismunandi jarðvegsgerða. Helstu niðurstöður sýna að töluverður
munur getur verið á nýtingu næringarefna eftir jarðvegsgerðum. Jarðvegur, eiginleikar hans og
heimtur geta verið mjög mismunandi á túnum á tiltölulega litlu svæði. Jarðvegsefnagreiningar
geta gefið vísbendingar um áburðarþörf túna. Áburðarmagn og jarðvegsgerð geta haft áhrif á
efnainnihald uppskeru. Vaxandi uppskera fæst með vaxandi áburðarskömmtum en
hlutfallslegar heimtur áburðarefna minnka. Jarðvegsgerðir hafa áhrif á heimtur næringarefna og
uppskerugetu.
Niðurstöður tilraunana voru ekki alltaf í samræmi við niðurstöður fyrri tilrauna um
endurheimtur næringarefna á mismunandi jarðvegsgerðum.
Við vinnslu á túnum á þungum vélum og tækjum getur orðið þétting í jarðveginum. Þétting
jarðvegs getur haft slæm áhrif á vöxt jurta og þar að leiðandi á uppskeru túna. Hægt er að nota
loftunartæki til að lofta jarðveg með það að markmiði að vinna gegn jarðvegsþéttingu. Lítið
hefur verið um rannsóknir á þessu ferli á Íslandi. Í tilrauninni í Keldudal var helmingur
tilraunarinnar loftaður að vori samhliða áburðargjöf til að kanna áhrif loftunar á uppskeru og
efnainnihald uppskeru. Niðurstöður sýndu fram að við vorloftun dró úr uppskeru fyrri sláttar.
Uppskera seinni sláttar var að meðaltali betri eftir vorloftun og bætti upp fyrir uppskerutap í
fyrri slætti.

Lykilorð: Áburður, jarðvegur, jarðvegsgerðir, holt, mói, mýri, áreyri, sandur, nitur,fosfór, kalí,
heimtur næringarefna.
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1. Inngangur
1.1 Almennt um áburð
Við ræktun plantna taka plönturnar næringarefni úr jarðvegi (Hólmgeir Björnsson, 2001). Hluta
þessara næringarefna endurheimtar jarðvegurinn á náttúrulegan hátt. Næringarefni berast
náttúrulega í jarðveginn með úrkomu, áfoki eða frá niturnámi örvera í jarðvegi og sambýli
þeirra við plöntur. Veðrun bergsteinda í jarðvegi endurnýjar forða jarðvegs af nýtanlegum
næringarefnum fyrir plöntur og jarðvegslífverur. Þessi náttúrulega endurnýjun dugar yfirleitt
ekki til að viðhalda mikilli uppskeru í ræktunarlandi og þess vegna verður að tryggja næg
næringarefni með áburðargjöf (Hólmgeir Björnsson, 2001).
Ræktun getur haft neikvæð áhrif á frjósemi jarðvegs, sérstaklega ef hringrás næringarefna er
rofin (Þorsteinn Guðmundsson, 1999). Með því að bera áburðarefni á er hægt að auka uppskeru
og jafnframt viðhalda hringrás næringarefna. Frá fyrstu skeiðum ræktunar hefur verið þekkt að
hægt sé nýta leiðir til að hjálpa gróðri að ná betri og meiri uppskeru. Áveituvatn, úrgangur
manna og dýra eða viðbót annars jarðvegs eða jarðefna eru allt dæmi um leiðir sem mannkynið
hefur nýtt sér til að auka uppskeru frá upphafi ræktunar. Með því að nýta þessar ræktunarleiðir
hefur verið hægt að stuðla að þokkalegri og öruggri uppskeru í árþúsundir á ákveðnum stöðum
(Þorsteinn Guðmundsson, 1999).
Landbúnaður heimsins mun ganga í gegnum miklar breytingar á næstu árum (Ingvar Björnsson
og Runólfur Sigursveinsson, 2008). Vegna mikillar fólksfjölgunar og vaxandi kaupmáttar
fátækra ríkja mun eftirspurn eftir matvöru aukast. Þetta mun leiða af sér hækkandi verð á mat
en einnig á aðföngum til framleiðslu eins og áburði (Ingvar Björnsson og Runólfur
Sigursveinsson, 2008).
Notkun á tilbúnum áburði hefur aukist verulega í heiminum í rúmlega hálfa öld (Lu og Tian,
2017). Mikil áburðarnotkun getur haft slæm áhrif á umhverfið. Losun áburðarefna út í
umhverfið getur haft skaðleg og mengandi áhrif á vistkerfi, sérstaklega vistkerfi vatns. Önnur
umhverfisáhrif eins og losun gróðurhúsalofttegunda við framleiðslu, flutninga og notkun hefur
einnig slæm áhrif. Því þarf að stefna að því að nota hæfilegt magn og leitast eftir jafnvægi
næringarefna við notkun á áburðar. Stefna þarf að því að bera rétt magn áburðar á hvert
landsvæði fyrir sig. Þá þarf að þekkja þörf landsins og uppskerunar (Lu og Tian, 2017).
Allt fram á 20. öldina höfðu íslenskir bændur eingöngu aðgang að lífrænum áburði til ræktunar
(Eggert Sverrisson, 2019). Í byrjun 20. aldarinnar var farið að flytja inn tilbúinn áburð. Fyrstu
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skráðu tölur um innflutning eru frá 1905. Eitthvað hafði þó verið flutt inn áður í tilraunaskyni.
Innflutningur var þó mjög takmarkaður til að byrja með og hófst ekki að einhverju marki fyrr
en árið 1920. Þá var byrjað að flytja inn köfnunarefnisáburð frá Noregi. Frá 1954 var starfrækt
áburðarverksmiðja í Gufunesi sem framleiddi íslenskan nituráburð. Hún var lögð niður árið
2002 og síðan þá hefur allur tilbúin áburður verið innfluttur (Eggert Sverrisson, 2019). Árið
1966 var fyrsti blandaði áburðurinn í boði hér á landi (Friðrik Pálmason, 1983). Hann var blanda
af nitur, fosfór og kalí. Árið 1975 var byrjað að selja áburð sem einnig innihélt kalk og
brennistein (Friðrik Pálmason, 1983).
Ísland er ekki undanskilið þeim breytingum sem eru að verða í heiminum, varðandi takmörkun
áburðar og hækkaðs verðs á aðföngum og framleiðslukostnaði í matvælaframleiðslu. Því er
mikið kappsmál að leita leiða til að nýta áburð sem allra best (Ingvar Björnsson og Runólfur
Sigursveinsson, 2008). Til þess að draga úr áburðarnotkun og þar að leiðandi áburðarkostnaði
þarf að finna leiðir til að lækka hlutfall tilbúins áburðar af heildar áburðarþörf (Þóroddur
Sveinsson, 2009). Það má þó ekki koma niður á gæðum og magni uppskeru. Góð staðarþekking
og þekking á eiginleikum jarðvegs og næringarþörfum nytjajurta er mikilvægur þáttur í því
(Þóroddur Sveinsson, 2009). Töluvert var framkvæmt af áburðartilraunum á þriðja fjórðungi
20. aldarinnar (Hólmgeir Björnsson, 2001). Eftir það dró verulega úr tilraunum og fáar tilraunir
hafa verið framkvæmdar á jarðvegi sem hefur verið lengi í ræktun. Við upphaf ræktunar er
markmiðið að ná upp frjósemi í jarðvegi með áburðargjöf en þegar henni er náð er markmiðið
að viðhalda henni (Hólmgeir, Björnsson, 2001).

1.2 Íslensk ræktunarskilyrði
Íslenskur jarðvegur er að mestu flokkaður sem eldfjallajörð (Andosol) (Ólafur Arnalds og
Hlynur Óskarsson, 2009). Mikið áfok er af basískum gjóskuefnum um allt land. Rúmþyngd
íslensks jarðvegs er minni en almennt gerist erlendis (Þorsteinn Guðmundsson, 1999).
Ræktunarskilyrði eru öðruvísi en í öðrum löndum hvað varðar loftslag og veðurfar. Óraunhæft
er að miða íslensk áburðarviðmið við erlend viðmið vegna ólíkra aðstæðna (Þorsteinn
Guðmundsson, 1999). Þar sem íslenskur jarðvegur flokkast illa undir erlend jarðvegskerfi
vegna sérstöðu hans, hefur verið gert sérstakt íslenskt jarðvegsflokkunarkerfi byggt á erlendum
kerfum (Ólafur Arnalds, 2015).
Kerfin sem eru til staðar henta hins vegar ekki fyrir íslenskan ræktunarjarðveg sem nýttur er í
landbúnaði og getur verið töluvert öðruvísi vegna langra ræktunar (Þóroddur Sveinsson, 2011).
Því er skortur á góðu staðfærðu flokkunarkerfi fyrir íslenskan ræktunarjarðveg til að hafa til
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hliðsjónar við áburðaráætlanir eins og gert er erlendis (Þóroddur Sveinsson, 2011). Þó skilyrði
séu önnur hér á landi er það þess virði að kynna sér framfarir og aðferðir erlendis (Þorsteinn
Guðmundsson, 1999).
Mjólkurframleiðsla á Íslandi byggir aðallega á heimaöfluðu fóðri af túnum sem mörg hver eru
sjaldan eða aldrei endurunnin (Sveinsson, 2011). Mest af þeim túnum sem eru nýtt undir
graslendi eru 10-50 ára gömul. Lítill hluti túna í ræktun eru í sáðskiptum með byggi eða öðrum
einærum plöntum (Sveinsson, 2011).

1.3 Áburður
Helstu markmið áburðargjafar er að ná hámarksuppskeru, bæði þegar horft er til magns og
efnainnihalds þar með talið er orkuinnihald, prótein og steinefni (Þorsteinn Guðmundsson,
1999). Uppskeran þarf að stuðla að góðri og bættri heilsu búfjár. Áburðarefnin eiga að viðhalda
frjósemi jarðvegs og jafnvel bæta hana (Þorsteinn Guðmundsson, 1999). Mikilvægt er að bera
áburð á tún á réttum tíma svo hann nýtist sem best (Hólmgeir Björnsson, 1999). Réttur
áburðartími getur haft áhrif á magn og gæði uppskeru. Komast þarf hjá því eftir bestu getu að
það verði áburðartap og útskolun sem getur valdið mengun til dæmis í vatni. Best er að bera
áburð á í byrjun gróanda (Hólmgeir Björnsson, 1999).

1.4 Jarðvegsefnagreiningar
Markmið jarðvegsefnagreininga er að sýna næringarefnaástand jarðvegs, nýtanlegan forða
næringarefna og skilyrði fyrir plöntur til vaxtar (Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir, 2004).
Með góðum skilning á jarðveginum og þeim efnum sem eru í honum ætti að vera hægt að gera
betri og nákvæmari áburðaráætlanir. Samkvæmt grein Ingvars Björnssonar og Elsu
Albertsdóttur (2004) er ekki þörf að taka sýni úr hverri spildu heldur er hægt að flokka spildur
eftir jarðvegsgerðum, meðferð og ástandi. Þá ætti að duga að taka eitt samsýni úr hverjum flokki
með 20-30 jarðvegstöppum sem teknir eru víðsvegar af spildunni. Í flestum tilfellum ættu 4-6
sýni að gefa ágætis yfirsýn. Búfjáráburður getur skekkt niðurstöður úr jarðvegssýnum og því
ætti ekki að taka jarðvegssýni úr landi sem hefur nýlega fengið búfjáráburð. Í grein Ingvars
Björnssonar og Elsu Albertsdóttur (2004) um áburðaráætlanir og jarðvegsefnagreiningar er
fullyrt að kostnaður við jarðvegssýni ætti að skila sér fljótt aftur í sparnaði vegna aukinnar
skilvirkni á kaupum og dreifingu áburðar. Lítið hefur breyst í aðferðum við
jarðvegsefnagreiningar í túnrækt frá því þær voru fullmótaðar á 7. áratugnum (Þóroddur
Sveinsson, 2011). Verulega hefur dregið úr nýtingu þeirra við gerð áburðaráætlana. Kvartanir
hafa verið uppi um að jarðvegsefnagreiningar þjóni oft litlum tilgangi fyrir bændur til að hægt
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sé að áætla nákvæmlega áburðarþörf (Þorsteinn Guðmundsson, 1999). Umræður hafa einnig
verð uppi um gagnsemi þeirra hjá ráðunautum og fræðimönnum (Þóroddur Sveinsson, 2011).
Áður fyrr voru tekin sýni úr efstu 5 cm jarðvegs á Íslandi (Þorsteinn Guðmundsson, 1999). Í
grein Þorsteins Guðmundssonar og Þórodds Sveinssonar (2011) er hins vegar ályktað um að
betra sé að auka sýnatökudýptina í 10 cm. Þeir telja að sú dýpt ætti að gefa betri niðurstöður
vegna sveifla fosfórs og kalí í efstu lögum jarðvegsins. Sýnadýptin hefur í dag verið dýpkuð og
er nú miðuð við 10 cm (Eiríkur Loftsson og Anna Lóa Sveinsdóttir, 2020).
Í samantekt Eiríks Loftssonar og Önnu Lóu Sveinsdóttur (2020) á jarðvegssýnum sem
Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins hafa tekið eru niðurstöður úr 1320 jarðvegssýnum sem voru
tekin af öllu landinu á árunum 2014-2019. Heildarfjöldi jarðvegssýna er ekki mikill og álykun
höfundar er að bændur þurfi að hafa meiri reglu á sýnatöku og taka fleiri sýni. Í niðurstöðum
má sjá að munur er á milli meðaltala einstakra landshluta. Þó skal túlka þær niðurstöður með
varúð þar sem mikill breytileiki er einnig innan landshluta og milli ára. Mikil dreifni er á
mæligildum einstakra efna. Í greininni er talið æskilegt að taka jarðvegssýni á 5-7 ára fresti til
að fylgjast með innihaldi og breytingum á jarðveginum (Eiríkur Loftsson og Anna Lóa
Sveinsdóttir, 2020). Ekki eru gerðar greiningar á magni niturs né lífrænna efna hér á landi
(Þorsteinn Guðmundsson og Þóroddur Sveinsson, 2011). Nitur mælingar í jarðvegi hafa verið
grunnur að leiðbeiningum um nituráburð í nágrannalöndum okkar í langan tíma. Þorsteinn
Guðmundsson og Þóroddur Sveinsson (2011) álykta í grein sinni að til þess að niðurstöður
jarðvegssýna gagnist sem best þurfi að gera nákvæmari flokkun á ræktunarjarðvegi og gera
mikið átak í áburðarsvörunatilraunum um allt land.
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1.4.1 Viðmið næringarefna í jarðvegi
Hér í töflu 1 eru viðmið Þorsteins Guðmundssonar (e.d.) fyrir næringarefni í jarðvegi hjá
þjónustu greiningu á jarðvegi.
Tafla 1: Viðmið Þorsteins Guðmundssonar fyrir næringarefnum í jarðvegi túna.

