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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 
og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 
Sveinn Rúnar Ragnarsson 



 

  ii  
 

Ágrip 

Kartöflurækt hefur verið stunduð á Íslandi í liðlega 250 ár. Á undanförnum áratugum hefur 

framleiðsla á kartöflum í neytendaumbúðum og öðrum kartöfluafurðum aukist. Mikilvægt er 

að þau kartöfluyrki sem notuð eru til vinnslu á kartöfluafurðum séu hentug og að 

áburðarmagnið sem notað er við kartöflurækt skili góðri uppskeru bæði út frá hagkvæmnis- 

og umhverfissjónarmiðum. 

 

Kartöfluyrkjatilraunin var gerð í sandblendnum jarðvegi í Akurnesi í Hornafirði og í 

móajarðvegi á tilraunastöðinni á Korpu. Í henni fólst að bera saman erlendu kartöfluyrkin 

Belana, Inova, Piccolo star og Riviera út frá gæðum þeirra og uppskerumagni. Til viðmiðunar 

voru yrkin Gullauga og Premier sem eru þrautreynd við íslenskar ræktunaraðstæður. Auk þess 

voru bornir saman þrír mismunandi áburðarliðir í Akurnesi með tilliti til staðsetningar 

flýtiáburðarins OPTI - STARTTM (12% N, 23% P) og áburðarmagns. 

 

Tilraunin í Akurnesi var blokkatilraun með tveimur blokkum, 6 x 3 x 2 eða alls 36 reitir. 

Innan blokkanna tveggja voru sex smáblokkir sem notaðar voru til að fylgjast með og 

bregðast við breytileika í landinu. Kartöfluyrkjunum og áburðarliðunum var raðað 

handahófskennt innan smáblokkanna. Við tölfræðiuppgjör tilraunarinnar var notuð tvíþátta 

ferkvikagreining á línulegu módeli (General Linear Model) auk Pearson fylgnigreiningar.  

 

Markmið tilraunarinnar var að komast að því hvort mismunur væri á uppskeru að magni og 

gæðum eftir kartöfluyrkjum og áburðarliðum. Auk þess fól tilraunin í sér að kanna hvort 

eitthvað af erlendu kartöfluyrkjunum gæti hentað til áframhaldandi ræktunar á Íslandi.  

 

Helstu niðurstöðurnar voru þær að kartöfluyrkið Belana hentar til ræktunar við íslenskar 

aðstæður og þá sérstaklega með tilliti til vinnslu á forsoðnum kartöflum. Yrkin Piccolo star og 

Riviera lofa góðu en þarfnast frekari samanburðartilrauna. Staðsetning OPTI-STARTTM 

flýtiáburðarins í rás hjá kartöflunum gaf mesta uppskeruaukann að jafnaði fyrir alla 

uppskeruliði tilraunarinnar.  

 
Lykilorð: kartöflur, kartöfluyrki, uppskera, áburðarliðir, flýtiáburður, vinnsluprófun 
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Þakkir 
Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum Jónatani Hermannssyni og samstarfskonu 

hans Þórdísi Önnu Kristjánsdóttur fyrir hjálpsemi og alla þolinmæðina í minn garð við gerð 

verkefnisins. Auk þess vil ég þakka Landbúnaðarháskóla Íslands, Matís ohf., og Sambandi 

garðyrkjubænda fyrir fjármögnun verkefnisins og foreldrum mínum Ragnari Jónssyni og 

Ingunni Jónsdóttur í Akurnesi fyrir afnot af landi undir tilraunina.  

 

Helgi Ragnarsson, Inga Vala Gísladóttir og Steingrímur Þór Einarsson eiga þakkir skyldar 

vegna hjálpar við sáningu og upptöku tilraunarinnar í Akurnesi. Síðast en ekki síst á 

Ragnheiður Másdóttir heiður skilinn fyrir stuðning og hjálp við að halda huganum við efnið.  

 

 

  



 

  iv  
 

 

Efnisyfirlit 

Yfirlýsing höfundar .............................................................................................................. i 

Ágrip .................................................................................................................................... ii 

Þakkir.................................................................................................................................. iii 

1 Inngangur ......................................................................................................................1 

1.1 Tilraunir með kartöfluyrki ........................................................................................1 

1.2 Skipulag stofnútsæðisræktunar .................................................................................2 

1.3 Nýting kartaflna .......................................................................................................2 

1.4 Áburður ....................................................................................................................3 

1.4.1 Nitur (N) ...........................................................................................................3 

1.4.2 Fosfór (P) ..........................................................................................................4 

1.4.3 Kalí (K) .............................................................................................................4 

1.4.4 Staðsetning áburðar ...........................................................................................5 

1.5 Markmið ..................................................................................................................5 

2 Efniviður og aðferðir ....................................................................................................7 

2.1 Staðsetning og framkvæmd ......................................................................................7 

2.2 Uppsetning tilraunar og skipulag ..............................................................................8 

2.3 Úrvinnsla gagna ..................................................................................................... 10 

3 Niðurstöður ................................................................................................................. 12 

3.1 Uppskera ................................................................................................................ 12 

3.1.1 Kartöfluyrki .................................................................................................... 12 

3.1.2 Áburðarliðir .................................................................................................... 14 

4 Umræður ..................................................................................................................... 18 

4.1 Uppskera ................................................................................................................ 18 

4.1.1 Kartöfluyrki .................................................................................................... 18 

4.1.2 Áburðarliðir .................................................................................................... 20 

5 Ályktanir ..................................................................................................................... 23 

6 Heimildaskrá ............................................................................................................... 24 

7 Töfluskrá ..................................................................................................................... 26 

8 Myndaskrá .................................................................................................................. 27 

9 Viðauki I. Niðurstöður kartöflutilraunar á Korpu 2008 ........................................... 28 

10 Viðauki II. Vinnsluprófun á uppskeru tilraunanna í Akurnesi og á Korpu 2008 .... 30 



 

  v  
 

10.1 Framkvæmd ........................................................................................................ 30 

10.2 Niðurstöður vinnsluprófunar ............................................................................... 30 



 

1 
 

1 Inngangur 

Talið er að fyrstu kartöflunum (Solanum tuberosum) hafi verið sáð á Íslandi vorið 1758 á 

Bessastöðum af sænska baróninum Friederich Wilhelm Hastfer. Björn Halldórsson prófastur í 

Sauðlauksdal við Patreksfjörð setti niður kartöflur árið 1760. Hann hefur gjarnan verið 

nefndur faðir kartöfluræktunarinnar á Íslandi enda var hann frumkvöðull í jarð- og garðrækt á 

Íslandi (Sigurgeir Ólafsson, 2000, 15. október). Kartaflan breiddist hægt út til að byrja með 

hérlendis en um miðja 19. öld jukust vinsældir hennar til mikilla muna og hefur hún æ síðan 

verið mikilvægur hluti af fæðu Íslendinga. Um miðbik 20. aldar varð kartöfluræktin ein af 

aðalbúgreinunum á Íslandi og í kjölfarið hófst stórframleiðsla á kartöflum með aðstoð véla 

(Sigurgeir Ólafsson, 1979). Þessi þróun hefur síðan í tímans rás skilað sér til neytenda á formi 

fjölbreyttari og betri vöru.  