Greining
Sýrustig
pH

Jarðvegur
Mýri
Mói, melur, holt sandur

Lágt
<4,8
<5,0

Miðlungs
4,8-6,0
5,0-6,5

Hátt
>6,0
>6,5

Kalí
K mg/kg

Mýri
Mói, melur, holt sandur

<160
<200

160-400
200-300

>400
>300

Fosfór
P mg/kg

Mýri
Mói, melur, holt sandur

<50
<40

50-100
40-80

>100
>80

Magnesíum
Mg mg/kg

Mýri
Mói, melur, holt sandur

<180
<120

180-730
120-600

>730
>600

Kalsíum
Ca mg/kg

Mýri
Mói, melur, holt sandur

<400
<400

400-2000
400-2000

>2000
>2000

1.5 Næringarefni
Plöntur þurfa næringarefni til að lifa og vaxa (Epstein, 1994). Til lífsnauðsynlegra næringarefna
fyrir plöntur teljast nitur, fosfór, brennisteinn, kalí, kalsíum og magnesíum. Til lífsnauðsynlegra
snefilefna fyrir plöntur teljast járn, mangan, sink kopar, nikkel, bór, klór og mólybden. Kopar
er einnig lífsnauðsynlegt snefilefni fyrir niturbindandi kerfi. Natríum og kísill eru
lífsnauðsynleg fyrir sumar plöntur en gagnleg fyrir aðrar (Epstein, 1994).
Ekki er alltaf gert ráð fyrir uppsöfnuðum áhrifum næringarefna frá fyrri áburðargjöf í jarðveg
(Schröder, Uenk og Hillhorst, 2007). Erlendis hefur orðið vitundarvakning um uppsöfnuð áhrif
næringarefna, til dæmis niturs í jarðvegi. Sú krafa er því komin að til að draga úr sóun
næringarefna eigi að bera á nær mörkum næringarefnaþarfa til að fara betur með umhverfið
(Schröder o.fl., 2007).
Viðmið sem RML notar við túlkun á jarðvegsefnagreiningum eru byggð viðmiðum Þorsteins
Guðmundssonar (munnleg heimild: Eiríkur Loftsson, 13. Maí 2020) samanber töflu 1.
1.5.1 Nitur
Nitur tapast úr jarðvegi með útskolun og þá aðallega sem nítrat en einnig við uppgufun í formi
lofttegunda (Friðrik Pálmason o.fl. 1989). Nituroxíð getur myndast við afoxun nítrats, afniturn
og við myndun nítrats úr ammóníum. Tap á nituroxíð verður aðallega við afntítrun. Meiri hætta
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er á afnítrun í blautum jarðvegi. Tap á ammoníaki verður aðallega frá búfjáráburði. Á beitilandi
verður tapið á saur og þvagi (Friðrik Pálmason o.fl., 1989). Þegar búfjáráburður er borin á hefur
aðferð við dreifingu mikil áhrif á nýtingu og tap niturs í mykjunni (Eiríkur Loftsson, 2020).
Erlendis hefur verið gripið til ýmissa aðgerða til að draga út niturtapi (Vellinga o.fl., 2010). Það
helsta er að draga úr notkun tilbúins nituráburðar, draga úr hrápróteinsstyrk í fóðri, nota
geymslur sem takmarka uppgufun (e. emmission storage) og velja aðferðir sem gefa besta
nýtingu á búfjáráburði við dreifingu. Þær leiðir sem eru auðveldastar og einfaldastar til að bæta
niturskilvirkni eru þegar í framkvæmd erlendis. Mikilvægt er þó að öðlast betri skining til að
ná ennþá betri árangri og mun það krefjast meiri rannsókna (Vellinga o.fl., 2010).
1.5.2 Fosfór
Fosfór hefur þá sérstöðu að vera almennt ekki skaðlegt í miklu magni í jarðveginum og hefur
ekki eitrandi áhrif á plöntur (Hólmgeir Björnsson, 2001). Fosfór binst jarðvegi og er því lítil
hætta á útskolun í hefðbundnum túnum (Hólmgeir Björnsson, 2001). Séu tún lág í fosfór í
efnagreiningum þarf að bera umfram viðhaldsáburð miðað við fosfór uppskeruna sem er
fjarlægð við slátt (Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir, 2004).
Úr samantekt RML á jarðvegssýnum frá 2014-2019 má sjá að nýtanlegur fosfór er að meðaltali
undir viðmiðunargildum á öllum landshlutum. Aðeins 25% sýna er á miðlungsgildi, 4% eru yfir
og 71% er undir (Anna Lóa Sveinsdóttir, 2020).
1.5.3 Kalí
Íslenskur berggrunnur er fremur steinefnasnauður (Hólmgeir Björnsson, 2001). Kalí binst ekki
vel í jarðvegi og er því lítil ástæða til þess að bera umfram magn af kalí til að reyna að mynda
jarðvegsforða (Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir, 2004). Þar sem kalí binst ekki
jarðveginum ætti áburðurinn að skila sér vel í uppskeru (Þorsteinn Guðmundsson, 1999).
Óhófleg notkun á kalí getur dregið úr upptöku annara steinefna og getur trufla jafnvægi
steinefna í fóðri og valdið skorti á til dæmis kalsíum og magnesíum (Hólmgeir Björnsson, 2001;
Þorsteinn Guðmundsson, 1999). Óhóflegt kalí í fóðri skepna getur dregið úr upptöku á sömu
steinefnum og haft slæm áhrif á heilsufar þeirra (Þorsteinn Guðmundsson, 1999). Það getur
verið vandasamt að áætla hæfilegan kalískammt á ræktunarland.
Úr samantekt RML á jarðvegssýnum frá 2014-2019 eru 33% jarðvegssýna á miðlungs gildi,
9% eru yfir og 58% undir miðlungsgildi (Anna Lóa Sveinsdóttir, 2020 ).
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1.5.4 Kalsíum
Kalsíum skortur er sjaldgæfur hér á landi (Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir, 2004). Úr
samantekt RML á jarðvegssýnum frá 2014-2019 eru 14% undir miðlungsgildi, 73% eru á
miðlungsgildi og 13% eru yfir miðlungsgildi fyrir kalsíum (Anna Lóa Sveinsdóttir, 2020).
1.5.5 Brennisteinn
Brennisteinn berst að hluta til í jarðveg með regni svo á mjög úrkomusömum svæðum er minni
hætta á brennisteinnsskorti (Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir, 2004). Á þurrari svæðum
þarf að huga vel að brennisteinsþörf ræktunarjarðvegs (Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir,
2004).
1.5.6 Magnesíum
Of lítið magn af magnesíum í fóðri getur valdið graskrampa í gripum (Ingvar Björnsson og Elsa
Albertsdóttir, 2004). Kalí getur valdið magnesíumskorti í fóðri sé borið á of mikið á af kalí
(Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir, 2004). Úr samantekt RML á jarðvegssýnum frá 20142019 er 26% jarðvegs undir miðlungsgildum, 56% á miðlunsgildiu og 19% yfir miðlungsgildi
fyrir magnesíum (Anna Lóa Sveinsdóttir, 2020).
1.5.7 Natríum
Natríum er mælt í efnagreiningum RML. Það eru þó ekki til viðmið um hvað æskilegt
miðlungsgildi er (Anna Lóa Sveinsdóttir, 2020).

1.6 Sýrustig
Sýrustig mælir styrk H+ jóna í jarðvegi (Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir, 2004). Sýrustig
er gefið upp á pH skala þar sem 0 er lægst og þá súrt og 14 er hæst og basískt. Flestar jurtir hafa
kjörsýrustig á bilinu pH 5,5 til 7. Næringarefni jarðvegs nýtast þó best á bilinu pH 6 til 7.
Plöntutegundir þola misvel frávik frá kjörsýrustigi. Við kölkun hækkar sýrustig jarðvegs.
Kölkun bætir jarðvegsskilyrði fyrir nytjaplöntur og losar um næringarefni þar sem ýmis
næringarefni bindast fastar í súrum jarðvegi. Jafnvel þó flest grös þoli nokkuð súran jarðveg
eykst uppskeran við kölkun ef sýrustigið er nálægt lægri mörkum. Kalk getur dregið úr nýtingu
köfnunarefnis sé kalkað að vori til (Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir, 2004).

1.7 Loftun
Jarðvegur leitast eftir að ná jafnvægi hvað varðar byggingu og þéttleika (Dexter, 1991).
Jarðvegsgæði geta versnað af ýmsum ástæðum og er ein þeirra meðal annars þétting jarðvegsins
(Dexter, 1991). Náttúrulegir þættir eins og þurrkar og bleyta, frost og þiðnum hefur áhrif á
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þéttleika jarðvegsins auk gerðar og umhverfi jarðvegsins, kornastærðir og magn lífræns
kolefnis í honum (Carter, 1990; Dexter, 1991). Það eru þó ekki bara náttúrulegir þættir sem geta
haft áhrif á þéttingu jarðvegs en jarðvegsþjöppun getur átt sér stað vegna umferðar véla og tækja
á túnum (Douglas og Crawford, 1991), dýra á beit (Greenwood, MacLeod og Huctchinson,
1997) og hvernig landið er nýtt (Dexter, 1991). Jarðvegurinn hefur þó sínar leiðir til að ganga
til baka og sporna við þéttingu. Þegar þornar myndast litlar sprungur í jarðveginn en
sprungurnar geta leitt vatn og myndað pláss fyrir rætur. Þegar jarðvegurinn blotnar blæs hann
út og sprungurnar lokast. Rætur plantna mynda holur þegar þær deyja og brotna niður. Dýr í
jarðveginum eins og ánamaðkar (e. earthworms) mynda einnig göng og holur og á þetta allt þátt
í að losa um jarðveginn. Þetta endist þó mun styttra í efri lögum jarðvegsins þar sem mun fyrr
fyllist upp í holur með lífrænu efni sem eru nær yfirborðinu vegna þéttingar frá rigningu og
umferðar af vélum og dýrum (Dexter, 1991).
Þéttleiki jarðvegs hefur áhrif á hversu mikið rætur geta vaxið (Cook o.fl., 1996). Ef of mikið
viðnám er í jarðveginum hindrar það vöxt róta og hefur þannig áhrif á vöxt allrar plöntunnar og
uppskerunnar (Cook o.fl., 1996). Óhófleg jarðvegsþétting hefur slæm áhrif á framleiðni
jarðvegs og þar af leiðandi á uppskeru graslendis (De Boer, Deru og Van Eekeren, 2018). Hægt
er að losa um efsta lagi jarðvegsins (0-30 cm) með jarðvinnslu, án þess þó að snúa við
jarðveginum og eyðileggja jarðvegssvörðinn. Það er gert með því að lofta jarðveginn með
loftunarherfi (De Boer o.fl., 2018).
Mikil umferð þungra dráttarvéla og tækja getur haft mikil áhrif á afkastagetu ræktunarland
dregið umtalsvert

úr uppskeru vegna jarðvegsþéttingar (Sveistrup og Harladsen, 2006;

Jorajuria, Draghi og Aragon, 1997). Stærri dráttarvélar og tæki hafa meiri áhrif á
jarðvegsþéttingu og valda því meiri skaða á uppskeru með keyrslu á ræktunarlandi. Léttari vélar
og tæki sem keyrð eru oftar yfir jarðvegin geta hins vegar valdið jafn miklu eða jafnvel meiri
skaða (Jorajuria o.fl., 1997).

1.8 Búfjáráburður
Góð nýting búfjáráburðar getur sparað kaup á tilbúnum áburði (Þóroddur Sveinsson, 2009).
Mikilvægt er að þekkja vel eiginleika, efnainnihald og mögulega efnanýtingu mykjunnar til
plöntuvaxtar. Einnig þarf að hafa skilning á skammtíma og langtíma áhrifum áburðargjafar
(Þóroddur Sveinsson, 2009).
Þegar búfjáráburður er borin á þarf að áætla áburðargildi hans og magn (Ingvar Björnsson,
2004). Reikna þarf út hversu mikið af efnum nýtist raunverulega vegna taps í geymslu og tapi
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sem verður við dreifingu og sem eru ekki á aðgengilegu formi fyrir plöntur. Gera þarf grein
fyrir stærð spildna sem nýta á búfjáráburðinn á til þess að hægt sé að ákvarða hversu mikið er
hægt á dreifa á hverja miðað við magn mykjunnar sem er til ráðstöfunar (Ingvar Björnsson,
2004).
Við dreifingu búfjáráburðar þarf að hafa í huga á hvaða tíma hann nýtist best. Búfjáráburður
nýtist til dæmis gróðrinum betur sé hann borin á að vori í byrjun grassprettu miðað við á hausti
þegar plöntur eru hættar að taka upp næringarefni (Ingvar Björnsson, 2004).
Til eru töflur sem áætla efnainnihald mykju (Eiríkur Loftsson, 2020). Talsverð óvissa getur þó
verið um næringarefni í kúamykju og uppgefin gildi passa ekki við öll bú. Hægt er að senda
búfjáráburð til efnagreiningar. Í samantekt sinni fyrir Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins mælir
Eiríkur Loftsson (2020) til þess að senda ætti mykju til sýnatöku reglulega. Efnainnihald
búfjáráburður getur breyst milli ára og hafa breytingar á fóðrun gripa til dæmis áhrif á
samsetningu hans (Eiríkur Loftsson, 2020). Þegar búið er að ákvarða og áætla notkun
búfjáráburðar fyrir hverja spildu þarf að áætla magn tilbúins áburðar. Tilbúinn áburður á þá að
brúa bilið á milli áburðarþarfar túnanna miðað við það magn sem búið er að áætla að túnið fái
úr búfjáráburði (Ingvar Björnsson, 2004).
75% af nitri í fóðri mjólkurkúa skilar sér frá þeim í hlandi og mykju. Því er meðferð mykju
mjög mikilvægur partur af heildar stýringu niturnýtingar á búum (Sørensen, 2004).

1.9 Áburðaráætlanir
Áburðaráætlanir eru mikilvæg leið til að tryggja að rétt sé farið með áburð (Ingvar Björnsson,
2004). Áætlanir eiga að gæta að því að þau efni sem eru fjarlægð í uppskeru séu borin aftur á.
Tún sem gefa takmarkaða uppskeru þrátt fyrir áburðargjöf þarf að gæta að gefa ekki óhóflegt
magn af áburði þannig að umframmagn safnist ekki upp eða skolist jafnvel úr jarðveginum.
Með efnamælingum á heysýnum er hægt að reikna út, út frá uppskerumælingum hversu mikið
magn af næringinarefnum þarf að bera á. Þar að leiðandi ætti að vera hægt að meta út frá því
hversu mikið áburðarmagn þarf til að viðhalda hæfilegu magni næringarefna í jarðveginum.
Ekki þarf að bera nákvæmlega það magn sem túnið gefur því hluti efnanna losnar úr lífrænum
og ólífrænum jarðvegi til dæmis nitur og kalí (Ingvar Björnsson, 2004).
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1.10 Íslenskar tilraunir
1.10.1 Tilraun á heimtum næringarefna í mismunandi jarðvegsgerðum
Árið 2009 voru settar upp tilraunir á 10 túnum á þremur kúabúum í Hörgárdal í Eyjafirði
(Þóroddur Sveinsson, 2010). Aðeins hluti þeirra áburðarefna sem borin eru á tún af búfjáráburði
eða tilbúnum áburði skilar sér aftur í uppskeru (Sveinsson, 2011). Markmið tilraunarinnar var
að rannsaka mögulegar breytingar á efnaeiginleikum jarðvegs yfir ákveðið tímaskeið á
hefðbundnum túnum með mismunandi jarðvegsgerðir og áhrif þeirra á jarðvegsgerðir og
upptöku næringarefna. Í rannsókninni var horft til þurrefnis uppskeru, niturupptöku og
fosfórupptöku. Loftslaginu í Hörgárdal má lýsa sem úthafsloftslagi, svölu en þurru. Þurrkar á
sumrin hefta oft vöxt plantna og upptöku næringarefna (Sveinsson, 2011).
Öll túnin höfðu fengið búfjáráburð og tilbúin áburð frá því byrjað var að rækta þau.
Jarðvegsgerðirnar voru:
•

Engi – sendin og stundum malarblendin áreyrajarðvegur sem auðvelt er að endurvinna.

•

Holt – harðbala malarjarðvegur sem ekki er eftirsóttur að endurvinna, þurrgjarn.

•

Mói – þurr lygnmói sem auðvelt er að endurvinna, þurrkjarna á köflum.

•

Mýri – framræstar mómýrar sem auðvelt er að endurvinna.

Túnin höfðu verið mislengi í ræktun (Þóroddur Sveinsson, 2010). Hægt var að skipta túnunum
upp í tvo aldursflokka: Tún sem voru undir 10 ára (4 tún) og tún sem voru yfir 30 ára (6 tún)
(Sveinsson, 2011). Fjórir mismunandi áburðarliðir voru settir á reitina. Sum tún fengu mykju
en önnur ekki. Áburðarskammtar mykjutúna voru minni. Allir reitirnir voru slegnir tvisvar
sinnum yfir vaxtartímann og var þurrefnis innihaldið og næringarefna innihald uppskerunnar
skoðað. Jarðvegssýni voru tekin úr efstu 5 cm jarðvegsins eftir annan slátt af öllum reitum sem
ekki fengu áburð (Sveinsson, 2011).
Í niðurstöðum tilraunarinnar kom fram að eldri tún innihéldu meira af lífrænu efni og
steinefnum en yngri tún af sömu jarðvegsgerð með einni undantekningu á engjartúni. Heildar
þurrefnis-, nitur- og fosfór- uppskera var með marktækan mun á milli jarðvegsgerða og
aldursflokka. Meiri uppskera var af þurrefni, nitri og fosfór í gömlum túnum en ungum í þremur
af fjórum jarðvegsgerðum. Þurrefnisuppskera var meiri í ungum mýrartúnum en engin munur
var á nitur og fosfór uppskeru ungra og gamalla mýrartúna. Mestur munur var á uppskeru
þurrefnis á gömlum og nýjum túnum hjá engjatúnum (Sveinsson, 2011). Mikill munur var á
uppskeru reita sem fengu engan áburð á milli staða (Þorsteinn Guðmundsson og Þóroddur
Sveinsson, 2011; Þóroddur Sveinsson, 2010). Munurinn virtist aðallega liggja í jarðvegsgerðum
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en þó líka ræktunarsögu túna. Lítið samband fannst á milli efnauppskeru heyja og mældu
efnamagni í jarðvegi með einni undantekningu. Veikt samband fannst á milli kalímagns í
jarðvegi og kalístyrks uppskeru á reitum sem fengu hvorki tilbúin áburð né búfjáráburð.
Óvenjulega lág kalítala var á þeim reitum sem fengu hvorugt. Tún með KAL-tölu undir 0,4-0,5
og fengu engan tilbúin áburð voru með lægri kalístyrk í heyjum en tún sem höfðu hærri kalí
tölu. Þar sem mest af kalí kemur úr mykju ætti kalítölur túna að enduspegla magn mykju sem
hefur verið borið á. Lágur PAL styrkur í jarðvegi hafði áhrif á fosfórstyrk uppserkunar en áhrif
PAL á heildaruppskeru voru ekki jafn skýr. Samband fannst á milli heildar nitur styrks í jarðvegi,
niturstyrks í uppskeru og heildar niturs í uppskeru á reitum sem fengu ekki áburð. Sá munur var
breytilegur á milli ára. Ályktað er gagnlegt gæti verða að hafa upplýsingar um niturforða
jarðvegs fyrir áburðaráætlarnir. Nituruppskera jókst með vaxandi tilbúnum áburði.
Nituruppskera var mest af mýrartúnum heilt yfir. Uppskeran í öðrum jarðvegsgerðum var meiri
eftir því sem túnin voru eldri. Oftast var reglan sú að því minni uppskera á núllreitum, því meiri
hlutfallsleg aukning var á nituruppskeru við stækkun áburðarskammta. Töluverður breytileiki
var í fosfóruppskeru á milli staða en hún jókst allastaðar með vaxandi áburði. Mest
fosfóruppskera var á engjatúni með langa ræktunarsögu. Minnst fosfóruppskera var í holtstúni
með stutta ræktunarsögu. Fosfóruppskera var yfirleitt meiri ef tún höfðu verið lengi í ræktun.
Líkt og hjá nitri var hlutfallslegur uppskeruauki meiri eftir því sem það var minni uppskera á
núllreitum.
Kalí uppskera fygldi ekki sömu lögmálum og nitur og fosfóruppskera. Kalískortur kom strax
fram í kalítölum bæði í jarðvegi og heyi. Kalí skilaði sér hins vegar mjög fljótt aftur í
uppskeruna. Kalíuppskeran jókst á öllum stöðum með auknum áburði nema þar sem mest var
af kalí í mýrinni. Minnst var af kalí í túnum með stutta ræktunarsögu sem fengu engan áburð
en engjatúnið gaf þar minnsta uppskeru. Mest kalíuppskera var í mýrartúni með langa
ræktunarsögu. Ekki er hægt að útiloka að kalískortur hafi dregið úr uppskeru í túnum sem fengu
ekki mykju. Skorturinn hafi þar með dregið úr uppskeru annara efna.
Á mýrartúnum virtist aldur túna ekki skipta máli. Öll mýrartúnin gáfu frekar lítinn
þurrefnisuppskeruauka miðað við hvert viðbætt kíló af nitri sem var borið á. Frjósamur
jarðvegur, sem sagt mýrartúnið gaf mesta heildaruppskeru en hafði hlutfallslega minnsta
áburðarsvörun í þessari tilraun. Að mýrinni undanskilinni þá gefa eldri tún meiri uppskeru en
eru með hlutfallslega minni áburðarsvörun en yngri tún. Sjáanlegar heimtur af nitri úr tilbúnum
áburði var á bilinu 40-60% og telst það lítið. Túnin voru ekki með sama gróðurfar og gæti það
hafa haft áhrif á áburðarsvörun. Því gat verið erfitt að bera mismunandi tún í tilrauninni saman.
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Niðurstöður jarðvegefnagreininga komu að litlu gagni við áætlun um áburðarþörf túnanna.
Hana væri þó hægt að nota til að staðfesta áþreifanlegan næringarefnaskort eins og kalí
(Þóroddur Sveinsson, 2010; Þorsteinn Guðmundsson og Þóroddur Sveinsson, 2011).
1.10.2 Tilraunir á loftun túna
Aðeins hafa verið gerðar tvær lauslegar tilraunir áður á loftun í túnum á Íslandi og voru þær
gerðar árin 2014-2015 og 2015-2016 í Keldudal í Skagafirði. Á árunum 2014-2015 var loftað í
þremur túnum í Keldudal haustið 2014 í lok september (Þórdís Anna Kristjánsdóttir, 2016).
Uppskeran var síðan slegin sumarið 2015, 2. júlí. Túnin voru öll á framræstum mýrum sem
voru tiltölulega nýlega endurræktaðar og fengu öll sambærilegan áburðarskammt af bæði
tilbúnum áburði og kúamykju. Það sumarið var uppskeran að meðaltali meiri hjá loftuðu
reitunum hjá öllum þremur túnunum. Hún var þó aðeins einu sinni marktækt betri (Þórdís Anna
Kristjánsdóttir, 2016).
Aftur var loftað að hausti 2015 í Keldudal en þó ekki í sömu túnum (Þórdís Anna Kristjánsdóttir,
2017). Heildar tilraunir það árið voru átta á tveimur túnum, fjórar á hvoru túni. Sumarið 2016
voru tilraunirnar síðan slegnar. Í þetta sinn var mismunandi hvort loftunin gaf betri uppskeru
eða ekki. Á þremur stöðum var loftunin að meðaltali að gefa betri uppskeru, á einum var hún
jafngóð og á fjórum stöðum var uppskera óloftuðu reitanna betri. Aðeins var þó marktækur
uppskerumunur á einum stað og þar var það loftunin sem kom betur út (Þórdís Anna
Kristjánsdóttir, 2017).

1.11 Erlendar tilraunir
1.11.1 Tilraunir á áburðarheimtum og uppsöfnun næringarefna
Rannsókn Vellinga o.fl. (2010) um áhrif mismunandi niturskammta á tvær gerðir jarðvegs fór
fram í Hollandi á árunum 1991-1994. Jarðvegsgerðirnar tvær sem tilraunirnar voru lagðar út á
voru lífrænn mýrarjarðvegur (mójörð) og steinefnajarðvegur. Í tilrauninni voru skoðuð
uppsöfnuð áhrif af nituráburði á niturupptöku, þurrefnisupptöku og magn niturs á ólífrænu
formi í jarðveginum. Á steinefnajarðveginum var vallarrýgresi (Lolium perenne L.) meira en
80% af sverðinum. Á mójarðvegi var svörðurinn með 30-40% vallarrýgresi, hásveifargras (Poa
trivialis L.) og húsapunt (Elymus repens L. ). Notaðar voru fjórar skammtastærðir af nitri 0, 40,
80 og 120 kg nitur á hektara. Tilraunin var endurtekin í fjögur ár. Ólífrænt nitur í jaðrvegi jókst
eftir því sem meira nitur var borið á. Það jókst mun meira í mójörð við hvert viðbótar kíló af
nitri miðað við steinefnajarðveg. Ólífrænt nitur var mismunandi hátt eftir árstíðum, mest að
vori, minna að hausti í móajarðveginum. Ekki fannst munur á milli árstíma á ólífrænu nitri í
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steinefnajarðvegi. Áhrif niturupptöku vegna uppsafnaðra áhrifa áður áborins niturs voru
greinileg hjá báðum jarðvegsgerðum. Uppsöfnuð áhrif voru meiri í steinefnajarðvegi en
mójarðvegi. Uppsafnað ólífrænt nitur var mest hjá þeim reitum sem höfðu fengið stærsta
áburðarskammta. Niturupptaka var beintengd við það nitur sem hafði verið borið seinast á bæði
í mó- og steinefnajarðvegi. Niturupptaka og þurrefnisuppskera var marktækt hærri hjá
mójarðvegi en steinefnajarðvegi. Upptaka nýáborins niturs í þurrefnisuppskeru minnkaði með
auknu magni niturs sem hafði áður verið borið á. Marktækur munur var á uppskeru á milli
áburðarskammta. Einnig voru skýr áhrif af áður ábornu nitri í niturupptöku og
þurrefnisuppskeru. Niðurstöður gáfu því skýrt til kynna að áhrif niturs sem var borið á árin á
undan á þessum fjórum árum hafði áhrif á uppskeru vegna uppsafnaðra áhrifa. Áhrifin voru
hins vegar mismunandi eftir tímabilum, árum og stöðum. Niðurstöður þessar rannsóknar benda
til að hæfilegt magn nituráburðar í ræktun fer eftir því hversu mikið hefur verið borið á af nitri
áður. Ályktað var að niðurstöður tilraunarinnar bendi til þess að til lítils gagns sé að nota
ólífrænt nitur í jarðvegi til hliðsjónar um hversu mikið á að bera á. Hins vegar sé hægt að horfa
til fyrri áburðargjafar niturs, upptöku niturs í uppskeru og þurrefnismagns til að ákvarða
áburðarskammta. Hægt væri að búa til tölfræðimódel til að gera ráð fyrir áhrifum nitursáburðar
frá fyrri tímabilum (Vellinga o.fl. 2010).
Í rannsókn Sørensen (2004) var gerð út tilraun í Danmörku á árunum 1996 til 1998. Tilraunin
var sett up á leirblönduðum sandjarðvegi. Rannsóknin var gerð til að skoða mykju frá
nautgripum, dreifingu á henni og losun bundins ammóníum í jarðvegi. Skoðuð voru áhrif
bundins niturs frá nautgripamykju á uppsöfnuð nituráhrif í jarðvegi á vaxtatímabilunum eftir að
mykjan var borin á. Heimtur niturs frá ammoníum úr kúamykju voru skoðaðar og bornar saman
við heimtur tilbúins áburðar. Tilraunin var gerð á byggi og rýgresi og niðurstöður bornar saman
á árunum á eftir. Magn niturs í örverulífmassa í jarðveginum var mælt á mismunandi tímabilum
eftir áburðargjöf af kúamykju og tilbúnum áburði. Reitirnir fengu áburð af nauðsynlegum
plöntunæringarefnum á reitina fyrir utan nitur. Skortur af öðrum næringarefnum átti því ekki
að hafa áhrif á niðurstöður. Í niðurstöðum kom fram að ekki fannst marktækur munur á milli
meðferðaliða sem fengu álíka mikið magn niturs úr tilbúnum áburði og mykju. Árið eftir fengu
allir reitir jafn mikið magn af tilbúnum nituráburðar svo hægt væri að mæla uppsöfnuð áhrif
niturs í jarðvegi. Ekki var marktækur munu á milli niturupptöku byggs á reitum sem höfðu eða
höfðu ekki fengið mykju. Mykjureitirnir voru þó með 2-4 kg N/ha meiri upptöku að meðaltali.
Það sama mátti segja um rýgresisreiti. Munurinn var ekki marktækur en mykjureitir voru þó
með hærra meðaltal af upptöku niturs. Ekki fannst heldur marktækur munur seinasta árið.
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Tilraunin með mykjuáburð var endurtekin 1997 og þá var sett meira magn af NH4+- nitri. Reitir
sem fengu mykju voru með marktækt hærri uppskeru árið eftir miðað við reiti sem fengu
eingöngu tilbúin áburð árið áður. Sex mánuðum eftir áburðargjöf var jarðvegur sem fékk
kúamykju með um það bil 30 kg N/ha meira af jarðvegsörverulífmassa en jarðvegur sem fékk
eingöngu nitur úr tilbúnum áburði. Ályktað er að vegna mikils magn af auð niðurbrjótanlegu
lífrænu efni í mykju sé stór partur af ammóníum nitri bundið á fyrstu tveimur vikunum eftir
áburðargjöf. Örverurnar taka upp nitrið úr mykjunni og verður hluti þess ekki aðgengilegur
aftur fyrir plöntunar í ákveðin tíma, jafnvel ár. Marktækt stór hluti af bundnu nitri var ennþá í
jarðveginum 2,5 árum eftir að borið var á þá reiti sem fengu mykju. Á kúabúum þar sem
kúamykja er borin reglulega á má búast við aukningu á lífrænu nitri í jarðvegi miðað við jarðveg
sem eingöngu fær nitur úr tilbúnum áburði. Með því að bera á búfjáráburð er mögulegt að hægt
sé að varðveita hlutföll lífrænna efna í jarðveginum og gæta að mikilvægi langtíma frjósemis
hans (Sørensen, 2004).
Í áburðartilraun Schröder, Uenk og Hillhorst (2007), sem framkvæmd var í Hollandi árin 20022006, var metið gildi ýmissa gerða mykju sem nituráburð samanborið við tilbúinn áburð.
Uppskeran var skoðuð árið sem borið var á og árin á eftir. Tilraunin var lögð út á aðeins
leirkenndum og meðalfínum sendnum jarðvegi. Lífrænt efni í jarðveginum var 4% og sýrustigið
pH 5,5. Túnið var með 80% gróðurþekju af vallarrýgresi (Lolium perenne L). Einnig óx
hvítsmári á túnunum. Vexti hans var stjórnað með efnum til að valda ekki skekkju í niðurstöðum
tilraunarinnar. Tilraunareitirnir fengu áburð svo ekki yrði skortur á fosfór og kalí. Tilraunin átti
að rannsaka langtímaáhrif mykju á aðgengilegt nitur og uppskeru og bera saman við notkun á
tilbúnum áburði. Þurrefniuppskera túna var í sterku samhengi við upptöku niturs. Uppskera
niturs var í jákvæðu samhengi (P<0,05) við magn áburðargjafar öll árin. Niðurstöður bentu til
að mykja hefði jákvæð áhrif á nituruppskeru ári eftir dreifingu. Þau áhrif virtust ekki vera þau
sömu þegar notaður var tilbúin nituráburður. Uppsöfnuð áhrif niturs af mykju voru mest fyrsta
árið og dofnuðu síðan eftir það. Tilraunin var þó stutt svo ekki var hægt að meta langtíma
uppsöfnuð áhrif (Schröder o.fl., 2007).
Í Møysted, nærri Hamar í suðaustur Noregi hafa verið lagðar út áburðartilraunir síðan 1922
(Riley, 2008). Eitt af upphaflegu markmiðum tilraunarinnar var að skoða hvort búfjáráburður
og tilbúin áburður hafi jafn mikla kosti til langs tíma þegar horft er til jarðvegsgerðar, uppskeru,
efnahags og sem fóður fyrir dýr og heilsu manna. Hér verður farið yfir þrjár fremur nýlegar
samantektir úr þáttum þessara tilrauna. Á staðnum er loftslaginu lýst sem stutt sumur og kaldir
vetrar (Riley, 2007). Sömu reitir hafa ekki fengið áburð allan tímann og sama blanda af nitri,
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fosfór og kalí af tilbúnum áburð eða búfjáráburð hefur farið á sömu reitina. Magn næringarefna
var hins vegar aðeins lagfært árið 1983 til að gera tilraunina nær raunveruleika þess tíma í
landbúnaði. Í þessari gerð tilraunarinnar var fylgt sáðskiptahring sem hefur verið sá sami frá
því árið 1922. Í þrjú ár er gras til sláttar (ley), og eitt ár í senn, hafrar, kartöflur, hveiti og bygg
sáð með grasi í þessari röð sem lokar hringnum. Í tilrauninni sem skoðuð var frá 1983-2003 var
rannsakað hvernig uppskeran væri ef sleppt væri að bera á eitt eða tvö af þremur mikilvægustu
næringarefnunum nitur, fosfór og kalí. Eins og við var að búast gaf blandan með þeim öllum
bestu uppskeruna. Marktækur munur var á uppskeru ef sleppt var einu næringarefni. Nitur
endurheimtur voru skástar þegar forfór og kalí var ekki borið á. Ef borið var á nitur og fosfór
voru heimtur álíka góðar og heimtur af nitri, fosfór og kalí. Þrír mis stórir skammtar af mykju
voru bornir á. Eftir því sem meiri dýramykja var borin á jókst uppskera og upptaka næringarefna
marktækt. Eftir því sem borið var á meira af mykju fór hlutfallsleg nýting næringarefnanna
minnkandi. Þetta átti ekki við um næringarefnin nitur, fosfór og kalí þegar bornir voru á
misstórir skammtar af tilbúnum áburði. Bilið á milli heimta á milli misstórra áburðarskammta
var ekki jafn mikið þegar borinn var á tilbúinn áburður. Bilið á heimtum var minnst hjá nitri en
aðeins meira hjá fosfór og kalí. Magn lífrænna efna var minnst í þeim reitum sem ekki fengu
áburð, meðal mikil í reitum sem fengu tilbúin áburð og mest í reitum sem fengu mykju. Það
sama má segja um heildar nitur. C:N hlutfall var örlítið hærra hjá þeim meðferðarliðum sem
fengu mykju. Heildarmagn kolefnis og heildar magn niturs var marktækt lægra árið 1996 en
árið 1983. Í umræðum er sagt að niðurstöður staðfesti fyrri þekkingu á innbyrðis áhrifum niturs,
fosfórs og kalís í tilbúnum áburði á hvort annað. Niðurstöður gáfu skýrt til kynna að nauðsynlegt
væri að nota öll þrjú efnin til að ná sem bestri uppskeru. Heimtur næringarefna eru innbyrðis
háðar hvor öðrum. Niðurstöður sýndu fram á að hægt var að ná næstum því sama árangri á
magni uppskeru með mykju og tilbúnum áburði en þá þurfti að nota mikið magn mykju til að
auka næringarefna skammtana á við tilbúin áburð. Stórir mykjusakammtar auka við frjósemi
jarðvegs. Í þessari tilraun voru þessir stóru skammtar í lagi en gætu leitt til umhverfisvandamála
til lengri tíma litið (Riley, 2007).
Á sömu tilraunareitum var ákveðið að skoða langtíma uppsöfnuð áhrif næringarefna af mykju
(Riley 2008). Frá 2004-2008 var ekki borinn á búfjáráburður auk þess sem tilbúinn áburður var
heldur ekki borin á einn meðferðarlið sem hafði fengi NPK af tilbúnum áburð í öllum
tilraunareitunum. Engin marktækur munur var í uppskeru á milli reita sem höfðu fengið tilbúin
áburð og reita sem höfðu aldrei fengið áburð eftir að hætt var að bera á. Marktækt betri uppskera
var á reitum sem höfðu fengið mykju áður þar sem leifar áburðarefna nýttust í uppskeru.
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Uppskeran var um það bil sú sama á þeim reitum sem höfðu fengið mykju árlega áður en
reitirnir voru settir í svelti, með aðeins hnignun á milli ára þegar leið á þessi fjögur ár. Upptaka
næringarefna í uppskeru var nálægt því að vera sú sama hjá viðmiðunarreitum sem fengu áburð.
Næringarefnin voru hins vegar minni í uppskerunni hjá reitum sem höfðu aldrei fengið áburð
og reitum sem voru í hléi frá tilbúnum áburði. Plönturnar tóku því upp mikið af næringarefnum
á fyrrverandi mykjureitum en ekki reitum sem fengu áður bara tilbúinn áburð. Það var því
ályktað að langtíma áhrif mykju séu mun meiri en tilbúins áburðar. Jafnvel þó tilbúinn áburður
auki lífrænt efni í jarðvegi og næringarefni miðað við óáborna reiti hefur tilbúinn áburður ekki
eins mikil langtíma áhrif og mykja sem getur haft áhrif mörg ár fram í tímann (Riley, 2008).
Í annari grein Riley (2015) er frekari umfjöllun um tilraunirnar á uppsöfnuðum og
langtímaáhrifum mykju og tilbúins áburðar. Þar kemur fram að engin marktækur munur hafi
fundist á milli uppsafnaðra efna í reitum sem fengu tilbúinn áburð og óábornum reiti. Þetta
gefur til kynna að lítinn tilgang hefur að bera aukalega á af tilbúnum áburði því næringarefnin
tapist á milli ára eða verði óaðgengileg í jarðveginum þannig plöntur geta ekki nýtt sér þau.
Þetta átti hins vegar ekki við um mykjuna þar sem marktækt betri uppskera var á reitum sem
höfðu áður fengið mykju, þótt uppskeran hafi dregist saman á fjórum árum. Reitirnir sem höfðu
áður fengið mykju gáfu að meðaltali 124% meiri uppskeru á fyrsta ári í áburðarsvelti en það
minnkaði svo niður í 115%, 76% og 60% meira næstu þrjú árin. Viðbrögð mykjureita voru
aðeins mismunandi eftir því hversu mikla mykju þeir höfðu fengið áður. Uppskeran jókst á
mykjureitunum sem fegnu stærsta skammta á fyrsta árinu eftir áburðarsvelti. Eftir það var engin
aukning eða smá hnignun á reitum sem höfðu fengið mesta mykju. Magn fosfórs í jarðvegi
breyttist lítið í þau fjögur ár sem reitirnir voru í svelti bæði á fyrrverandi mykjureitum og tilbúin
reitum sem fengu tilbúinn áburð. Hins vegar lækkaði kalímagn í jarðvegi töluvert mikið í öllum
tilfellum. Í ályktunum er sagt að tilbúin áburður sé gagnlegur fyrir uppskeru árið sem hann er
borin á en hafi ekki varanleg áhrif ólíkt mykju. Tilbúinn áburður virtist því hafa lítil langtíma
áhrif á frjósemi jarðvegs. Tilbúin áburður gaf meiri uppskeru árið sem var borið á miðað við
sambærilegt magn næringarefna sem borið var á í mykju. Hann hefur hins vegar ekki langtíma
áhrif eins og mykja. Þessi áhrif mykju gætu bæði verið vegna beinna áhrifa af
næringarefnaupptöku og óbeinna áhrif vegna breytinga á efnafræðilegum, eðlisfræðilegum og
líffræðilegum eiginleikum jarðvegsins. Ályktað var að mögulega sé hægt að draga úr
nituráburði miðað við ráðleggingar og njóta góðs af uppsöfnuðum næringarefnum frá mykju til
langs tíma (Riley, 2015).
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1.11.2 Tilraunir á loftun
Framkvæmdar voru loftunartilraunir í suður Hollandi árin 2014 og 2015 (De Boer o.fl., 2018).
Tilraunirnar voru gerðar á túni með meðalþéttan sendinn jarðveg. Sýndu niðurstöður fram á að
loftun gat bætt jarðvegsbyggingu og rætur í að minnsta kosti 10-12 mánuði eftir loftun en gaf
þó ekki varanlega aukningu á uppskeru né niturupptöku. Þegar loftað var að vori varð uppskeran
í loftuðu reitunum 27% minni samanborið við óloftuðu reitina og nituruppskeran dróst einnig
saman um 16% í loftuðu reitunum í fyrsta slætti. Það tap var þó bætt upp með betri uppskeru í
loftuðum reitum auk betri niturnýtingar í seinni sláttum yfir sumarið. Þegar loftað var að hausti
varð ekki uppskerutap í fyrsta slætti vorið eftir eins og í vorloftun heldur varð uppskeran meiri
og niturnýtingin betri að meðaltali en í núllreitunum. Jákvæð áhrif haustloftunar komu þó aðeins
fram í fyrsta slætti. Þrátt fyrir það var heildaruppskera meiri af haustloftun ólíkt vorloftun þar
sem heildaruppskera var minni. Niðurstöður voru því að ekki væri varanleg jákvæð
uppskeruaukning af loftun til lengri tíma jafnvel þó að loftunin hafi haft jákvæð áhrif á
rótarkerfið og þéttingu jarðvegs væri loftað að hausti. Það ætti þó fremur að lofta að hausti sé
ákveðið að lofta yfirleitt. De Boer o.fl. (2018) ályktar að þessar niðurstöður mætti mögulega
rekja til þess að jarðvegurinn hafi aðeins verið meðal troðinn og gæti áhrifin hafa orðið meiri
væri jarðvegurinn í verra ástandi, sem sagt meira troðinn og þétting óhófleg.
Einnig er ályktað að líkt og í öðrum loftunartilraunum geti rótarskemmdir af vorloftun haft áhrif
á lakari uppskeru í fyrsta slætti. (De. Boer o.fl., 2018).