1.1 Tilraunir með kartöfluyrki 

Mismunandi kartöfluyrki hafa verið þróuð í gegnum tíðina með tilliti til uppskeru, 

sjúkdómaþols og bragðgæða. Það er líklega ógerlegt að henda reiður á þeim fjölda yrkja sem 

til eru í heiminum en á Íslandi eru yrkin Gullauga, Helga, Rauðar íslenskar og Premier 

algengust í ræktun (Magnús Óskarsson & Edda Þorvaldsdóttir, 2008). 

 

Tilraunir með kartöfluyrki hófust hérlendis árið 1900 með samanburðartilraunum (Jón 

Guðmundsson & Sigurgeir Ólafsson, 1979). Í kjölfar tilrauna með mismunandi kartöfluyrki 

fóru menn að beita úrvali í kartöflurækt. Haustið 1904 stóð Ræktunarfélag Norðurlands fyrir 

úrvalsverkefni sem fól í sér að velja útsæði undan uppskerumestu kartöfluplöntunum til 

áframhaldandi ræktunar. Nokkrar tilraunir til úrvalsræktunar voru svo framkvæmdar fram til 

ársins 1936 en afrakstur þeirra tilrauna glataðist (Ólafur Geir Vagnsson & Sigurgeir Ólafsson, 

1979). Ólafur Jónsson á Akureyri hóf úrvalsræktun á Rauðum íslenskum árið 1936. 

Kartöflurnar voru valdar eftir uppskerumagni og stærð og tókst ræktunin vel. Stofn Ólafs 

hlaut viðurnefnið Ólafsrauðar en þær skiluðu 15% - 18% meiri uppskeru en hefðbundnu 

Rauðu íslensku kartöflurnar og þar að auki varð minna smælki í uppskerunni sem skilaði 22% 

- 28% meira af söluhæfum kartöflum. Ólafsrauðar finnast ekki lengur arfhreinar heldur eru 

blandaðar Rauðum íslenskum (Jón Guðmundsson & Sigurgeir Ólafsson, 1979). Kartaflan 

fjölgar sér með vaxtaræxlun og kartöfluyrki getur því verið samansett úr kartöflum af einni og 

sömu arfgerðinni. Úrvalsræktun skilar því einungis árangri í arfblendnum stofnum eins og til 
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dæmis Rauðum íslenskum og Gullauga en ekki einsleitum stofnum (Þorsteinn Tómasson, 

1979).  

 

Upp úr 1980 var búið að kanna með samanburðartilraunum að minnsta kosti 400 kartöfluyrki 

á Íslandi (Jón Guðmundsson & Sigurgeir Ólafsson, 1979) og í upphafi 21. aldarinnar voru þau 

orðin í kringum 700. Ástæðan fyrir því að nánast öll þau kartöfluyrki sem hafa verið prófuð í 

tilraunum hérlendis hafa ekki þótt henta er einkum vegna lágs hlutfallslegs þurrefnisinnihalds. 

Þó svo að kartöfluyrkin hafi mörg verið stórvaxinn og skilað ágætri uppskeru þá náði hlutfall 

þurrefnis ekki 19% - 20% sem olli því að þær urðu vatnskenndar og bragðvondar (Sigurgeir 

Ólafsson, 2002, 15. janúar). Kartöflubændum er heimilt að flytja inn stofnútsæði sem 

uppfyllir þær kröfur sem Matvælastofnun gerir til þess (Reglugerð um kartöfluútsæði nr. 

455/2006). Á hverju ári eru því erlend kartöfluyrki prófuð við íslenskar aðstæður en mikill 

meirihluti þeirra festir sig ekki í sessi. Enda er fundur kartöfluyrkja sem henta við íslenskar 

aðstæður hálfgert happdrætti líkt og dæmin sanna.  

1.2 Skipulag stofnútsæðisræktunar  

Stofnútsæði er útsæði sem kartöflubændur byggja ræktun sína á og skiptist í úrvalsútsæði, 

eðalútsæði og stofnútsæði A. Ræktun íslensks stofnútsæðis er í umsjá Matvælastofnunar sem 

á að fylgjast með innlendri stofnútsæðisræktun og því stofnútsæði sem er innflutt (Reglugerð 

um kartöfluútsæði nr. 455/2006). Landbúnaðarháskóli Íslands sér um framleiðslu á 

úrvalsútsæði (S-stofn) (Reglugerð um kartöfluútsæði nr. 455/2006) af Gullauga, Helgu, 

Premier og Rauðum íslenskum (Matvælastofnun, á.á.) með því að beita úrvali, vefjaræktun og 

fjölgun á græðlingum. Úr því er síðan ræktað eðalútsæði (E-stofn) og það mega aðrir aðilar en 

Landbúnaðarháskóli Íslands rækta, að uppfylltum skilyrðum Matvælastofnunar. Stofnútsæði 

A (A-stofn) er síðan ræktað út af eðalútsæðinu og selt kartöflubændum til að endurbæta 

kartöflustofna sína og það getur bæði verið úr íslenskri eða erlendri stofnræktun (Reglugerð 

um kartöfluútsæði nr. 455/2006).  

1.3 Nýting kartaflna 

Kartöflur er bæði hægt að nýta til manneldis og í skepnufóður þó svo að hið fyrrnefnda sé 

algengara. Þær hafa lengi verið seldar hér á landi sem útsæði eða hefðbundnar matarkartöflur 

en neysla þeirra hefur dregist saman undanfarna áratugi. Neyslan var 77 kg/mann á ári í 

kringum 1960 en 60 kg/mann á ári árið 2002 (Hannes Hafsteinsson & Ólafur Reykdal, 2004). 
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Auk matarkartaflna eru ýmsar kartöfluafurðir framleiddar og seldar hérlendis líkt og forsoðnar 

kartöflur, kartöfluflögur og franskar kartöflur svo dæmi séu tekin. 

 

Það er misjafnt hversu vel kartöfluyrki henta til manneldis. Það fer eftir bragðgæðum og 

eiginleikum þeirra til framleiðslu á kartöfluafurðum. Sem dæmi má nefna forsoðnar kartöflur, 

en þær hafa þann kost umfram hefðbundnar kartöflur að neytandinn þarf ekki að flysja þær 

auk þess sem matreiðslutíminn er skemmri. Nauðsynlegt er að þær kartöflur sem nýttar eru til 

forsoðningar séu uppskerumiklar, þurrefnis- og sterkjuríkar, reglulegar í laginu, með grunn 

augu og ensímvirkni sé í lágmarki. Þau kartöfluyrki sem eru í ræktun á Íslandi uppfylla ekki 

þessi skilyrði nægjanlega vel (Jónatan Hermannson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur 

Norðri Gunnlaugsson, 2008). Það er því mikilvægt að finna kartöfluyrki sem henta betur til 

forsoðningar en þau sem eru algengust í ræktun á Íslandi. 

1.4 Áburður 

Til að kartöflur geti vaxið og þroskast þurfa þær að hafa aðgang að næringarefnum allan 

vaxtartímann. Í þessu sambandi eru næringarefnin nitur (N), fosfór (P) og kalí (K) 

mikilvægust. Þau eru torleyst í jarðvegi og því þarf að tryggja aðgengi kartöflunnar að þeim 

með áburðargjöf. Áburðarmagn og – hlutfall verður þó að taka mið af jarðvegsgerð, árferði og 

ræktunarsögu þess lands sem ætlað er til kartöfluræktar (Gísli Kristjánsson, Ingólfur 

Davíðsson & Klemenz Kr. Kristjánsson, 1947). 

1.4.1 Nitur (N) 

Við ræktun kartaflna eru gjarnan borin á 100 kg/ha – 200 kg/ha af nitri, en það fer þó eftir 

jarðvegsgerð og forræktun, eins og áður sagði (Beukema & Zaag, 1990). Íslenskar tilraunir 

með vaxandi áburðarskammta á kartöflur hafa leitt í ljós minnkandi uppskeruauka þegar 

niturmagnið fer yfir 120 kg N/ha – 140 kg N/ha (Hólmgeir Björnsson, 2008). Samkvæmt 

sömu niðurstöðum þá nemur uppskeruaukinn aðeins 17 kg af kartöflum á hvert kg niturs 

þegar áburðarmagnið er 180 kg N/ha – 240 kg N/ha. Erlendar rannsóknir sýna einnig að 

áburðargjöf á bilinu 150 kg N/ha – 300 kg N/ha eykur hlutfall kartaflna með þvermál >55 mm 

á kostnað kartaflna með þvermál <35 mm (Perrenoud, 1983), og sambærilegar niðurstöður er 

að finna úr íslenskum tilraunum (Hólmgeir Björnsson, 1997). Vaxandi nituráburðargjöf eykur 

niturmagn í kartöflum og þar með hrápróteininnihald þeirra. Sterkja og þurrefni lækka 

hinsvegar lítillega með auknum nituráburði (Hólmgeir Björnsson, 2008). Aukið magn 
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nituráburðar lengir vaxtartíma kartöflunnar og tefur jafnframt fyrir þroska hennar (Beukema 

& Zaag, 1990; Perrenoud, 1983).  

 

Of mikil nituráburðargjöf getur valdið skaða fyrir umhverfið og kartöfluna, auk þess sem hún 

er kostnaðarsöm. Það er því mikilvægt að nituráburðurinn nýtist sem best.  

1.4.2 Fosfór (P) 

Fosfór er mikilvægt næringarefni fyrir kartöflur og er sérstaklega nauðsynlegt í 

frumvextinum. Erlendar tilraunir hafa leitt í ljós að aukinn fosfóráburður getur aukið uppskeru 

en jafnframt aukið hlutfall smælkis á kostnað stórra kartaflna (Rosen & Bierman, 2008). 

Fosfór er talið auka sterkjuinnihald kartaflna (Perrenoud, 1983). Íslenskur jarðvegur bindur 

fosfór fast ef honum er dreift í unna jörð sem veldur því að erfitt getur verið fyrir kartöflur að 

nýta hann. Það er fjarlægt mun minna magn af fosfór með uppskerunni heldur en dreift er með 

áburði og af þeim sökum safnast hann upp í kartöflugörðum (Hólmgeir Björnsson, 2008). Það 

er því mikilvægt að tryggja það að fosfórinn liggi sem næst kartöflunum svo að þær eigi 

auðveldara með að nýta hann. 

1.4.3 Kalí (K) 

Kalíáburður hefur hlutfallslega meiri áhrif á heilbrigði og gæði kartaflna heldur en 

uppskeruauka (Beukema & Zaag, 1990). Samkvæmt erlendum tilraunum minnkar þurrefnis- 

og sterkjuinnihald með auknum kalíáburði (Perrenoud, 1983). Íslenskar tilraunir hafa leitt í 

ljós að sterkjuinnihald minnkaði marktækt við aukningu á kalíáburði úr 70 kg/ha í 210 kg/ha, 

en líklega hefur aukinn nituráburður haft meiri áhrif í þessu tilviki (Hólmgeir Björnsson, 

2008). Aukinn kalíáburður virðist einnig auka uppskeruna lítillega (Perrenoud, 1983). Áhrifin 

felast í því að hlutfall stærri kartaflna eykst, það er að þyngd einstakra kartaflna eykst en ekki 

fjöldi þeirra (Panique o.fl., 1997).  

 

Til að draga úr þeim áhrifum sem kalíáburður hefur á þurrefnis- og sterkjuinnihald er betra að 

nota kalísúlfat en kalíklóríð. Kalíklóríðið dregur meira úr gæðum kartaflnanna með tilliti til 

þessara tveggja þátta (Hólmgeir Björnsson, 2008). Auk þess getur það tafið fyrir myndun 

kartaflna og haft neikvæð áhrif á upptöku fosfórs (Panique o.fl., 1997). 
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1.4.4 Staðsetning áburðar  

Staðsetning áburðarins gegnir lykilhlutverki svo að aðgengi kartöflunnar að næringarefnum sé 

tryggt og til að þau nýtist sem best. Í jarðvegi sem hefur í gegnum tíðina fengið mikla 

áburðargjöf bindast næringarefni honum síður og nýtast þar með kartöflunni vel. Af þeim 

sökum skiptir staðsetning áburðarins ekki eins miklu máli (Beukema & Zaag, 1990). Það ber 

þó að hafa í huga að mikil áburðargjöf getur haft skaðleg áhrif á umhverfið, til dæmis valdið 

nítratmengun í grunnvatni (Davenport, Milburn, Rosen, & Thornton, 2005; Friðrik Pálmason, 

1993). Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að staðsetning áburðar í rás við hlið kartaflnanna 

hafi jákvæð áhrif á upptöku og nýtingu niturs (Maidl & Brunner, 2002). Jafnframt hefur MAP 

(mónóammóníumfosfat) staðsett hjá kartöflum gefið aukna uppskeru í tilraunum hérlendis 

(Hólmgeir Björnsson, 2008) og erlendis (Kristoffersen & Haug, 2006; Rosen & Bierman, 

2008). Staðsettur áburður getur því skilað betri nýtingu á áburði í jarðvegi, sérstaklega þar 

sem næringarefnin eiga á hættu á að bindast honum og einnig minnkað hættu á útskolun hans. 