1.12 Markmið
Fáar tilraunir á áburðarheimtum og frjósemi mismunandi jarðvegsgerða hafa verið gerða út á
Íslandi, sérstaklega á seinustu árum. Ljóst er að jarðvegur breytist eftir langa ræktunarsögu þar
sem áburðarefni eru borin reglulega á. Áhrif loftunar á jarðvegi á Íslandi er einnig lítið
rannsökuð. Í þessari ritgerð er leitast eftir að:
•

Mæla hvað fjórar ólíkar jarðvegsgerðir í ræktunarlandi losa mikið af nitri, fosfór og kalí fyrir
túngrös í vexti í þeim tilgangi að áætla betur hvað þarf að bera mikið á af þessum næringarefnum
á tún.

•

Skoða hvaða áhrif áburðarskammtar hafa á uppskerumagn túna á mismunandi jarðvegsgerðum.

•

Skoða hvaða áhrif áburðarskammtar og gerð jarðvegs hafa á efnainnihald uppskeru túna.

•

Kanna hvort niðurstöður þessara tilrauna styðji eldri niðurstöður úr áburðartilraunum í
Hörgárdal.

•

Rannsaka áhrif vorloftunar á uppskeru túna af mismunandi jarðvegsgerðir.
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2. Efni og aðferðir (vinnuferill, gögn og aðferðir)
2.1 Saga túna og jarðvegsgerðir
Áburðartilraun var lögð út sumarið 2019 í Keldudal í Skagafirði. Tilraunirnar voru lagðar út á
fjórum mismunandi stöðum í fjórum mismunandi jarðvegsgerðum.
Breyturnar í tilrauninni voru fjórar mismunandi jarðvegsgerðir, fimm mismunandi áburðarliðir,
loftun eða ekki loftun (og slegið tvisvar yfir sumarið). Hver liður var með þrjár endurtekningar
á hverjum stað. Heildar reitir voru þá 120 og alls tekin 240 uppskerusýni fyrir
þurrefnismælingar og mælingar á efnainnihaldi. Fyrir efnamælingarnar voru endurtekningunum
blandað saman í samtals 80 samsýni.
Hér í töflu 2 má sjá frekari skilgreiningar jarðvegsgerða
Tafla 2: Upplýsingar og skilgreiningar á jarðvegsgerðum túna tilraunareita.

Nr. Jarðvegsgerðir

Upphaflega
Staðsetning ræktað

Seinast
endurunnið

A

Framræst mýri (lífræn)

Víðátta

Í kringum 1980

2016

B

Malarblendin þurrlendismói

Víðátta

Í kringum 1980

2016

C

Sendin áreyri

Engi

Í kringum 1990

2015

D

Holt

Víðátta

Í kringum 1975

2016

Hvergi er skráð niður nákvæm ræktunarsaga túnanna í Keldudal frá því á fyrri áratugum.
Tölurnar um upphaf ræktunar eru eftir bestu ágiskunum Þórarins Leifssonar (munnleg heimild,
14. apríl 2020).
Aðrar ræktunarupplýsingar eru fengnar úr skýrsluhaldsforritinu jord.is
Á hefðbundnu ári er tilbúin áburður borin á með áburðardreifara sem er dragtengdur á vagni.
Mykja er borin á með dreifara með slöngubúnaði sem leggur mykjuna niður. Hann hefur verið
notaður síðan 2010 (Þórarinn Leifsson, munnleg heimild, 14. apríl 2020). Reiknað er með 90%
nýtingu á ammoníaksbundnu nitri í mykju og 100% nýtingu á fosfór og kalí frá búfjáráburði
samkvæmt jord.is.
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Jarðvegurinn á áreyrunum er sendinn. Þegar áreyrarnar voru endurunnar árið 2015 var skjólsáð
með höfrum (Belinda) og grasfræsblöndu. Grasfræsblandan í hlutföllunum 75% vallarfoxgras
(Tenho 35%, Tuukka 30% og Engmo 20%) og 15% vallarsveifgras (Sobra). Árið áður, 2014,
hafði einnig verið sáð með grasfræsblöndu. Sáningin 2014 misfórst um veturinn (munnleg
heimild: Þórarinn Leifsson, 14. apríl 2020). Því var sáð aftur 2015. Fyrir það hafði verið
grænfóður í túninu með einæru rýgresi og

nýtt sem sumarbeit með skiptihólfum fyrir

mjólkurkýr.
Holtið, móinn og mýrin eru í dag öll á sama stykkinu sem kallast Víðáttan. Víðáttan var seinast
endurræktuð árið 2016. Þá var sáð grasfræsblöndu með skjólsáningu. Grasblandan sem var sáð
var Fjölgrasablanda frá Líflandi. Í henni voru vallarfoxgrösin Snorri 35% og Rakel 25% auk
hávingulls 15%. Við hana var blanda rýgresisblöndu frá Líflandi sem innihélt vallarfoxgrasið
Snorra 55%, vallarfoxgrasið Tryggvi 30% og vallarrýgresið Birger 15%. Við það var einnig
blandað Korpa vallarfoxgras og Kupol vallarsveifgras. Þegar var búið að blanda þessu öllu
saman voru hlutföllinn um það bil þessi; grasablandan var 41%, rýgresisblandan 13% Korpa og
Snorri 17% hvort um sig og Kubol 11%. Tvö ár áður hafði verið bygg á
Í töflum 3 og 4 má sjá áætlaða næringarefnaskammta úr mykju og tilbúnum áburði seinustu ára
á Víðáttu og Engi. Upplýsingarnar eru fengnar af jord.is. sem er jarðræktarforrit fyrir bændur
sem nýtt er til ýmissa skráninga við ræktun svo sem áburðargjöf, jarðvegs- og
heyefnagreiningarsýni, notkun varnarefna, uppskeru og sögu túna (Ráðgjafamiðstöð
landbúnaðarins (e.d). Steinefnainnihald er áætlað af jord.is út frá mykjusýnum frá apríl 2015
frá Keldudal.
Tafla 3: Áætlaðir næringarefnaskammtar úr mykju og tilbúnum áburði fyrir Víðáttu frá 2017-2018.

Áætluð
næringarefni
úr mykju

Tilbúin
áburður

t/ha
Ár
mykja N
P K
N
P K
2017
33 44 19 78 140 6 0
2018
86 138 60 247 139 8 0
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Heildaráburðarmagn
N
184
277

P
25
68

K
78
247

Tafla 4: Áætlaðir næringarefnaskammtar úr mykju og tilbúnum áburði fyrir Engi frá 2016-2018

Áætluð
næringarefni
úr mykju
t/ha
Ár
mykja
2016
67
2017
67
2018
67

N
89
90
89

P
39
39
39

K
160
160
159

Tilbúin
áburður
N
139
140
139

Heildaráburðarmagn

P K N
P
K
7 7 228
46
167
8 0 230
47
160
8 0 228
47
159

2.2 Uppsetning tilraunar
Tilraunar skipulagið var split plot. Notuð voru fjórir stórreitir sem innihéldu hver sína
jarðvegsgerð. Notað var blokkarskipulag innan hvers stórreitar þar sem dregið var
tilviljunarkennt.
Áburðarliðina má sjá í töflu 5. Tölurnar vísa í kg nitur/ha, kg fosfórs/ha og kg kalís/ha.
Tafla 5: Áburðarliðir tilraunar.

Áburðarliður
1
2
3
4
5

Vor+milli slátta
0+0 =0N-0P-0K
0+60 = 60N-0P-0K
40+60 = 100N-8,8P-16,6K
80+60 = 140N-17,6P-33,2K
120+60 = 180N-26,4P-49,8K

Áburðurinn sem borin var á að vori til var Sprettur 20-10-10 +Se frá Skeljungi. Áburðurinn sem
notaður var á milli slátta var Sprettur N27 frá Skeljungi. Auk niturs var fosfór og kalí í
áburðinum sem var nýttur um vorið en ekki þeim sem var borinn á á milli slátta eins og sjá má
í töflu. Upplýsingar um innihald efna í töflu 6 er fengnar á heimasíðu Skeljungs (e.d.).
Tafla 6: Efnainnihald áburðar sem borin var á tilraunareiti.

Áburðartegund
Sprettur 20-1010+Selen

N

Sprettur N27

27

P

20 4,4

K

Ca

Mg

S

Se

8,3

2,2

0,9

2,5

0,0015

4,3

1,8

Vatnsleysanleiki P
92%

Lengd hvers reits var 6 metrar, breidd hvers reits var 1,5 metrar. Fyrir hvern óloftaðan reit var
nákvæmlega eins loftaður reitur við hliðina. Heildar stærð tilraunar á hverjum stað var 15x18
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metrar. Gerðar voru sex endurtekningar af hverjum áburðarlið á hverjum stað. Helmingur þeirra
var loftaður. Það gerir samtals 30 reiti á hverjum stað og 120 heildar reiti. Sjá má mynd af
uppsetningu tilraunar í viðauka II.
2.2.1 Loftunartæki
Loftunartækið sem notað var í þessari rannsókn er framleitt af Evers Agro. Mynda af tækinu
má sjá í viðauka III. Hnífar sem eru um 7 sm breiðir og 25 sm langir eru festir á láréttan öxul.
Þegar tækið er dregið áfram ganga hnífarnir um 15-20 sm niður í jarðveginn og skilja eftir sig
sár í sverðinum sem er um það bil 1sm breitt og 10 sm langt (Þórarinn Leifsson, munnleg
heimild, 16. apríl 2020). Samkvæmt framleiðanda á tækið að auka súrefnisflæði að rótum og
losa um jarðveg eftir vélaumferð (Evers, e.d.). Þannig á uppskeran að aukast. Einnig á tækið að
opna yfirborð jarðvegsins svo úrkoma eigi greiðari leið að jarðvegi og það safnist ekki fyrir
pollar. Tækið eigi að opna yfirborðið og minnka líkur á kali þar sem yfirborðsvatn á greiðari
leið niður á veturna (Þórdís Anna Kristjánsdóttir, 2015). Þórarinn Leifsson talar um að vinnsla
á tækinu sé heldur seinleg þar sem ökuhraðinn má ekki vera meira en 5-7 km/klst. annars gangi
hnífarnir ekki niður í svörðinn. Tækið eigi það einnig til að losa um steina í yfirborðið túnsins
sem þurfi þá að fjarlægja í kjölfarið (Þórarinn Leifsson, munnleg heimild, 16. apríl 2020).

2.3 Verkferlar að vori til
Undirbúningur og uppsetning tilraunana fór fram 16. maí. Öll uppsetning hverjar tilraunar var
framkvæmd á hverjum stað fyrir sig. Mælt var fyrir reitunum og þeir afmarkaðir með litlum
tréhælum. Dráttarvél með loftunarvél keyrði yfir reitina og loftaði þá reiti sem við átti. Tekin
voru tvö samsýni á hverjum tilraunastað, hvert með sex tíu cm jarðvegskjarna. Síðan var borin
á áburður með Fiona Apollo raðsáningarvél (sjá mynd í viðauka III) sem er með 12,5 cm milli
rása. Tilraunin var merkt vel með hvítum randbeitarstaurum svo ekki væri neinn vafi á hvar hún
byrjaði og endaði svo engin hætta yrði á að mykja eða tilbúinn áburður yrði borin á reitina. Í
kringum tilraunina var þriggja metra varðbelti sem ekki var borið á hvorki skítur né tilbúin
áburður.

2.4 Verkferlar við slátt
Slegið var í fyrra skiptið 20. júní 2019. Seinni sláttur fór fram 15. ágúst. Notast var við
handstýrða Agríu með 1 meters breiðum sláttuljá. Við sláttinn var fyrst slegið á milli reitanna
til að afmarka lengd þeirra og uppskera af því rökuð til hliðar. Reitirnir voru slegnir, uppskera
hvers reits rökuð í hrúgur, sett í stóran bala, vigtuð á tölvuvigt og þyngdin skráð niður. Síðan
var mælt fyrir nákvæmlega hversu langir reitirnir væru með hefðbundnu málbandi og skráð
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niður með 10 cm nákvæmni. Minni sýnum úr hverjum og einum reit var safnað saman í merktan
bréfpoka. Í fyrri slætti voru sýnin af hverjum uppskerureit sett á tréplötu og heybor stungið í
gegnum hauginn nokkrum sinum niður á plötuna þannig gott þversnið af uppskeru fengist Í
seinni uppskeru var látið dugar að safna nokkrum viskum úr hverjum reit saman í sýnapoka.
Pokarnir voru vigaðir og þyngd innihalds hvers og eins skráð niður. Eftir fyrri uppskeru var
allur reiturinn sleginn með slátturvél og uppskera fjarlægð af með múgavél og rúlluvél.
Tréhælarnir voru fjarlægði á meðan á því stóð og svo komið fyrir aftur á rétta staði.