Áhættuminnstu aðferðirnar við staðsetningu áburðar eru að setja hann í rás við hliðina á 

kartöflunni í 5 cm fjarlægð eða 5 cm neðan við hana. Fleiri aðferðir geta einnig verið 

ábatasamar en hafa verður í huga að stilla þeim áburði sem kartöflurnar komast í beina 

snertingu við í hóf, svo að kartöfluspírurnar sviðni ekki þegar þær komast í snertingu við hann 

(Beukema & Zaag, 1990).  

1.5 Markmið 

Á þeim liðlega 250 árum sem kartöflurækt hefur verið stunduð á Íslandi hefur hún fest sig 

rækilega í sessi. Til marks um það er rannsóknastarfið sem unnið hefur verið í kartöflurækt í 

gegnum árin sem stuðlað hefur að framþróun í greininni. Það er því mikilvægt að haldið verði 

áfram að rannsaka kartöflur á Íslandi bæði svo hægt sé að auka flóru þeirra kartöfluyrkja sem 

henta til ræktunar hérlendis og til að bæta þekkingu á áburðarnotkun í kartöflurækt, svo fátt 

eitt sé nefnt.  

 

Markmið þessa verkefnis var að bera saman kosti þeirra fjögurra erlendu kartöfluyrkja sem 

komu best út úr kartöfluyrkjatilraunum á tilraunastöðinni á Korpu árið 2007 (Jónatan 

Hermannson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri Gunnlaugsson, 2008). Þessi hluti 

verkefnisins fór fram í Akurnesi í Hornafirði og á tilraunastöðinni á Korpu árið 2008. Að auki 

voru í Akurnesi bornir saman þrír mismunandi áburðarliðir með tilliti til staðsetningu 

flýtiáburðar og áburðarmagns.  
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Rannsóknarspurningar eru eftirtaldar: 

1. Er munur á uppskeru að magni og gæðum eftir kartöfluyrkjum? 

2. Er munur á uppskeru að magni og gæðum eftir áburðarliðum? 

3. Hentar eitthvað af erlendu kartöfluyrkjunum til áframhaldandi ræktunar á Íslandi? 
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2 Efniviður og aðferðir 

2.1 Staðsetning og framkvæmd 

Tilraunin var gerð í Akurnesi í Hornafirði í sandblendnum jarðvegi og kartöflunum var sáð 

19. maí 2008. Jafnframt fór fram sambærileg tilraun á tilraunastöðinni á Korpu í dæmigerðu 

mólendi (sjá kafla 9 Viðauki I).  

 

Áður en sáð var í tilraunina í Akurnesi var 

jarðvegurinn plægður, tættur tvisvar með 

hnífatætara og síðan voru útbúnar sex tæplega 25 

metra langar rásir með kartöflusáningarvél.  

Að jarðvinnslu lokinni voru settir út hælar, 13 

sitthvoru megin við tilraunasvæðið með tveggja 

metra millibili og á milli gagnstæðra hæla voru 

strengd bönd sem afmörkuðu hvern reit (sjá 1. 

mynd). Í hverjum reit voru tvær rásir með um 70 

cm millibili og 16 kartöflur með um 25 cm 

millibili. Stærð reitanna var því 1,4 m x 2 m eða 2,8 m2. Endakartöflurnar í hverjum reit voru 

varðbelti og ekki teknar upp af þeim sökum. Stærð uppskerureitsins var því 1,4 m x 1,5 m eða 

2,1 m2. Eftir að búið var að sá í hvern reit og dreifa áburði á rásirnar hjá kartöflunum í þá reiti 

sem við átti, voru böndin á milli hælanna fjarlægð. Síðan var hreykt yfir rásirnar með 

hreykiplóg þannig að það mynduðust raðir. Að því loknu voru böndin strengd aftur á milli 

hælanna til að afmarka reitina á ný og viðeigandi áburði dreift ofan á þá. Að lokum var 

varðbeltum sáð sitthvoru megin við tilraunina. 

 

Engin varnarefni, hvorki gegn illgresi né kartöflusjúkdómum voru notuð í tilrauninni. 

Ástæðan fyrir því er sú að kartöflunum var sáð í óbrotið land og skæðir kartöflusjúkdómar til 

dæmis kartöflumygla eru ekki landlægir í Hornafirði. 

 

Kartöflurnar voru teknar upp 30. ágúst 2008 og líkt og áður sagði voru endakartöflurnar í 

reitunum varðbelti. Af þeim sökum voru tekin upp tólf grös úr reit. Uppskeran úr hverjum reit 

var sett í sérstakan poka sem var merktur númeri reitsins og viðeigandi kartöfluyrki. Það voru 

1. mynd. Sáning í tilraunareit í Akurnesi. 
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því teknir upp 36 pokar í heildina. Uppskeran var síðan flutt að tilraunastöðinni á Korpu þar 

sem hún var geymd fram að mælingum.  

2.2 Uppsetning tilraunar og skipulag 

Í tilrauninni voru borin saman sex yrki af kartöflum og þrír áburðarliðir í tveimur blokkum og 

reitirnir því 6 x 3 x 2 eða alls 36 reitir. Hvert kartöfluyrki var prófað með hverjum áburðarlið. 

Innan blokkanna tveggja voru sex smáblokkir sem innihéldu hver fyrir sig öll kartöfluyrkin og 

tvær endurtekningar á áburðarliðum (sjá 2. mynd). Þær höfðu það hlutverk að hægt var að 

fylgjast með breytileikanum á milli þeirra og þar með mögulegt að koma auga á og bregðast 

við breytileikanum í landinu ef einhver væri. Kartöfluyrkjunum og áburðarliðunum var raðað 

handahófskennt innan smáblokkanna.  