2.5 Verkferlar við seinni áburð
Borið var á aftur með Fiona Appolo raðsáningsvél. Áburðurinn var borin á 12. júlí eftir að búið
var að slá og taka saman allt annað á túnum. Slegið hafði verið og tekið saman það sem eftir
var á tilraunareitunum við hefðbundin heyskap. Við áburðargjöf gleymdist að opna 2/3 af
rörunum á sáðvélinni. Því varð að fara aftur yfir alla reitina, opna fyrir rörin sem gleymdist að
opna og hinum lokað sem höfðu verið opin í fyrri umferð . Þannig var keyrt nákvæmlega sömu
leið yfir reitna í seinni umferð til að dreifingin að væri jöfn.

2.6 Veður yfir sumarið
Veðurstöðin í Keldudal mældi lofthita og úrkomu yfir sumarið. Hún var að gerðinni Hobo. Þó
gæti verið að úrkomu mælingar hafi ekki verið eins og á verði kosið og ekki er víst hvort einhver
bilun hafi verið hjá stöðinni varðandi úrkomumælinn.

2.7 Meðhöndlun gagna og úrvinnsla
Teknir voru 6 10 sm jarðvegskjarnar á hverjum stað 16. maí. Sýnin voru flutt á jarðvegsstofu
LbhÍ á Keldnaholti þar sem allar grasleifar á yfirborði sýnanna voru fjarlægðar og þau þurrkuð
við 40°C hita. Sýnin voru sigtuð í gegn um 2mm sigti sem er fínjörð en grófjörð er sá hluti
sýnisins sem fór ekki í gegn um 2mm sigti. Á jarðvegsstofunni var einnig mælt hlutfall róta í
jarðvegi og í fínjörð eingöngu, rúmþyngd, pH og glæðitap. Hlutsýni úr fínjörð voru send á
Nýsköpunarmiðstöð á Keldnaholti þar sem kolefni og nitur var mælt. Önnur hlutsýni úr fínjörð
voru send til Efnagreiningar ehf. á Hvanneyri þar sem mæld var rúmþyngd, pH og PO4-P, Ca,
Mg, K, Na, Mn, Cu og Zn í ammóníum laktat skoli (Al).
Uppskerusýnin voru þurrkuð hjá LbhÍ á Keldnaholti við um 60°C hita en síðan flutt á
rannsóknastofu LbhÍ á Hvanneyri þar sem þau voru möluð og blandað saman. Útfrá sýnum
allra reita (240 sýni alls) var reiknað þurrefnishlutfall uppskerunnar og þurrefnisuppskera slátta
(tonn þurrefni/ha). Eitt samsýni fyrir hvern meðferðarþátt á hverjum stað (5 áburðarliðir x
loftun/ekki loftun x 2 slættir = 20 samsýni á hverjum stað) voru send til Efnagreiningar ehf. á
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Hvanneyri þar sem mæld voru steinefni (Ca, P, Mg, K, NA, S, Fe, Mn, Zn, Cu), meltanleika,
prótein, nitur, NDF, iNDF g/NDF, iNDF g/þ.e., SCP g/prótein, sCP g/þ.e., sykur g/kg og Fem
kg þ.e.
Helst var notast við fervikagreiningu (ANOVA) til að skoða marktækni á milli liða.
Tukey próf voru notuð til að skoða marktækni milli hvers liðs.
Tilraunaskipulagið var blokkartilraun þar sem hver endurtekning á hverjum stað er í aðskilinni
blokk. Beitt var línuleguma fervikagreiningum (ANOVA)til að meta með tölfræðilegum hætti
áhrif meðferða (loftað/óloftað, áburðarmagn og jarðvegsgerðir) á magn og efnainnihald
uppskeru.
Módelið fyrir þurrefnisuppskeru er:
y = tún+blokk(tún) +áburður(tún)+loftun(tún)+skekkja
Í fyrri uppskeru voru fjórir áburðarliðir en í öðrum útreikningum voru fimm.
Módelið fyrir allar efnamælingar er:
y= tún+áburður(tún)+loftun(tún)+skekkja
Módelið fyrir jarðvegsgreiningarnar er;
y = tún+skekkja
Hjá loftun var hver jarðvegsgerð gerð upp sér og þar var módelið:
y = loftun+skekkja
y = uppskera eða efnastyrkur

Miðað er við marktæknimörkin p<0,05 nema annað sé tekið fram.
Jafna fyrir útreikning á heimtum áborinna efna er:
Uppskorið efni (kg/ha)/áborið efni (kg/ha).
Ritgerðin var skrifuð í Microsoft Word.
Útreikningar sem ekki voru reiknaðir úr tölfræðiforriti voru reiknaðir í Micorsoft Excel. Gröf
og töflur voru sett upp í Excel.
Tölfræði forritið JMP 14.0 er notað til þess að gera upp tölfræðilegar niðurstöður um uppskeru
og efnamang.
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þar sem það er birt í niðurstöðum.

Daggráður voru reiknaðar út með því að leggja saman meðlhita hvers dags yfir tilgreint tímabil.
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3. Niðurstöður
3.1 Hit og úrkoma yfir sumarið
Veðurmælingar sumarsins má sjá í töflu 7.
Tafla 7: Veðurmælingar frá sumrinu 2019 úr veðurstöð í Keldudal.

Maí
Júní
Júlí
Ágúst (til 20. ágúst)

Meðalhiti °C Lægsti hiti °C
5,6
0,6
9,0
4,3
11,3
6,5
8,2
5,3

Hæðsti hiti °C Úrkomudagar
12,4
1,0
16,5
7,0
18,0
11,0
11,2
7,0

Daggráður frá 1. maí fram að fyrsta slætti voru 324 °C. Daggráður á milli fyrsta og annars
sláttar voru 591 °C. Samtals daggráður frá 1. maí voru 916 °C.
Heildar úrkomudagar fram að fyrri slætti voru 6. Heildar úrkomudagar á milli slátta voru 20.
Heildar úrkomudagar frá 1. maí fram að seinni slætti voru 26. Ekki er treyst á að
úrkomumælingar hafi verið réttar og þær því ekki látnar fylgja hér með.

3.2 Niðurstöður jarðvegsefnagreininga
Niðurstöður jarðvegsefnagreininga má finna í viðauka I.
3.2.1 Sýrustig
Eins og sjá má á mynd 1 er marktækur munur á sýrustigi (pH) milli jarðvegsgerða (P=0,0003).
Sýrustig áreyrar er marktækt hærra en annara jarðvegsgerðanna. Sýrustig mýrarinnar er
marktækt lægra en annara jarðvegsgerðar.
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Sýrustig
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6,23
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Áreyri

2,00
1,00
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Mynd 1: Samanburður á sýrustigi (pH) í jarðvegi á milli jarðvegsgerða. Meðaltal sýrustigs í hverri jarðvegsgerð
er sýnd í súlum. Breytileiki jarðvegsgerðanna er sýndur með staðalfráviki. Marktækur munur á milli jarðvegsgerða
er sýndur með mismunandi bókstöfum.

3.2.2 Nitur
Á mynd 2 má sjá að mýri er með marktækt meira nitur í kg/m3 miðað við hinar þrjár
jarðvegsgerðirnar (P=0,0008).

Nitur
6,00

A

5,00

N Kg/m3

4,00
3,00

B

B

5,43

B

2,00
2,85

2,83

Mói

Holt

1,00

2,38

0,00
Mýri
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Mynd 2: Samanburður á magni N kg/ha í jarðvegi á milli jarðvegsgerða. Meðaltal uppskeru N í hverri
jarðvegsgerð er sýnd í súlum, breytileiki jarðvegsgerðanna er sýndur með staðalfráviki. Marktækur munur á milli
jarðvegsgerða er sýndur með mismunandi bókstöfum.
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3.2.3 Fosfór
Á mynd 3 sést að áreyri er með marktækt mest fosfór miðað við hinar jarðvegsgerðirnar
(P=0,0141).

Fosfór
A

60,0

P PO 4-P mg/kg

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

B

16,5

44,5

B
15,5

0,0
Mýri

Mói

B
6,0
Holt

Áreyri

Mynd 3: Samanburður á magni Al fosfórs í jarðvegi á milli jarðvegsgerða. Meðaltal fosfórs í hverri
jarðvegsgerð er sýnd í súlum. Breytileiki jarðvegsgerðanna er sýndur með staðalfráviki. Marktækur munur á
milli jarðvegsgerða er sýndur með mismunandi bókstöfum.

3.2.4 Kalí
Á mynd 4 má sjá að marktækur munur finnst á milli jarðvegsgerða í kalímagni í jarðvegi
(P=0,0001). Áreyri hefur marktækt mest kalímagn. Mýri og holt hafa marktækt minna kalí en
mói.
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Kalí
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Mynd 4: Samanburður á magni Al-leysanlegs kalís í jarðvegi á milli jarðvegsgerða. Meðaltal kalís í hverri
jarðvegsgerð er sýnd í súlum. Breytileiki jarðvegsgerðanna er sýndur með staðalfráviki. Marktækur munur á
milli jarðvegsgerða er sýndur með mismunandi bókstöfum.

3.2.5 Kolefni
Á mynd 5 má sjá mun á kolefnismagni á milli jarðvegsgerða. Marktækur munur finnst á milli
jarðvegsgerða þegar horft er til kolefnismagns í jarðvegi (P=0,0002). Mýri hefur marktækt
meira kolefni en hinar þrjár jarðvegsgerðirnar.

Kolefni
90,0
80,0

A

70,0

C kg/m3

60,0
50,0
40,0
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B

B

34,4

37,3
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Mói
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B

30,0
20,0
10,0
0,0
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Mynd 5: Samanburður á magni kolefnis í jarðvegi á milli jarðvegsgerða. Meðaltal kolefnis í hverri jarðvegsgerð
er sýnd í súlum. Breytileiki jarðvegsgerðanna er sýndur með staðalfráviki. Marktækur munur á milli jarðvegsgerða
er sýndur með mismunandi bókstöfum.
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3.2.6 Magnesíum
Á mynd 6 má sjá meðaltöl magnesíum í mismunandi jarðvegsgerðum. Marktækur munur er á
magnesíum magni milli jarðvegsgerð. Áreyri er marktækt með mest magn. Marktækur munur
er á milli mýrar og holts. Mýri er með minnst magn.

Magnesíum
1400

A

1200

Mg mg/kg

1000

B

800
600

C

BC
1123

400
200

538

612

Mýri

Mói

733

0
Holt

Áreyri

Mynd 6: Samanburður á magnesíummagni í jarðvegi á milli jarðvegsgerða. Meðaltal magnesíum í hverri
jarðvegsgerð er sýnd í súlum. Breytileiki jarðvegsgerðanna er sýndur með staðalfráviki. Marktækur munur á
milli jarðvegsgerða er sýndur með mismunandi bókstöfum

3.2.7 Kalsíum
Á mynd 7 sést að ekki er marktækur munur á milli magns kalsíum í mismunandi
jarðvegsgerðum. Holt er þó með mest magn af kalsíum að meðaltali.
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Kalsíum
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3500

Mg mg/kg

3000
2500
2000
1500

2737
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3175
2431

2472

500
0
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Mói
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Mynd 7: Samanburður á Al-leysanlegu kalsíummagni í jarðvegi á milli jarðvegsgerða. Meðal kalsíummagn í
hverri jarðvegsgerð er sýnd í súlum. Breytileiki jarðvegsgerðanna er sýndur með staðalfráviki.

Upplýsingar um jarðvegsefnagreiningar sem ekki er fjallað um hér má finna í viðauka I.

3.3 Uppskerumælingar – samanburður mismunandi jarðvegsgerða
3.3.1 Heildaruppskera
Á mynd 8 má sjá meðal þurrefnisuppskeru í fyrri slætti í t/ha eftir jarðvegsgerðum. Mói var
með marktækt meiri þurrefnisuppskeru en áreyrar og holt.
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Uppskera fyrsta sláttar
4,50
4,00

B

A

AB

B

3,71

3,46

3,36

Mói

Mýri

Áreyri

DM t/ha

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50

3,32

1,00
0,50
0,00
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Mynd 8: Samanburður á uppskeru þurrefnis í fyrsta slætti á milli jarðvegsgerða. Meðaltal þurrefnis í hverri
jarðvegsgerð er sýnd í súlum. Breytileiki uppskerunnar hjá hverri jarðvegsgerðanna er sýndur með
staðalfráviki. Mói er með marktækt meiri uppskeru en holt og áreyri.

Á mynd 9 má sjá uppskeru seinni sláttar í t/ha. Þar var mói með marktækt meiri uppskeru en
hinar þrjár jarðvegsgerðirnar. Áreyri er með marktækt meiri þurrefnisuppskeru en holt.

Uppskera seinni sláttar
6,00

A

DM t/ha

5,00
4,00

BC

C

B

3,00
2,00
1,00

3,81
2,41

2,63

2,95

Mýri

Áreyri

0,00
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Mói

Mynd 9: Samanburður á uppskeru þurrefnis í seinni slætti á milli jarðvegsgerða. Meðaltal þurrefnis í hverri
jarðvegsgerð er sýnd í súlum. Breytileiki uppskerunnar hjá hverri jarðvegsgerð er sýndur með staðalfráviki.
Marktækur munur á milli jarðvegsgerða er sýndur með mismunandi bókstöfum.
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Á mynd 10 er heildaruppskera borin saman. Þar sést að mói er með mesta uppskeru og marktækt
meiri uppskeru en holt, áreyri og mýri. Áreyri er með marktækt meira en holt. Holt er með
minnstu uppskeruna.

Heildarþurrefnisuppskera
10,00

DM t/ha

9,00
8,00
7,00

A
C

BC

B

6,10

6,30

Mýri
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2,00

7,52
5,74

1,00
0,00
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Mói

Mynd 10: Samanburður á heildar uppskeru þurrefnis á milli jarðvegsgerða. Meðaltal þurrefnis í hverri
jarðvegsgerð er sýnd í súlum. Breytileiki uppskerunnar hjá hverri jarðvegsgerð er sýndur með staðalfráviki.
Marktækur munur á milli jarðvegsgerða er sýndur með mismunandi bókstöfum.

3.4 Samanburður uppskeru á mismunandi jarðvegsgerðum út frá áburðarmagni
3.4.1 Heildar uppskera
Á mynd 11 er samanburð á þurrefnisuppskeru mismunandi jarðvegsgerða í t/ha út frá ábornu
nitri í kg/ha. Almennt eykst uppskeran við aukið áburðarmagn. Undantekning frá þessu er að
hjá hæstu áburðarskömmtum holts eykst uppskeran ekki milli næst hæsta og hæsta. Þar sést að
mói er með mesta uppskeru hjá öllum áburðarskömmtum og hefur auk þess besta svörun við
auknum áburðarskömmtum. Holt hefur minnsta uppskeru í öllum tilfellum. Mýri og holt hafa
minnsta svörun við auknum áburði.
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Þurrefnisuppskera
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Mói = y = 0,0225x + 5,3646
R² = 0,9393
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3
Mýri = y = 0,0141x + 4,7418
R² = 0,9844

2

Holt = y = 0,0141x + 4,379
R² = 0,929

1
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Áborið N kg/ha
Holt

Mói

Mýri

Áreyri

Mynd 11: Samanburður á heildar uppskeru þurrefnis í t/ha í miðað við áburðarmagn niturs. Meðaltal þurrefnis
hverrar jarðvegsgerðar og áburðarskammts er í punktum. Hallatalan segir til um svörun áburðarefna, því hærri
hallatala, því meiri svörun. Skurðpunktur segir til um uppskeru núllreita.

3.4.2 Nitur
Á mynd 12 er sést magn nituruppskeru út frá jarðvegsgerðum miðað við áborið nitur í kg/ha.
Þar sést að mýri gefur í öllum tilfellum mesta uppskeru niturs. Holt gefur í öllum tilfellum
lakasta (þó munurinn sé tæpur í núllreitunum milli holts og móa). Sandur hefur mesta svörun
við auknum áburði. Holtið hefur minnsta svörun við auknum áburði.
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Nituruppskera
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Mynd 12: Samanburður á heildar uppskeru niturs í kg/ha í miðað við áburðarmagn niturs. Meðaltal þurrefnis
hverrar jarðvegsgerðar og áburðarskammts er í punktum. Hallatalan segir til um svörun áburðarefna, því hærri
hallatala, því meiri svörun. Skurðpunktur segir til um uppskeru núllreita.

3.4.3 Fosfór
Á mynd 13 sést fosfóruppskera út frá jarðvegsgerðum miðað við magn áborins fosfórs í kg/ha.
Á myndinni sést að Holt hefur í öllum tilfellum lakasta uppskeru og hefur auk þess minnsta
svörun. Áreyri hefur mesta svörun við auknum áburðarskömmtum. Mýri er með næst lökustu
svörunina og næst minnstu uppskeruna nema í núllreitnum.
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Fosfóruppskera
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Mynd 13: Samanburður á heildar uppskeru fosfórs í kg/ha í miðað við áburðarmagn fosfórs. Meðaltal fosfórs
hverrar jarðvegsgerðar og áburðarskammts er í punktum. Hallatalan segir til um svörun áburðarefna, því hærri
hallatala, því meiri svörun. Skurðpunktur segir til um uppskeru núllreita.

3.4.4 Kalí
Á mynd 14 sést kalí uppskera hverjar jarðvegsgerðar miðað við áborið kalí í kg/ha. Mói skilar
alltaf bestu uppskerunni, síðan áreyri. Mýri er með lakast og holtið næst lakasta. Mói er með
besta svörun við auknum áburði. Mýri er með lakast svörun við auknum áburði.
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Mynd 14: Samanburður á heildar uppskeru kalís í kg/ha í miðað við áburðarmagn kalís. Meðaltal kalís hverrar
jarðvegsgerðar og áburðarskammts er í punktum. Hallatalan segir til um svörun áburðarefna, því hærri hallatala,
því meiri svörun. Skurðpunktur segir til um uppskeru núllreita.
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3.4.5 Magnesíum
Marktækur munur er á magnesíum magni í uppskeru milli jarðvegsgerð eins og sést á mynd 15.
Mói er með marktækt minnst í báðum sláttum. Áreyri er marktækt með minna magn báðum
sláttum en holt og mýri. Í fyrri slætti er ekki marktækur munur milli mýrar og holts en í seinni
slætti er mýri marktækt með mest magn magnesíum í g/kg.
Magnesíum í upskeru
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Mynd 15: Samanburður á magni magnesíum í g/kg í uppskeru á milli jarðvegsgerða. Dekkri súlur tákna fyrri
slátt og ljósari súlur tákna seinni slátt. Meðaltal kalsíum frá hverri jarðvegsgerð í sitt hvorum slætti er sýnd í
súlum. Breytileiki er sýndur með staðalfráviki. Marktækur munur á milli jarðvegsgerða í sitt hvorum slætti er
sýndur með mismunandi bókstöfum. Breiðletrarðir stafir sýna mun milli fyrri sláttar og skáletraðir seinni sláttar.

3.4.6 Kalsíum
Mynd 16 sýnir mun á kalsíum styrk í uppskeru. Marktækur munur er á kalsíum magni í g/kg
þurrefnisuppskeru milli jarðvegsgerð. Aðeins munur er á milli marktækni á milli jarðvegsgerða
í sitt hvorum slættinum. Ekki er marktækur munur á milli holts og mýrar í fyrri slætti en mýrin
er með marktækt mest í seinni slætti. Áreyri er marktækt með minnst í bæði skiptin og mói er
marktækt með minna en mýri og holt í báðum sláttum.
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Kalsíum í uppskeru
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Mynd 16: Samanburður á magni kalsíum í g/kg í uppskeru á milli jarðvegsgerða. Dekkri súlur tákna fyrri slátt
og ljósari súlur tákna seinni slátt. Meðaltal kalsíum frá hverri jarðvegsgerð í sitt hvorum slætti er sýnd í súlum.
Breytileiki er sýndur með staðalfráviki. Marktækur munur á milli jarðvegsgerða í sitt hvorum slætti er sýndur með
mismunandi bókstöfum. Breiðletrarðir stafir sýna mun milli fyrri sláttar og skáletraðir seinni sláttar.

3.5 Uppskera úr núllreitum mismunandi jarðvegsgerða
Í töflu 8 sést uppskera heildar þurrefnis, niturs, fosfór og kalí af núllreitum mismunandi
jarðvegsgerða. Ekki er marktækur munur á milli jarðvegsgerða þegar horft er til heildar
þurrefnisuppskeru. Holt er með minnsta heildar þurrefnisuppskeru. Mói er með mesta en litlu
munar á honum og mýri og áreyri.
Marktækur munur er á nituruppskeru (P<0,003) milli jarðvegsgerða. Mýri er með marktækt
meiri nituruppskeru en hinar þrjár jarðvegsgerðirnar en á þeim er ekki marktækur munur.
Ekki er marktækur munur á fosfóruppskeru á milli jarðvegsgerða. Marktækur munur er á
uppskeru kalí hjá jarðvegsgerðum (P<0,0001). Mói og áreyri eru með marktækt mestu kalí
uppskeruna og mýri er með marktækt minnsta uppskeru.
Tafla 8: Uppskera núllreita mismunandi jarðvegsgerða.

Staður
Holt
Mói
Mýri
Áreyri

Heildar þe. t/ha
Nitur kg/ha
Fosfór kg/ha
Kalí kg/ha
4,44
63,2
8,6
42,4
5,01
63,3
9,9
88,0
4,85
95,7
11,1
35,3
4,93
74,4
11,5
84,2
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3.6 Heimtur næringarefna
Á mynd 17 sjást heimtur niturs í heildaruppskeru miðað við magn áborin niturs. Hjá tveimur
lægstu áburðarskömmtunum eru heimturnar meira en 100% sem þýðir að uppskeran tekur upp
meira af nitri en borið er á. Mismunurinn kemur úr aðgengilegum jarðvegsforða. Heimtur eru
alltaf mestar af mýri hjá öllum áburðarskömmtum. Heimtur mýrar eru alltaf yfir 100%. Heimtur
eru lakastar hjá holti.

Heimtur niturs
Heimtur áborins N í uppskeru

250%
Áreyri = y = -0,0044x + 1,6914
R² = 0,8316

Mýri = y = -0,0082x + 2,4258
R² = 0,859

200%

Mói = y = -0,0063x + 1,9661
R² = 0,9458
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100%
Holt = y = -0,0046x + 1,588
R² = 0,9714
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Mynd 17: Samanburður á heimtum úr uppskeru niturs miðað við áburðarmagn niturs. Meðaltal heimta hverrar
jarðvegsgerðar og áburðarskammts er í punktum. Hallatalan segir til um hversu hratt heimtur minnka við hærri
áburðarskammta. Því hærr hallatalai, því hraðar minnka heimtur. Skurðpunktur segir til um uppskeru núllreita.

Á mynd 18 sjást heimtur fosfórs í heildaruppskeru miðað við magn áborin fosfórs. Hjá lægsta
áburðarskömmtunum eru heimturnar meira en 100% sem þýðir að uppskeran tekur meira fosfór
úr jarðveginum en borið er á. Heimtur hjá minnsta áburðarskammti eru svipaðar og mestar hjá
áreyri og móa. Heimtur eru lakastar hjá holti.
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Heimtur fosfórs
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Mynd 18: Samanburður á heimtum úr uppskeru fosfórs miðað við áburðarmagn fosfórs. Meðaltal heimta hverrar
jarðvegsgerðar og áburðarskammts er í punktum. Hallatalan segir til um hversu hratt heimtur minnka við hærri
áburðarskammta. Því hærri hallatala, því hraðar minnka heimtur. Skurðpunktur segir til um uppskeru núllreita.

Á mynd 19 sjást heimtur kalís í heildaruppskeru miðað við magn áborin kalís. Hjá öllum
áburðarskömmtunum og jarðvegsgerðum eru heimturnar meira en 100% sem þýðir að
uppskeran tekur meira kalí úr jarðveginum en borið er á. Heimturnar eru alltaf hæstar hjá móa
og síðan áreyri. Heimtur eru lakastar hjá mýri en heimtur holts eru ekki mikið hærri.

Heimtur áborins K í uppskeru

Mói = y = -0,1942x + 13,711
R² = 0,9467
1200%

Heimtur kalís

Mýri = y = -0,0432x + 3,3928
R² = 0,9101

1000%

Holt = y = -0,0558x + 4,2373
R² = 0,9884

800%

Áreyri = y = -0,1242x + 9,7743
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Mynd 19: Samanburður á heimtum úr uppskeru kalís miðað við áburðarmagn kalís. Meðaltal heimta hverrar
jarðvegsgerðar og áburðarskammts er í punktum. Hallatalan segir til um hversu hratt heimtur minnka við hærri
áburðarskammta. Því hærri hallatla, því hraðar því hraðar minnka heimtur. Skurðpunktur segir til um uppskeru
núllreita.
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3.7 Heimtur áburðarefna í uppskeru út frá efnagreiningum jarðvegs
Á myndum 20 og 21 má sjá styrk niturs í uppskeru og heildar uppskeru niturs á núllreitum í
samhengi við mælingar á efnahlutföllum niturs í jarðvegi. Þar má sjá að að bæði niturstyrkur í
uppskeru og heildar nituruppskera eykst við aukið hlutfall niturs í jarðvegi.

N styrkur uppskeru miðað við hlutföll jarðvegs
25

g N/kg þurrefni

20
15
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Mynd 20: Veginn niturstyrkur (1. + 2. sláttur) g/N kg þurrefni á núllreitum í samhengi við hlutföll niturs í jarðvegi.
Hallatalan segir til um hækkun niturstyrks við aukið niturhlutfalls í jarðvegi.

Samband uppskorins N miðað við N% jarðvegs
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Mynd 21: Heildaruppskera í kg niturs á ha í núllreitum í samhengi við hlutföll niturs í jarðvegi. Hallatalan segir
til aukningu nituruppskeru við aukið niturhlutfalls í jarðvegi.
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Á myndum 22 og 23 má sjá styrk fosfórs í uppskeru og heildar uppskeru fosfórs á núllreitum í
samhengi við mælingar á efnahlutföllum fosfórs í jarðvegi. Þar má sjá að að bæði fosfórstyrkur
í uppskeru og heildar fosfóruppskera eykst við aukið hlutfall fosfórs í jarðvegi.

P styrkur g P/kg þe. miðað við hlutföll P í jarðvegi
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Mynd 22: Veginn fosfórstyrkur (1. + 2. sláttur) g/P kg þurrefni á núllreitum í samhengi við hlutföll fosfórs í
jarðvegi. Hallatalan segir til um hækkun fosfórsstyrks við aukið niturhlutfalls í jarðvegi.

Uppskera P kg/ha miðað við hlutföll P í jarðvegi
Uppskera P kg/ha þurrefni
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Mynd 23: Heildaruppskera í kg fosfórs á ha í núllreitum í samhengi við hlutföll fosfórs í jarðvegi. Hallatalan
segir til aukningu fosfóruppskeru við aukið fosfórhlutfalls í jarðvegi.

Á myndum 24 og 25 má sjá styrk kalís í uppskeru og heildar uppskeru kalís á núllreitum í
samhengi við mælingar á efnahlutföllum kalís í jarðvegi. Þar má sjá að að bæði kalístyrkur í
uppskeru og heildar kalíuppskera eykst við aukið hlutfall kalís í jarðvegi.
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g K/kg þurrefni

K styrkur g K/kg þe. miðað við hlutföll K í jarðvegi
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

y = 0,0265x + 7,526
R² = 0,6866

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Al-K í jarðvegi mg/kg

Mynd 24: Veginn kalístyrkur (1. + 2. sláttur) g/K kg þ.e. á núllreitum í samhengi við hlutföll kalís í jarðvegi.
Hallatalan segir til um hækkun kalísstyrks við aukið kalíhlutfalls í jarðvegi.

Uppskera K kg/ha þurrefni
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Mynd 25: Heildaruppskera í kg kalís á ha í núllreitum í samhengi við hlutföll kalís í jarðvegi. Hallatalan segir til
aukningu kalíuppskeru við aukið kalíhlutfalls í jarðvegi.

Upplýsingar um efnagreininganiðurstöður sem ekki er fjallað um hér má finna í viðauka I.
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3.8 Loftun
Mynd 26 sýnir meðaltal uppskeru í fyrri slætti út frá jarðvegsgerðum og loftun eða ekki loftun.
Reitirnir eru gerðir upp í sitt hvoru lagi. Uppskeran er að meðaltali betri hjá óloftuðum reitum
hjá öllum jarðvegsgerðum. Það er hins vegar eingöngu marktækur munur á milli loftaðra reita
og óloftaðra hjá holti og áreyri.

Fyrsti sláttur loftað/óloftað
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Mynd 26: Samanburður á meðaluppskeru þurrefnis í fyrri slætti á milli jarðvegsgerða út frá loftun. Meðaltal
þurrefnis í hverri jarðvegsgerð er sýnd í súlum. Breytileiki uppskerunnar hjá hverjum lið er sýndur með
staðalfráviki. Marktækur munur á innan jarðvegsgerða er sýndur með staðalfráviki. Marktækur munur innan
jarðvegsgerða er sýndur með mismunandi bókstöfum.

Ekki fannst marktækur munur á milli loftaðra og óloftaðra reita innan jarðvegsgerða í seinni
slætti. Uppskeran var þó að meðaltali betri hjá loftuðu reitunum í seinni slætti.
Ekki fannst marktækur munur á loftun og ekki loftun þegar horft er til heildar þurrefnis hjá
jarðvegsgerðunum þegar hver jarðvegsgerð var gerð upp fyrir sig. Hins vegar ef skoðuð eru
megináhrif loftunar á þessum fjórum stöðum saman, voru þau tölfræðilega marktæk bæði í
fyrsta og öðrum slætti.
Ekki fannst marktækur munur á heildar nitur, fosfór og kalí uppskeru innan jarðvegsgerða út
frá loftuðum eða óloftuðum reitum.
Þegar horft var til járnmagns hjá öllum jarðvegsgerðum saman var marktækt meira járn í
uppskeru loftaðra reita (P=0,0008).
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4. Umræður
4.1 Almennt um tilraunina
Erfitt er að meta áhrif hitastigs og úrkomu á niðurstöður tilraunarinnar þar sem tilraunin náði
einungis yfir eitt sumar. Borið var á heldur seint eftir fyrri slátt, ekki fyrr en 12. júlí þegar slegið
var 20. júní. Íhugað var hvort nota ætti úrkomumælingar af annarri veðurstöð vegna mögulegra
bilana á úrkomumæli á veðurstöðinni í Keldudal. Það var ákveðið að gera það ekki vegna mikils
breytileika á úrkomu eftir svæðum Skagafirði og hefðu þær mælingar líklegast takmarkað gildi
fyrir tilraunina. Tilraunareitirnir voru einu reitirnir sem ekki fengu mykju og við sjónmat virtust
ekki einu sinni þeir reitir sem fengu stærstu áburðarskammtana ná jafn góðum vexti og túnin
utan reitanna.