 

Kartöfluyrkin voru eins og áður sagði sex talsins og útsæðið kom allt frá tilraunastöðinni á 

Korpu. Alls voru fjórar erlendar tegundir Belana, Inova, Piccolo star og Riviera en þetta voru 

þær tegundir sem reynst höfðu best í tilraunum á Korpu árið 2007 (Jónatan Hermannsson, 

Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri Gunnlaugsson, 2008). Til viðmiðunar við þessi 

fjögur erlendu yrki voru Gullauga og Premier en bæði þessi yrki eru þrautreynd við íslenskar 

ræktunaraðstæður. Útsæðið var ágætt, af staðlaðri stærð og taldist því samanburðarhæft.  

 

Áburðarliðirnir þrír voru prófaðar á öllum kartöfluyrkjum. Áburðarliður 1 var 

viðmiðunarliður sem samanstóð af grunnáburði, sem innihélt 12% N, 5% P og 14% K, og 

OPTI - STARTTM sem innihélt 12% N og 23% P. Öllum áburðinum var dreift ofan á raðirnar. 

Í áburðarlið 2 var OPTI - STARTTM sáldrað í rásina hjá kartöflunum og grunnáburði dreift 

ofan á raðirnar. Áburðarliður 3 samanstóð af OPTI – STARTTM, OPTI – KASTM sem innihélt 

27% N, og grunnáburð. Öllum áburðinum í áburðarlið 3 var dreift ofan á raðirnar. Í 1. töflu 

eru upplýsingar um áburðarliðina.  

 

1. tafla. Samsetning, staðsetning og magn áburðar eftir áburðarliðum.  

Áburðarliður N P K Í rás Ofan á röð Alls 

  kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

1 94 55 98 0 840 840 

2 94 55 98 90 750 840 

3 152 55 98 0 1.054 1.054 
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Kartöflutilraun í Akurnesi 2008 

 
Smáblokk 1 Smáblokk 2 Smáblokk 3 Smáblokk 4 Smáblokk 5 Smáblokk 6 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Belana Riviera Premier Piccolo 
st. 

Belana Riviera Riviera Inova Riviera Gullauga Inova Gullauga 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

Premier Piccolo 
st. 

Belana Inova Gullauga Piccolo 
st. 

Premier Belana Inova Premier Belana Piccolo 
st. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 
Inova Gullauga Gullauga Riviera Premier Inova Gullauga Piccolo 

st. 
Belana Piccolo 

st. 
Riviera Premier 

 
- Reitastærð var 1,4 m × 2 m. 
- Í hvern reit voru settar 16 kartöflur í tveimur röðum (raðað með 25 cm millibili) 
- Upp voru tekin 12 grös úr reit, þar sem endagrös hvers reits voru skilin eftir (varðbelti) 

 
 Yrki:  Áburðarliðir (áb. á reit): 
 1. Gullauga   
 2. Premier       1.   Grunnáburður + OPTI – STARTTM ofan á        210g + 25g 
 3. Belana █ 2. Grunnáburður + OPTI – STARTTM með kartöflum   210g + 25g 
 4. Inova █ 3. Grunnáburður + OPTI – STARTTM + OPTI - KASTM ofan á  210g + 25g + 60gr  
 5. Piccolo star  
 6. Riviera  
 
 
2. mynd. Skipulag tilraunarinnar í Akurnesi í Hornafirði árið 2008.
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2.3 Úrvinnsla gagna  

Þann 29. september 2008 voru gerðar mælingar á kartöfluuppskerunni á tilraunastöðinni á 

Korpu. Uppskeran úr hverjum reit var vigtuð, flokkuð eftir þvermáli kartaflnanna, 

þurrefnismæld og sterkjumæld.  

 

Við stærðarflokkunina var uppskeran úr hverjum reit flokkuð í eftirtalda flokka; 1. Þvermál 

meira en 55 mm, 2. Þvermál á bilinu 45 mm – 55 mm, 3. Þvermál á bilinu 35 mm – 45 mm og 

4. Þvermál minna en 35 mm. Kartöflurnar í hverjum stærðarflokki fyrir sig voru síðan taldar 

og vigtaðar.  

 

Þurrefnisinnihaldið var mælt með því að taka sex kartöflur í stærðarflokki 3 úr hverjum reit. 

Þær voru síðan vigtaðar, skornar í sneiðar og þurrkaðar í þurrkskáp við 80°C í þrjá daga. Að 

þremur dögum liðnum voru kartöflurnar vigtaðar aftur og hlutfallslegt þurrefnisinnihald 

reiknað.  

 

Sterkjan var mæld á tæpu einu kílói af kartöflum í 

stærðarflokki 2 úr hverjum reit. Kartöflurnar voru fyrst 

vigtaðar þurrar og þurrvigt þeirra stillt á vogarstöng 

sterkjuvogar (sjá 3. mynd). Síðan var kartöflunum dýft í 

vatn og hlutfallslegt sterkjuinnihald lesið af kvarða á 

sterkjuvoginni. 

         

Niðurstöður uppskerumælinganna voru skráðar í forritinu 

Microsoft Excel 2007 (© 2006 Microsoft Corporation). 

Gagnasafnið samanstóð af upplýsingum um ferska uppskeru (t/ha), þurrefnisuppskeru (t 

þe/ha), hlutfallslegt þurrefnisinnihald (%), hlutfallslegt sterkjuinnihald (%), fjölda kartaflna í 

hverjum stærðarflokki og ferska uppskeru (t/ha) eftir stærðarflokki. Gögnin voru síðan 

flokkuð eftir þessum upplýsingum fyrir hvern reit. Microsoft Excel var einnig notað við gerð 

taflna og línurita.  

 

Við tölfræðiuppgjörið var gerð tvíþátta fervikagreining á línulegu líkani (General Linear 

Model) og Pearson fylgnigreining í forritinu SAS 9.1.3 (© 2002-2003 SAS Institute Inc.). Þær 

3. mynd. Sterkjuvogin sem notuð 

var við mælingar á Korpu. 



 

11 
 

niðurstöður sem birtar eru í töflum úr fervikagreiningunni eru staðalfrávik skekkju (root 

MSE) og frávikshlutfall (coefficient of variation) sem er hlutfall staðalfráviks af meðaltali. 

Við mat á marktækni niðurstaðna var miðað við 95% öryggismörkin (p ≤ 0,05).  