4.2 Jarðvegsefnagreiningar
Ákveðið var að horfa ekki sérstaklega til jarðvegsflokkunar Ólafs Arnalds og Hlyns Óskarsson
(2009). Það var vegna þess að þegar farið var að skoða jarðvegsefnagreiningar áttu þær illa við
um jarðvegsgerðirnar sem notaðar voru í tilrauninni. Þrjár jarðvegsgerir hefðu lent í sama
flokknum ef horft væri til kolefnismagns þrátt fyrir að vera greinilega með mismunandi
eiginleika þegar efnagreininganiðurstöður voru skoðaðar. Þetta sýnir ágætlega að þörf er á
jarðvegsflokkunarkerfi fyrir íslenskan ræktunarjarðveg þar sem sömu lögmál gilda ekki um
jarðveg sem hefur verið í ræktun í tugi ára og jarðveg sem enga ræktun eða áburð hefur fengið,
hvort sem átt er við tilbúinn- eða búfjáráburð. Munurinn á niðurstöðum jarðvegsefnagreininga
sýnir einnig greinilega að mikill munur getur verið á jarðvegi sem er tiltölulega nálægt hvor
öðrum þar sem aðeins nokkur hundruð metrar eru á milli þriggja tilraunastaðanna. Þetta sýnir
að ef fara á í nákvæmnisbúskap þegar horft er til áburðardreifingar þarf að taka jarðvegssýni úr
meira en eingöngu einum stað túna. Mikill breytileiki getur verið innan sama svæðis.
4.2.1 Sýrustig
Í viðmiðum Þorsteins Guðmundssonar (e.d.) fær mýrarjarðvegur sér viðmið frá hinum
jarðvegsgerðunum. Mýrarjarðvegur tilraunarinnar er með sýrustig sem fellur undir „miðlungs“
í skilgreiningum Þorsteins. Lægri mörk „miðlungs“ eru pH 4,8 og er mýrarjarðvegurinn að
meðaltali pH 5,15. Sýrustig móa og holts falla bæði undir „miðlungs“ skilgreiningu fyrir þær
jarðvegsgerðir. Áreyri fellur hins vegar undir skilgreining á „hátt“ sýrustig þar sem mörkin eru
yfir pH 6,5 og áreyrin er pH 6,98. Niðurstöður sýrustigsmælinga gefa til kynna að sýrustig getur
verið töluvert ólíkt í nálægum jarðvegi þar sem meira en pH 1,32 munur er á milli mýrar og
holts sem eru tiltölulega nálægt hvor öðru.
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4.2.2 Nitur
Líkt og við var að búast var niturmagn mýrarinnar hæst og var töluvert hærra en allra hinna
jarðvegsgerðanna. Í Hörgárdalstilrauninni var sama munstur, reitir sem höfðu hátt
kolefnismagn og þar að leiðandi mikið lífrænt efni voru einnig með mest magn niturs (Þóroddur
Sveinsson, 2010).
4.2.3 Fosfór
Fosfórmagn áreyrarinnar var áberandi hæst. Það myndi þó aðeins flokkast undir „miðlungs“
samkvæmt skilgreiningum Þorsteins Guðmundssonar (e.d) þar sem efri mörkin eru 80 mg/kg.
Fosfórmagn hinna þriggja jarðvegsgerðanna voru allt undir mörkum „lágs“ fosfórmagns
samkvæmt skilgreiningum Þorsteins (e.d.). Þar sem lítið magn er borið á af fosfór í tilbúnum
áburði og mykjan látin duga að mestu eru líkur á að stærstur hluti lífræna fosfórsins sé tekin
upp í uppskeru túna. Afgangur fosfórs í jarðveginum er því líklegast fastbundinn í steindum í
jarðveginum. Þrosteinn miðar líklegast viðmið sín við 5 cm sýnatökudýpt sem voru fyrri viðmið
en sýnin í Keldudal eru á 10 cm dýpi. Þetta gæti mögulega skýrt hluta ástæðu þess að
fosfórmagnið hjá þremur jarðvegsgerðum fellur undir skilgreininguna „lágt“ samskvæmt
viðmiðum Þorsteins.
4.2.4 Kalí
Kalímagn áreyrarinnar var áberandi hærra en í hinum jarðvegsgerðunum. Samkvæmt
skilgreiningum Þorsteins Guðmundssonar (e.d.) myndi það teljast sem „hátt“ þar sem mörkin
liggja við >300 mg/kg hjá sandi og áreyrin er með 424 mg/kg að meðaltali. Móinn var þó einnig
með marktækt hærra magn en mýri og holt. Kalímagn móans er skilgreint sem „miðlungs“ þar
sem mörkin eru 200-300 mg/kg hjá þeirri jarðvegsgerð. Bæði mýrin og holtið eru skilgreind
sem „lágt“ kalímagn þar sem mörkin fyrir holtið er <200 mg og holtið er aðeins með 67 mg/kg.
Lægri mörkin hjá mýri eru <160 mg/kg og er mýrin aðeins með 95 mg/kg af kalí. Kalí binst
jarðvegi illa svo lítið af honum varðveitist á milli ára (Ingvar Björnsson og Elsa Albertsdóttir,
2004) sem gæti skýrt lágt kalímagn jarðvegsgerðanna. Ekki virðist vera augljós ástæða fyrir
litlu kalímagni á mýri og holti og mismun þeirra miðað við móa þar sem allar þrjár
jarðvegsgerðirnar eiga að hafa hlotið sambærilega meðferð seinustu ár. Allir reitirnir eru í
nokkuð beinni keyrslulínu þegar borinn er á búfjáráburður og tilbúinn áburður þannig dreifing
ætti að hafa verið jöfn á öllum reitunum.
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4.2.5 Kolefni
Kolefnismagn mýrarinnar er marktækt hærra en hinna þriggja jarðvegsgerðanna. Þetta er eins
og við var að búast út frá skilgreiningum á jarðvegsgerðum. Ekki er marktækur munur á milli
hinna þriggja jarðvegsgerðanna. Um tvöfalt meira kolefnismagn er í mýrinni en hinum
jarðvegsgerðunum.
4.2.6 Kalsíum
Ekki er marktækur munur á milli kalsíum magns á milli jarðvegsgerða. Samkvæmt viðmiðum
Þorsteins Guðmundssonar (e.d.) eru allar fjórar jarðvegsgerðirnar vel yfir viðmiðum
„miðlungsgilda“ og myndu allar flokkast háar í magn af kalsíum. Borið er á kalk í tilbúnum
áburði á hverju ári og túnin hafa verið kölkuð með skeljasandi og hluti þeirra með áburðarkalki
(munnleg heimild: Þórarinn Leifsson, 14. aprí 2020). Þetta gæti skýrt háar kalsíumtölur
túnanna.
4.2.7

Magnesíum

Finna má marktækan mun á milli magnesíum magns í mismunandi jarðvegsgerðum
tilraunarinnar. Allar fjórar jarðvegsgerðirnar voru þó með „miðlungsgildi“ eða „hátt“ magn
magnesíum sé horft til viðmiða Þorsteins Guðmundssonar (e.d.). Mýri er á „miðlungsgildi“ en
mói fellur í lægri mörk skilgreiningarnar „hátt“. Holt og áreyri eru bæði undir „hátt“ og er áreyri
marktækt með hæst magnesíumgildi í jarðvegi.

4.3 Uppskera mismunandi jarðvegsgerða
Ekki var marktækur munur á meðaltali uppskeru í þurrefni t/ha eftir jarðvegsgerðum í fyrri
slætti. Í seinni slætti var mói með marktækt meiri uppskeru en hinar þrjár jarðvegsgerðirnar.
Þetta kom töluvert á óvart en mýrin var með næst minnstu uppskeruna. Þegar horft var til heildar
uppskeru var mói marktækt með mesta uppskeru. Í áburðartilraun á mismunandi
jarðvegsgerðum í Hörgárdal (Þóroddur Sveinsson, 2010) voru mýrartúnin að gefa mesta heildar
uppskeru. Niðurstöður þessara tveggja tilrauna eru því ólíkar og má velta fyrir sér hvað veldur
því. Mögulega getur lágt sýrustig mýrarinnar í Keldudal verið að valda takmörkun uppskeru,
jafnvel þó sýrustig sé innan eðlilegra marka mýra samkvæmt viðmiðum Þorsteins
Guðmundssonar (e.d.). Kjörsýrustig flestra plantna er yfir pH 5,5 og mýrin er töluvert undir
því með pH 5,15.
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4.4 Uppskera mismunandi áburðarskammta eftir jarðvegsgerðum
4.4.1 Heildaruppskera þurrefnis
Í þessari tilraun hafði holtið og mýrin minnsta áburðarsvörun þegar horft var til heildar
þurrefnisuppskeru. Í tilrauninni í Hörgárdal (Þóroddur Sveinsson, 2010) höfðu mýrartúnin
mestu heildaruppskeruna þó áburðarsvörunin væri minnst. Þar var uppskera núll reita
umtalsvert meiri en í hinum jarðvegsgerðunum sem skýrir afhverju svörun við auknu
áburðarmagni var takmörkuð. Þetta átti ekki við í þessari tilraun þar sem mýrin hafði svipaða
uppskeru þurrefnis og hinar þrjár jarðvegsgerðirnar og var áburðarsvörunin hjá mýrartúninu
álíka mikil og hjá holtinu. Holtið hefur mun lakari áburðarsvörun í þessari tilraun en í tilrauninni
í Hörgárdal. Velta má fyrir sér hvort takmörkuð áburðarsvörun holts stafi af þurrkum. Mói hefur
áberandi mesta áburðarsvörun, 22 þurrefnis kg/kg niturs miðað við 14 kg hjá mýri og holti og
17 kg hjá áreyri.
4.4.2 Nitur
Nituruppskeran jókst með vaxandi magni áburðar og var mýrin með mesta heildar
nituruppskeru. Þetta var í samræmi við tilrauninna í Hörgárdal (Þóroddur Sveinsson 2011) og
rannsókn Vellinga o.fl. (2010) þar sem nituruppskera jókst með vaxandi magni tilbúin niturs
áburðar en mýrar í Hörgárdal voru með bestu heildaruppskeru niturs (Þóroddur Sveinsson
2011). Ólíkt tilraununum í Hörgárdal, þar sem reglan var oftast sú að því minni uppskera á
núllreitum, því meiri hlutfallsleg aukning, var minnst hlutfallsleg aukning á holti þar sem
uppskeran var minnst á núllreitum. Mói og sandur höfðu þó meiri hlutfallslega aukningu en
mýri.
4.4.3 Fosfór
Fosfóruppskera jókst oftast við aukin áburðarskammt. Það var þó ekki algilt þar sem uppskeran
jókst ekki milli stærsta og næst stærsta áburðarskammtsins hjá holtinu. Áreyrin hafði mesta
svörun við auknum áburðarskömmtum. Í tilrauninni í Hörgárdal (Þóroddur Sveinsson, 2010)
jókst uppskeran alls staðar við aukið magn áburðar. Fosfór uppskera í þessari tilraun var mest í
áreyrarreitum að meðaltali og er það líkt og í tilraununum í Hörgárdal þar sem uppskeran var
einnig mest á engjum. Þar var uppskeran líka minnst á holtstúnum líkt og í þessari tilraun. Ólíkt
tilrauninni í Hörgárdal þar sem hlutfallslegur uppskeruauki var meiri eftir því sem minni
uppskera var í núllreitum, var minnst hlutfallsleg aukning hjá holti þar sem minnst uppskera
var í núllreitum. Mest hlutfallsleg uppskeruaukning var á áreyrum sem var með næst mesta
fosfóruppskeru í núllreitum, aðeins örlítið minna en mói sem var með mest.
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4.4.4 Kalí
Þegar horft er til heildaruppskeru er áberandi að áreyri og mói hafa mun meira heildarkalí í
uppskeru og auk þess mun betri svörun við áburðarmagni en mýri og holt. Verulegur munur á
uppskerumagni má líklegast rekja til mikils munar á kalímagni í jarðvegsgerðum. Ólíkt
tilraununum í Hörgárdal (Þóroddur Sveinsson, 2010), þar sem kalíuppskera var mest í
mýrartúnum með langa ræktunarsögu, var mýrin í þessari tilraun með minnsta kalíuppskeru og
minnsta áburðarsvörun við auknu kalí í áburði. Spurning er hvort kalískortur hafi valdið lakari
uppskeru bæði mýrar og holts. Einng má velta fyrir sér hvort lítil úrkoma hafi haft áhrif á
upptöku kalís þessara jarðvegsreita. Eiríkur Loftsson, jarðræktarráðunautur hjá RML telur
hugsanlegt að þurrkar og kuldi vorið 2019 hafi dregið úr upptöku kalís en kalítölur í heysýnum
frá sumrinu 2019 voru fremur lágar í bæði Eyjafirði og Skagafirði (munnleg heimild: Eiríkur
Loftsson, 13. maí 2020). Í samantekt á tilrauninni í Hörgárdal er talað um að kalí skili sér fjótt
aftur í uppskeru (Þóroddur Sveinsson, 2010). Jarðvegsefnamælingarnar gefa til kynna kalískort
í jarðveginum í mýrinni og holtinu. Í þessari tilraun jókst uppskeran alltaf við aukið
kalíáburðarmagn nema á milli tveggja stærstu skammtana hjá holtinu, þá var uppskerumunur
nánast engin. Kalí uppskeran var þegar slökust þar. Í Hörgárdal jókst kalíuppskeran hins vegar
á öllum stöðum með auknum áburði nema í mýrartúninu með lengstu ræktunarsöguna
(Þóroddur Sveinsson, 2010).
Óhóflegt magn kalís getur verið skaðlegt og truflað jafnvægi á upptöku annarra steinefna
(Hólmgeir Björnsson, 2001; Þorsteinn Guðmundsson, 1999). Þegar tölur fyrir magn
næringarefna í uppskeru eru skoðaðar sést að magnesíum og kalsíum eru með marktækan
uppskerumun eftir jarðvegsgerðum. Marktækur munur er á milli jarðvegsgerðanna þegar horft
er til magnesíums. Þar er mói með minnst magn magnesíum og sandur næst minnst. Þessar
jarðvegsgerðir eru með áberandi minna magn en hinar tvær. Hjá kalsíum er ekki marktækur
munur á milli mýrar og holts en mói hefur marktækt minna magn og áreyrar hafa marktækt
minnst. Mikið kalímagn getur haft áhrif á upptöku þessara efna (Hólmgeir Björnsson, 2001) og
gæti skýrt mun lægra magn í uppskeru áreyrar og móa miðað við hinar gerðirnar.
Þórarinn Leifsson segir (munnleg heimild, 14. apríl 2020) að mjólkurkýr í Keldudal séu ekki
hrifnar af því að éta uppskeru sem kemur af engjartúnunum þar sem áreyrarnar eru. Þennan
ólystugleika mætti mögulega rekja til óhóflegs kalímagns í uppskeru.
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4.5 Heimtur næringarefna
4.5.1 Samhengi jarðvegsefnamælinga og uppskeru
Þegar niturstyrkur í uppskeru og heildar uppskera niturs miðað við hlutföll niturs í jarðvegi má
sjá fylgni með meiri uppskeru og hærri niturtölum. Gallinn við þessar niðurstöður er að þrjár af
fjórum jarðvegsgerðunum voru með mjög svipað niturhlutfall í jarðvegi en þær voru þó einnig
með svipaðar uppskeru niturs í núllreitum. Nitur var mest í mýri, þar sem nituruppskera var
mest. Þar sem jákvæð fylgni finnst með niturhlutfalli í jarðvegi og í uppskeru má álykta um að
mælingar á magni niturs í jarðvegi geti gefið vísbendingar um hæfilega skammta áburða á tún.
Það væri möguleiki á að nýta sér upplýsingar jarðvegsefnagreininga niturmagns í jarðvegi fyrir
áburðaráætlanir.
Það sama má segja um samband fosfórs og kalís í uppskeru og magni efnana í jarðvegi. Jákvæð
fylgni er með auknu magni fosfórs og kalís í jarðvegi og uppskeru efnana. Þó líkt og með nitur
eru jarðvegsgerðirnar flestar með heldur lík hlutföll af efnunum og með svipaða uppskeru af
núllreitum. Það er minni fylgni með hlutföllum fosfórs í jarðvegi og í styrk og magni í uppskeru
en hjá nitri og kalí. Magn fosfórs og kalís í jarðvegi ætti þó að geta gefið vísbendingar um
áburðarþörf túna og mögulegt væri að nýta sér upplýsingarnar úr jarðvegsefnagreiningum fyrir
áburðaráætlanir.
Kalímagn jarðvegs í holti og mýri var lítið en þar sem kalíuppskera var einnig minnst. Mikið
kalímagn í jarðvegi gæti hafa komið í veg fyrir upptök magnesíum og kalsíum á áreyri og móa
en það virðist ekki vera samhengi á milli magns kalsíums og magnesíums þegar horft er til
magns þeirra í jarðvegi og uppskeru. Fosfórmagn var mest í jarðvegi á áreyri og þar var
fosfóruppskera mest. Fosfórmagn í holtsjarðvegi var minnst og þar var fosfóruppskeran einnig
slökust. Það má því draga einhverjar ályktanir um mögulega nýtingu næringarefna í uppskeru
út frá jarðvegsefnagreiningum.
Í umfjöllun um tilraunirnar í Hörgárdalnum er ályktað að niðurstöður jarðvegsefnagreininga
komi að takmörkuðu gagni við áætlun áburðarþarfir túna (Þóroddur Sveinsson, 2010; Þorsteinn
Guðmundsson og Þóroddur Sveinsson, 2011). Þó fundust tengsli með fosfórstyrk, kalístyrk og
niturstyrk og magni efnanna í uppskeru (Þorsteinn Guðmundsson og Þóroddur Sveinsson,
2011).
4.5.2 Heimtur næringarefna
Niðurstöður tilraunarinnar benda til þess að talsvert er af aðgengilegum næringarefnum í
jarðvegi. Heildar heimtur niturs eru lægstar 75% hjá holti og eru yfirleitt yfir 100% hjá öllum
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jarðvegsgerðum hjá lægri áburðarskömmtum. Hjá mýri eru heildar heimtur niturs alltaf yfir
100% með einni undantekningu. Í stærsta áburðarskammti óloftaðrar mýrar eru heimturnar
99%. Mestur samdráttur er á heimtum áborins niturs eftir því sem skammtarnir stækka eru hjá
mýri. Það er þó skiljanlegt þar sem mýrin er með áberandi bestar heimtur hjá 40 kg N/ha, yfir
200%. Mýrin er samt með yfir 100% heimtur að meðaltali hjá stærsta áburðarskammtinum. Því
má álykta að uppsafnað aðgengilegt nitur sé í jarðvegi sem geymist á milli ræktunartímabila,
sérstaklega hjá mýrinni, en þó einnig hjá öðrum jarðvegsgerðum.
Heimtur fosfór eru yfir vel 100% af ábornu efni hjá minnsta áburðarskammtinum og yfir 100%
hjá miðju áburðarskammtinum hjá öllum jarðvegsgerðunum nema holti sem er rétt undir 100%
heimtum. Við stærsta áburðarskammtinn eru allir jarðvegsflokkar komnir undir 100% heimtur.
Þetta sýnir fram á að líkt og hjá nitri er jarðvegsforði af fosfór sem hefur líklegast byggst upp
af fyrri áburðargjöfum. Þar sem heimtur eru alltaf lakastar hjá holti bendir það til að minnst sé
um uppsafnað fosfór í jarðvegi þar. Þegar þetta er borið saman við magn fosfórsmælinga í
jarðvegssýnum sést að holtið er með lang lægsta fosfór magnið þar. Holtið er einnig með lægsta
heildar uppskeru fosfórs í kg/ha. Jarðvegsmælingarnar geta því gefið til kynna magn
aðgengilegra næringarefna og sýnt þegar lítið er um þau í jarðvegi í tilfelli fosfórs.
Heimtur kalís eru á öllum jarðvegsgerðum vel fyrir 100%. Þetta sýnir að töluvert magn af kalí
sé að finna í jarðveginum sem nýtist plöntum, mismikið þó. Áreyrar og mói eru með töluvert
meiri heimtur af kalí en holt og mýri. Séu heimtur bornar saman við magn mælds kalís í jarðvegi
og uppskeru kemur fram skýrt samhengi á milli kalímagns uppskeru og jarðvegs. Töluvert
meira er af kalí í móa og áreyri þar sem einnig er mun meira magn af kalí í jarðvegi miðað við
mýri og holt. Þetta gefur því til kynna að jarðvegsmælingar á kalímagni í túnum geti gefið til
kynna þörf túna fyrir kalíáburð.
Góðar heimtur næringarefna má líklegast skýra af stórum hluta til á langtíma áburðargjöf af
búfjármykju á túnin. Til að áætla nákvæma áburðarþörf túna þarf því líklegast að hafa töluverða
þekkingu á sögu túna og magni búfjármykju sem hefur verið borin á seinustu ár þar sem
langtíma áhrif hennar hefur áhrif á næringarþörf túna.
Aðrar rannsóknir hafa ályktað eins og hér að uppsöfnuð næringarefni og áburðargjöf til lengri
tíma hafi áhrif á frjósemi og uppskeru túna. Rannsóknarniðurstöður Þorsteins Guðmundssonar
og Þórodds Sveinssonar (2011) og Þórodds Sveinssonar (2010) úr Hörgárdal sýna fram á að
með lengri ræktunartíma jarðvegs eykst frjósemi og næringarforði hans og fyrri áburðargjafir
hafi áhrif á uppskeru. Í rannsókn Vellinga o.fl. (2010) er sýnt fram á að áhrif uppsafnaðs niturs
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frá fyrri áburði á niturupptöku er greinilegur hjá bæði mýrar/mó- og steinefnajarðvegi. Ályktað
er í rannsókninni að hæfilegt magn nitursáburðar fari eftir því hvað hafi verið borið á af nitri
áður og taka verið tillit til þess við áætlunargerð (Vellinga o.fl. 2010). Í rannsókn Sørensen
(2004) er einnig sýnt fram á að búfjáráburður auki uppskeru til lengri tíma, varðveiti lífræn efni
jarðvegs og sé mikilvægur fyrir langtímafrjósemi. Í langtíma rannsóknunum í Møysted, nærri
Hamar í suðaustur Noregi hefur ítrekað verið sýnt fram á jákvæð áhrif mykju og hvernig hún
hefur langtímaáhrif á aðgengileg næringarefni jarðvegs fyrir plöntur í vexti (Riley, 2008; Riley,
2015). Þar er ályktað að mögulegt sé að draga úr nituráburði séu nægilega mikið af
uppsöfnuðum næringarefnum frá mykju sem nýtist til langs tíma (2015). Þessar rannsóknir
styðja allar við niðurstöður þessarar tilraunar að áburðarefni fyrri áburðargjafa safnist upp að
hluta til í jarðveginum og gagnist plöntum í síðari uppskerum. Mögulega væri hægt að minnka
áburðarskammta til að nýta betur jarðvegsforðann en það myndi þó líklegast ekki duga í mörg
ár. Frekari rannsókna á langtíma áburðaruppsöfnun er þörf til að kanna áhrif af mismiklu
áburðargjöfum af bæði mykju og tilbúnum áburð til lengri tíma. Spurning er hversu vel
næringarefni úr tilbúnum áburði og búfjáráburði geymast í jarðvegi á milli tímabila og hversu
mikið tap verður á þeim sé borið óhóflega á.