Við tölfræðiuppgjör tilraunarinnar kom í ljós hár breytileiki innan smáblokkar 2. Hann má 

einkum rekja til óvenjumikillar uppskeru kartöfluyrkisins Inova í þeirri smáblokk eða 29,3 

t/ha. Ekki er ljóst hvað olli þessari miklu uppskeru Inova í smáblokk 2 en líklegt er að hún 

stafi af breytileika í landinu. Af þessum sökum var ákveðið að taka uppskerumælingar á Inova 

í smáblokk 2 út úr heildaruppgjörinu til að minnka óskýrðan breytileika. Þar með fækkaði 

frítölum fyrir skekkju úr 18 í 17 af því mælingunum fækkaði um eina. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Uppskera 

Skiptingu gagnasafnsins eftir uppskeru smáblokka má sjá í 2. töflu. Í smáblokk 2, sem er 

rauðmerkt, var tekin út ein mæling fyrir heildaruppgjörið (sjá kafla 2.3 Úrvinnsla gagna). Það 

voru ekki marktæk samspilsáhrif á milli blokka og meðferða í tilrauninni og samspilsháhrif á 

milli áburðarliða og kartöfluyrkja voru hvergi marktæk. 

 

2. tafla. Meðaluppskera, staðalfrávik og dreifnistuðlar fyrir smáblokkir.  

Smáblokk Fjöldi mælinga Uppskera, fersk Staðalfrávik Spönn Frávikshlutfall 

 
N t/ha t/ha t/ha % 

1 6 17,1 3,2 9,2 19,0 
2 5 19,7 3,7 7,2 18,6 

3 6 15,8 3,5 9,5 22,2 
4 6 17,5 3,4 9,6 19,4 
5 6 15,6 2,0 5,6 12,8 
6 6 13,1 3,0 8,4 22,5 

3.1.1 Kartöfluyrki 

Í 3. töflu eru upplýsingar um uppskeru kartöfluyrkjanna í tilrauninni í Akurnesi. Það var 

marktækur munur á þurrefnisuppskeru (p < 0,05) en ekki ferskri uppskeru eftir 

kartöfluyrkjum.  

 

3. tafla. Uppskera af einstökum kartöfluyrkjum. Frítölur fyrir skekkju eru 17. 

Yrki Uppskera, fersk Þurrefni Sterkja Uppskera 

 
t/ha % %  t þe/ha 

Gullauga 18,6 26,6 21,1 4,9 

Belana 17,5 20,9 16,6 3,7 

Riviera 16,7 19,5 15,8 3,3 

Premier 16,1 23,8 18,7 3,8 

Piccolo star 15,4 21,4 17,0 3,3 

Inova 13,4 21,4 16,9 2,8 

Meðaltal 16,3 22,3 17,7 3,6 

Staðalfrávik 3,2 1,0 0,9 0,6 

Frávikshlutfall % 19,6 4,5 5,1 17,5 
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Náin jákvæð fylgni (p < 0,05) var á milli hlutfallslegs þurrefnis- og sterkjuinnihalds 

kartaflnanna. Munur á hlutfallslegu þurrefnis- og sterkjuinnihaldi eftir kartöfluyrkjum var 

marktækur (p < 0,0001).  

 

Í 4. töflu eru uppskerutölur eftir þvermáli kartaflna og yrkjum. Marktækur munur var á  

uppskeru einstakra stærðarflokka eftir kartöfluyrkjum (p < 0,01).  

    

4. tafla. Kartöfluuppskera eftir þvermáli kartaflna. Frítölur fyrir skekkju eru 17. 

Yrki Uppskera, fersk t/ha flokkað eftir þvermáli 

 
> 55 mm 45–55 mm 35–45 mm < 35 mm Alls 

Gullauga 3,9 8,3 4,9 1,5 18,6 

Belana 1,1 5,5 8,7 2,2 17,5 

Riviera 10,3 3,5 2,4 0,6 16,7 

Premier 4,9 7,2 3,4 0,6 16,1 

Piccola star 1,6 6,2 6,0 1,6 15,4 

Inova 2,9 5,4 3,8 1,3 13,4 

Meðaltal 4,1 6,0 4,9 1,3 16,3 

Staðalfrávik 1,7 1,6 1,6 0,5 3,2 

Frávikshlutfall % 40,1 27,2 33,4 36,9 19,6 
 

Í 5. töflu er yfirlit yfir fjölda kartaflna undir grasi. Munur á fjölda kartaflna undir grasi í 

einstökum stærðarflokkum var marktækur eftir kartöfluyrkjum (p < 0,001). Auk þess var 

marktækur munur á heildarfjölda kartaflna (Alls) undir grasi eftir kartöfluyrkjum (p < 0,001).  

 

5. tafla. Fjöldi kartaflna undir grasi. Frítölur fyrir skekkju eru 17. 

Yrki Fjöldi kartaflna undir grasi flokkað eftir þvermáli 

 

> 55 mm 45–55 mm 35–45 mm < 35 mm Alls 

Gullauga 0,6 2,4 2,5 2,4 8,0 

Belana 0,1 1,4 4,2 2,8 8,5 

Riviera 1,2 0,8 1,2 0,9 4,1 

Premier 0,7 1,9 1,6 1,2 5,4 

Piccolo star 0,2 1,4 2,8 2,0 6,4 

Inova 0,3 1,2 1,7 2,0 5,2 

Meðaltal 0,5 1,5 2,3 1,9 6,2 

Staðalfrávik 0,2 0,5 0,7 0,6 1,3 

Frávikshlutfall % 42,0 32,6 30,4 32,7 21,5 
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3.1.2 Áburðarliðir 

Eins og áður sagði voru hvergi marktæk samspilsáhrif milli kartöfluyrkja og áburðarliða í 

uppskerunni. Af þeim sökum er meðaltal kartöfluyrkja notað í 6. og 7. töflu þegar gerð er 

grein fyrir áhrifum mismunandi áburðargjafar á uppskeru. 

 

Í 6. töflu eru upplýsingar um uppskeru mismunandi uppskeruliða eftir áburðarliðum. 

Áburðarliðirnir höfðu marktæk áhrif á ferska uppskeru og þurrefnisuppskeru í tilrauninni (p < 

0,05) og hlutfallslegt þurrefnis- og sterkjuinnihald (p < 0,0001). Mesta uppskeran fékkst af 

kartöflum í áburðarlið 2. Bæði hlutfallslegt þurrefnis- og sterkjuinnihald minnkaði með auknu 

niturmagni í áburði en það var ekki marktæk neikvæð fylgni þar á milli.  

 

6. tafla. Meðaluppskera uppskeruliða eftir áburðarliðum. Frítölur fyrir skekkju eru 17.  