4.6 Loftun
Ólíkt fyrri tilraunum í Keldudal var loftunin framkvæmd að vori í stað hausts. Eins og kemur
fram í grein De Boer o.fl. (2018) dró vorloftun í Hollandi úr uppskeru í fyrsta slætti og þótt að
uppskera seinni slátta hafi verið betri bætti það ekki upp fyrir fyrra uppskerutap. Það
nákvæmlega sama átti sér stað í þessari tilraun. Betri uppskera seinni sláttar í Keldudal bætti
ekki upp fyrir lakari fyrri uppskeru loftuðu reitanna. Ýmislegt getur hafa valdið þessu og getur
verið að nokkrir þættir spili inn í.
Skaðinn sem loftunartækið veldur á rótum og jarðvegssverði getur hafa hamlað uppskeru líkt
og er ályktað um í grein De Boer o.fl. (2018). Vorið 2019 í Keldudal var einnig fremur þurrt og
gæti loftunin einnig hafa haft þau áhrif að meiri uppgufun hafi verið á þeim reitum sem voru
loftaðir miðað við óloftuðu reitina. Það hefur líklegast ekki hjálpað til þar sem þegar voru
þurrkar að valda vandræðum um vorið.
Erfitt er að gera sér grein fyrir því hvort sumur verði þurr eða ekki fyrir fram. Þessar niðurstöður
gefa þó til kynna að vorloftun hentar ekki vel fyrir tún og uppskeruaukning á seinni hluta sumars
í loftuðum reitum bætir ekki upp fyrir uppskerutap fyrsta sláttar af loftun. Því virðist ekki vera
vænlegur ávinningur af vorloftun. Auk þess tekur loftun töluverðan tíma og er því dýr vegna
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vinnu auk véla- og olíukostnaðar. Það má því velta fyrir sér hvort og þá hver ávinning loftunar
sé yfirleitt ef uppskeruaukning er ekki tryggð, hvorki með haust né vorloftun og loftun geti
jafnvel valdið minni uppskeru.
Skoða þyrfti nákvæmlega þéttleika jarðvegsins til að álykta betur um hvort eða hvaða áhrif
loftun hefði á misgömul og misþétt tún. Framkvæma þyrfti frekari loftunartilraunir og sjá áhrif
sambærilegra reita á bæði vor og haustloftun þar sem þær rannsóknir sem nú hafa farið fram á
Íslandi hafa ekki skoðað vor- og haustloftun á sama tíma. Einnig hefði þurft að láta þessa tilraun
ná yfir lengra tímabil en aðeins eitt ár, bæði til að skoða áhrif loftunar ári eftir loftun en einnig
til að skoða vorloftun á árum þar sem ekki er jafn mikil þurrkur snemma sumars. Þar að auki
hefði lengra tímabil einnig gert það kleift að skoða langtíma áhrif loftunar.
Aukið járnhlutfall í uppskeru af loftuðum reitum getur stafað af aukinni jarðvegsíblöndun við
loftun. Ekki er hægt að útiloka rið af hnífum loftunartækisins hafi orðið eftir í jarðveginum.
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5. Ályktanir / lokaorð
Góð þekking á jarðvegsforða og áburðarþörfum túna getur leitt til betri nýtingar áburðar og
sparað kostnað við áburðarkaup. Jarðvegssýni geta gefið betri sýn á næringarforða og
áburðarþarfir túna. Séu niðurstöður verkefnisins bornar saman við svipaðar tilraunir sést að
niðurstöður á uppskeru túna af sömu jarðvegsflokkun eru ekki endilega eins. Þetta bendir til
þess að erfitt sé að áætla áburðarþarfir túna eingöngu út frá skilgreiningum jarðvegsflokkunar
og þörf er á meiri upplýsingum um tún og sögu þeirra. Þekkja þarf fyrri áburðargjafir, bæði af
mykju og tilbúnum áburði auk jarðvegsefnagreininga. Tún á svipuðu svæði geta haft ólíkar
jarðvegsgerðir og þörf á áburði er mismikil svo taka þarf fjölbreytt magn sýna til að fá sem
besta yfirsýn. Auknir áburðarskammtar auka uppskeru og upptöku næringarefna almennt en
hlutfallsleg nýting næringarefna minnkar með auknum áburðarskömmtum. Efnainnihald
jarðvegs getur haft áhrif á afkastagetu hans og magn næringarefna í uppskeru. Efnagreiningar
á niturinnihaldi jarðvegs geta verið gagnlegar til að gefa til kynna niturmagn í uppskeru og
ákveða magn áburðar.
Vorloftun gaf lakari uppskeru að meðaltali í fyrri slætti en betri uppskeru í seinni slætti að
meðaltali sem bætti upp uppskerutapið. Ekki var marktækur munu í heildar uppskeru eftir
loftun. Takmarkað gagn virðist vera af vorloftun sé horft til uppskeru þurrefnis og getur hún
jafnvel valdið skaða.
Gera þyrfti frekari rannsóknir á næringarefnaforða á íslenskum ræktunarjarðvegi. Gera þyrfti
sér flokkunarkerfi sem tekur tillit til sérstöðu jarðvegsins og áhrifa ræktunarsögu. Langtíma
rannsókna á áhrif næringarforða, tilbúins áburðar og búfjáráburðar á ræktunarjarðveg er þörf.
Framkvæma þyrfti rannsóknir yfir lengra tímabil en eitt ár í senn og rannsóknir það sem áhrif
mykja er borin saman við áhrif tilbúins áburðar. Einnig er þörf á rannsóknum sem skoða áhrif
sýrustigs jarðvegs á uppskeru og endurheimtur áburðarefna og mögulegar leiðir til að bæta lágt
sýrustig. Framkvæma þyrfti frekari rannsóknir á áhrifum loftunar á íslenskan ræktunarjarðveg
og mögulega þéttingu hans.
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9. Viðauki I – Efnamælingar á jarðvegssýnum og heysýnum
Töflur fyrir meðaltöl og marktækni hjá jarðvegs- og uppskerusýnum.
Tafla 9: Niðurstöður jarðvegsmælinga.

Staður
Fínjörð
Grófjörð
Rætur
Rúmþ,
Sýrustig
Glæðitap
N
Kg N/m3
C
Kg C/m3
C/N
PO4-P
Ca
Mg
K
Na
Mn
Cu
Zn

Einingar Holt
Mói
Mýri
Sandur Meðaltal p-gildi
%
98,8%
81,0%
99,3%
99,8%
94,7% 0,0073
%
1,2%
18,9%
0,5%
0,0%
5,2% 0,0073
%
0,07%
0,11%
0,13%
0,19%
0,12% 0,1208
3
kg/m
0,61
0,81
0,38
0,89
0,67 0,0008
pH
6,47
6,23
5,15
6,98
6,21 0,0003
%
21
13
47
10
23 <0,0001
%
0,46
0,36
1,45
0,27
0,63 0,0001
3
kg/m
2,83
2,85
5,43
2,38
3,37 0,0008
%
6,09
4,29
20,45
3,55
8,60 0,0005
kg/m3
37,33
34,44
76,56
31,65
44,99 0,0002
Hlutfall
13,21
12,09
14,10
13,31
13,18 0,0308
mg/kg
6,00
15,50
16,50
44,50
20,63 0,0141
mg/kg
3175
2431
2737
2472
2703 0,0654
mg/kg
733
612
538
1123
751 0,0008
mg/kg
67
242
95
424
207 0,0001
mg/kg
134
162
124
252
168 0,0008
mg/kg
69,5
49,0
113,0
146,5
94,5 0,0131
mg/kg
1,8
2,7
2,1
8,6
3,8 <0,0001
mg/kg
5,3
3,8
10,4
2,3
5,4 0,0008
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Tafla 10: Niðurstöður efnagreinina á fyrri slætti.

Mæling Einingar Holt
Mói
Mýri
Sandur Meðaltal P-gildi
Ca
g/kg
5,03
3,14
5,19
2,62
4,00 <0,0001
P
g/kg
2,00
1,89
2,32
2,60
2,20 <0,0001
Mg
g/kg
2,86
1,61
3,04
2,52
2,51 <0,0001
K
g/kg
10,24
18,61
7,99
19,84
14,17 <0,0001
Na
g/kg
2,14
0,35
1,53
0,32
1,09 <0,0001
S
g/kg
1,67
1,39
2,59
1,51
1,79 <0,0001
Fe
mg/kg
555,46 398,51 564,81 326,66
461,36 0,1998
Mn
mg/kg
34,15
26,91
61,72
38,59
40,34 <0,0001
Zn
mg/kg
26,24
16,86
40,29
18,00
25,35 <0,0001
Cu
mg/kg
5,25
4,02
7,58
4,54
5,35 <0,0001
Meltanleiki %
71,37
71,84
71,96
72,89
72,01 0,0019
Prótein g/kg
101,93
87,85 132,67 109,10
107,89 <0,0001
N
g/kg
16,31
14,06
21,23
17,46
17,26 <0,0001
NDF
g/kg
526,90 466,35 510,60 473,37
494,31 <0,0001
iNDF
g/NDF
165,36 170,14 124,19 135,34
148,76 0,0462
iNDF
g/þ.e.
78,50
81,11
60,83
67,24
71,92 0,1371
sCP
g/prótein 387,30 389,29 363,31 356,57
374,12 0,0785
sCP
g/þ.e.
50,01
51,84
60,79
57,75
55,10 0,0388
Sykur
g/kg
69,11
74,89
57,43
71,65
68,27 0,0112
Fem
kg þ.e.
0,82
0,82
0,82
0,84
0,83 0,0019
Tafla 11: Niðurstöður efnagreinina á seinni slætti.

Mæling Einingar Holt
Mói
Mýri
Sandur Meðaltöl P-gildi
Ca
g/kg
5,75
3,95
6,21
2,79
4,67 <0,0001
P
g/kg
2,24
2,42
2,82
2,86
2,59 <0,0001
Mg
g/kg
3,97
2,08
4,88
2,85
3,44 <0,0001
K
g/kg
10,33
25,13
7,57
22,91
16,49 <0,0001
Na
g/kg
3,74
0,64
3,53
0,48
2,10 <0,0001
S
g/kg
1,99
2,01
3,31
1,58
2,22 <0,0001
Fe
mg/kg
393,70 170,58 313,41 225,49
275,80 0,3925
Mn
mg/kg
31,10
39,14
74,84
66,75
52,96 <0,0001
Zn
mg/kg
25,53
17,16
44,47
18,69
26,46 <0,0001
Cu
mg/kg
5,53
4,61
9,59
5,19
6,23 <0,0001
Meltanleiki %
71,93
71,37
71,43
70,49
71,31 0,0087
Prótein g/kg
123,55 105,49 165,11 121,90
129,01 <0,0001
N
g/kg
19,77
16,88
26,42
19,50
20,64 <0,0001
NDF
g/kg
453,66 451,87 488,11 455,84
462,37 <0,0001
iNDF
g/NDF
140,95 179,82 199,65 164,55
171,24 0,0117
iNDF
g/þ.e.
63,75
71,66
83,22
83,46
75,52 0,0091
sCP
g/prótein 388,81 403,68 403,46 395,89
397,96 0,8473
sCP
g/þ.e.
55,65
54,40
52,97
50,60
53,41 0,2267
Sykur
g/kg
53,31
36,68
34,21
37,61
40,45 <0,0001
Fem
kg þ.e.
0,82
0,82
0,82
0,80
0,81 0,0890
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10. Viðauki II – Tilraunarskipulag
Gulir reitir eru loftaðir, hvítir reitir eru óloftaðir.
Tafla 12: Tilraunaskipulag mýrar.

Blokk 1

Mýri
Blokk 2

Blokk 3

80+40

0+40

0+0

80+40

0+40

0+0

0+0

120+40

0+40

0+0

120+40

0+40

0+40

40+40

80+40

0+40

40+40

80+40

120+40

0+0

40+40

120+40

0+0

40+40

40+40

80+40

120+40

40+40

80+40

120+40

NV
Tafla 13: Tilraunaskipulag í móa.

Mói
Blokk 2

Blokk 3

0+0

80+40

120+40

0+0

80+40

120+40

80+40

0+0

80+40

80+40

0+0

80+40

0+40

0+40

0+40

0+40

0+40

0+40

40+40

120+40

40+40

40+40

120+40

40+40

120+40

40+40

0+0

120+40

40+40

0+0

Blokk 1

NV
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Tafla 14: Tilraunaskipulag áreyri

Blokk 1

Áreyri
Blokk 2

Blokk 3

80+40

0+40

80+40

80+40

0+40

80+40

120+40

120+40

0+0

120+40

120+40

0+0

0+0

40+40

0+40

0+0

40+40

0+40

0+40

0+0

120+40

0+40

0+0

120+40

40+40

80+40

40+40

40+40

80+40

40+40

Blokk 1

Holt (malarjörð)
Blokk 2

Blokk 3

80+40

0+0

0+40

80+40

0+0

0+40

0+40

80+40

40+40

0+40

80+40

40+40

40+40

0+40

120+40

40+40

0+40

120+40

0+0

120+40

80+40

0+0

120+40

80+40

120+40

40+40

0+0

120+40

40+40

0+0

N
Tafla 15: Tilraunaskipulag holts.

N
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Mynd 27: Staðsetning tilraunareita.
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11. Viðauki III – Myndir af tilraunasvæðum og tækjum
11.1 Myndir af tilraunareitum

Mynd 28: Holt fyrir fyrri slátt.

Mynd 29: Mýri fyrir fyrri slátt.
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Mynd 30: Mói fyrir fyrri slátt.

Mynd 31: Áreyri fyrir fyrri slátt.
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Mynd 32: Holt fyrir seinni slátt.

Mynd 33: Mýri fyrir seinni slátt.
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Mynd 34: Mói fyrir seinni slátt.

Mynd 35: Áreyri fyrir seinni slátt.
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Myndir af framkvæmd tilraunar

Mynd 36: Borið á áreyri að vori til..

Mynd 37: Fyrri sláttur á holti.

72

11.2 Myndir af tækjum

Mynd 38: Loftunarvél.

Mynd 39: Fiona sáningarvél.
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