Áburðarliður Uppskera, fersk Þurrefni Sterkja Uppskera 

  t/ha % %  t þe/ha 

1 14,6 22,5 17,8 3,3 

2 18,1 22,8 18,4 4,1 

3 16,4 21,5 16,8 3,5 

Meðaltal 16,4 22,3 17,7 3,6 

Staðalfrávik 3,2 1,0 0,9 0,6 

Frávikshlutfall % 19,6 4,5 5,1 17,5 
 

Í 7. töflu er yfirlit yfir meðalfjölda kartaflna undir grasi flokkað eftir áburðarliðum og 

þvermáli. Marktækur munur var á meðalfjölda kartaflna undir grasi hjá kartöflum með 

þvermál á bilinu 45 mm – 55 mm og heildarfjölda kartaflna (Alls) undir grasi eftir 

áburðarliðum (p < 0,05).  

   

7. tafla. Meðalfjöldi kartaflna undir grasi flokkað eftir áburðarliðum og þvermáli. Frítölur fyrir 
skekkju eru 17. 

Áburðarliður Meðalfjöldi kartaflna undir grasi flokkað eftir þvermáli 

  > 55 mm 45–55 mm 35–45 mm < 35 mm Alls 

1 0,6 1,2 2,0 1,7 5,5 

2 0,5 1,9 2,7 2,2 7,3 

3 0,6 1,4 2,3 1,7 6,1 

Meðaltal 0,5 1,5 2,3 1,9 6,3 

Staðalfrávik 0,2 0,5 0,7 0,6 1,3 

Frávikshlutfall % 42,0 32,6 30,4 32,7 21,5 
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4. – 7. mynd sýna hvernig kartöfluyrkin bregðast við áburðarliðum eftir mismunandi 

uppskeruliðum.  

 

 

4. mynd. Breyting á ferskri uppskeru eftir kartöfluyrkjum og áburðarliðum. 
 

 

 

5. mynd. Breyting á þurrefnisuppskeru eftir kartöfluyrkjum og áburðarliðum. 

             

Sjá má á 4.- og 5. mynd að áburðarliður 2 skilar mestri uppskeru að jafnaði. Áburðarliður 1 er 

sístur að jafnaði og öll kartöfluyrkin nema Riviera bregðast við bættri áburðartilhögun. 

Áburðarliður 3 kemur verr út en áburðarliður 2 þrátt fyrir að það hafi farið 214 kg/ha meira af 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 2 3

t/
ha

Áburðarliður

Uppskera, fersk

Gullauga

Belana

Riviera

Premier

Piccolo star

Inova

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1 2 3

t/
ha

Áburðarliður

Uppskera, t þe/ha

Gullauga

Belana

Riviera

Premier

Piccolo star

Inova



 

16 
 

áburði í áburðarlið 3 og auk þess hlutfallslega meira af nitri (sjá kafla 2.2 Uppsetning tilraunar 

og skipulag). Það má því draga þá ályktun að staðsetning áburðarins í áburðarlið 2 hafi skilað 

betri uppskeru af kartöfluyrkjunum að jafnaði. 

 
 

6. mynd. Breyting á hlutfallslegu þurrefnisinnihaldi eftir kartöfluyrkjum og áburðarliðum. 

 

 

 
 

7. mynd. Breyting á hlutfallslegu sterkjuinnihaldi eftir kartöfluyrkjum og áburðarliðum. 

 
Á 6.- og 7. mynd má sjá að eftir því sem áburðarmagnið eykst þá minnkar hlutfallslegt 

þurrefnis- og sterkjuinnihald hjá öllum kartöfluyrkjum. Þrátt fyrir að það sé marktæk jákvæð 
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fylgni á milli þessara uppskeruliða þá er mismunandi eftir kartöfluyrkjum hvort hlutfallslegt 

þurrefnis- eða sterkjuinnihald fellur meira eftir áburðarmagni. 
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4 Umræður 

4.1 Uppskera 

Niðurstöður mælinga á uppskeru kartöfluyrkja bæði í Akurnesi og á Korpu leiddu í ljós að 

ferska uppskeran í Akurnesi var talsvert meiri en á Korpu eða sem nemur 4,2 t/ha af ferskri 

meðaluppskeru allra kartöfluyrkjanna. Þennan mun á ferskri uppskeru tilraunanna má líklega 

rekja til mismunandi ræktunarskilyrða og áburðargjafar. Upplýsingar um uppskeruna á Korpu 

árið 2008 er að finna undir kafla 9 Viðauki I. Niðurstöður vinnsluprófana á uppskeru 

tilraunanna árið 2008 er að finna undir kafla 10 Viðauki II. 

4.1.1 Kartöfluyrki 

Gullauga er uppskerumesta kartöfluyrkið bæði í Akurnesi og á Korpu með tilliti til ferskrar 

uppskeru, hlutfallslegs þurrefnis- og sterkjuinnihalds og þurrefnisuppskeru á hektara. 

Uppskeran er einnig góð með tilliti til fjölda kartaflna undir grasi. Þrátt fyrir þessa kosti þá 

kom Gullauga ekki vel út úr vinnsluprófunum árið 2007 (Jónatan Hermannson, Þórdís Anna 

Kristjánsdóttir & Valur Norðri Gunnlaugsson, 2008) og árið 2008. Lögun Gullauga og djúp 

augu þess gera það að verkum að það næst ekki góð nýting á yrkinu þegar um er að ræða 

vinnslu á forsoðnum kartöflum. Dæmi eru um að það þurfi að skræla á bilinu 25% – 55% af 

kartöflunni til að augun hverfi (Jónatan Hermannson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur 

Norðri Gunnlaugsson, 2008). Það kom því ekki á óvart að augun voru ekki horfin eftir þriggja 

mínútna skrælingu og það er ljóst að það þarf að skræla yrkið lengur til að losna við þau. 

Gullauga hentar því ekki vel til framleiðslu á forsoðnum kartöflum.  

 

Það kartöfluyrki sem kom næst Gullauga í fersku uppskerumagni er yrkið Belana, þó svo að 

það hafi ekki gefið næga ferska uppskeru í tilrauninni á Korpu. Hlutfallslegt þurrefnis- og 

sterkjuinnihald er ágætt og fjöldi kartaflna undir grasi var mestur hjá Belana í Akurnesi sem er 

í samræmi við niðurstöður tilraunarinnar á Korpu árið 2007 (Jónatan Hermannson, Þórdís 

Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri Gunnlaugsson, 2008). Belana gaf betri uppskeru á Korpu 

árið 2007 en hún kom best út úr vinnsluprófunum bæði árin (Jónatan Hermannson, Þórdís 

Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri Gunnlaugsson, 2008). Niðurstöðurnar gefa því til kynna 

að Belana hentar vel til framleiðslu á forsoðnum kartöflum enda hefur yrkið komið vel út úr 

tilraunum tvö ár í röð. 
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Uppskeran af Riviera var best með tilliti til kartaflna með þvermál >55 mm enda um stórvaxið 

kartöfluyrki að ræða. Hlutfallslegt þurrefnisinnihald var tæp 20% bæði í tilrauninni í Akurnesi 

og á Korpu sem er gott því æskilegt er að hlutfallslegt þurrefnisinnihald sé 20% með tilliti til 

bragðgæða (Beukema & Zaag, 1990; Valur Norðri Gunnlaugsson & Ólafur Reykdal, 2000). 

Þetta er heldur hærra hlutfallslegt þurrefnisinnhald hjá Riviera en í tilrauninni á Korpu 2007 

en þá var það rúm 18% (Jónatan Hermannson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri 

Gunnlaugsson, 2008). Vinnsluprófanir leiddu í ljós að Riviera hentar ekki vel til forsoðningar. 

Uppskeran af því innihélt hvítar, gular og fjölmargar grænar kartöflur og vegna þess hversu 

mislitar þær voru þá komu þær ekki vel út í pakkningum. Gulu kartöflurnar voru bragðgóðar 

en ekki þær hvítu og það væri áhugavert að kanna hvort hægt væri að auka fjölda gulra 

kartaflna á kostnað hvítra með úrvalsræktun. Hugsanlega mætti draga úr fjölda grænna 

kartaflna í uppskerunni af Riviera með því að hafa raðirnar efnismeiri. Riviera er stórvaxið 

yrki og af þeim sökum er líklegra að það vaxi út úr röðunum sem veldur því að kartöflurnar 

verða grænar. Reynsla kartöflubænda varðandi ræktun á stórvöxnum kartöfluyrkjum eins og 

til dæmis Premier, hefur leitt í ljós að ef raðirnar eru efnismeiri þá minnkar magn grænna 

kartaflna í uppskerunni (Hjalti Egilsson kartöflubóndi á Seljavöllum í Hornafirði, munnleg 

heimild 11. apríl 2009). Það er því ástæða til að kanna hvort Riviera gæti hentað til ræktunar á 

bökunarkartöflum á Íslandi.         

 

Kartöfluyrkið Premier kom vel út með tilliti til allra uppskeruliða nema ferskrar uppskeru 

bæði í tilrauninni í Akurnesi og á Korpu. Það er einnig stórvaxið þó ekki eins og Riviera. 

Vinnsluprófunin leiddi í ljós að Premier hentar illa til vinnslu á forsoðnum kartöflum sem er í 

samræmi við niðurstöður vinnsluprófunar á uppskerunni úr tilrauninni á Korpu árið 2007 

(Jónatan Hermannson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri Gunnlaugsson, 2008). 

 

Piccolo star kom vel út í öllum uppskeruliðum nema ferskri uppskeru líkt og Premier. Í 

tilrauninni í Akurnesi var uppskeran rúm 15 t/ha en einungis rúm 9 t/ha á Korpu. 

Uppskerumagnið var einnig rýrt á Korpu árið 2007 en þá þótti útsæðið sem sáð var  ekki nógu 

gott. Vegna þess hversu léleg uppskeran var árið 2007 voru ekki gerðar vinnsluprófanir á 

Piccolo star það árið (Jónatan Hermannson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri 

Gunnlaugsson, 2008). Aftur á móti voru gerðar prófanir árið 2008 og kom Piccolo star vel út 

og var næst Belana að gæðum með tilliti til forsoðningar. Það er því grundvöllur fyrir því að 

rækta Piccolo star áfram til að kanna til hlítar kosti þess.  
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Kartöfluyrkið Inova kom verst út úr tilrauninni í Akurnesi með tilliti til uppskeruliða. Á 

Korpu var yrkið aftur á móti með mestu fersku uppskeruna á eftir Gullauga. Uppskerumagnið 

af Inova var breytilegast eftir reitum í tilraununum og svo dæmi sé tekið þá var einn reitur 

sem innihélt Inova felldur út úr heildaruppgjörinu (sjá kafla 2.3 Úrvinnsla gagna). Við 

vinnsluprófunina kom í ljós að Inova þótti vera fremur bragðvond kartafla og því ekki æskileg 

til forsoðningar. Það er því óhætt að segja að Inova sé ekki spennandi yrki með tilliti til 

áframhaldandi ræktunar á Íslandi. 

4.1.2 Áburðarliðir 

Uppskera eftir áburðarliðum tilraunarinnar í Akurnesi var misjöfn eftir magni og staðsetningu 

áburðarins. Áburðarliður 1 var viðmiðunaráburðarliður og kom verst út að jafnaði með tilliti 

til ferskrar uppskeru í tilrauninni (sjá 6. töflu). Fersk uppskera af Gullauga og Riviera var þó 

mest í áburðarlið 1. Líklegt er að breytileiki í landinu hafi haft áhrif á ferska uppskeru 

kartöfluyrkjanna, enda var skýringarhlutfall (R2) gagnanna 58,8 % fyrir ferska uppskeru. Það 

merkir að gögnin skýra einungis 58,8% af breytileikanum í tilrauninni með tilliti til ferskrar 

uppskeru. Öll kartöfluyrkin bregðast aftur á móti við breyttri áburðartilhögun fyrir 

hlutfallslegt þurrefnis- og sterkjuinnihald og skýringarhlutfallið var hátt eða 92,6% og 90, 3% 

fyrir þessa uppskeruliði. Þurrefnisuppskeran er ekki mæld stærð heldur margfeldi á milli 

ferskrar uppskeru og hlutfallslegs þurrefnisinnihalds, og af þeim sökum er skýringarhlutfallið 

hærra en fyrir fersku uppskeruna eða 76,7%. Kartöfluyrkin bregðast öll við breyttri 

áburðargjöf út frá þurrefnisuppskerunni nema Riviera sem var með óbreytta 

þurrefnisuppskeru í öllum áburðarliðum.             

 

Áburðarliður 2 skilaði mestri meðaluppskeru í öllum uppskeruliðum. Hann innihélt sama 

magn af áburði og áburðarliður 1 en OPTI-STARTTM flýtiáburðurinn var staðsettur í rásinni 

hjá kartöflunum. Ástæðan fyrir því að staðsetningin gerði gæfumuninn getur verið sú að 

kartöflunum var sáð í óbrotið land sem þar af leiðandi innihélt ekki mikið magn af 

uppsöfnuðum áburðarefnum. Þar með hefur staðsetning OPTI - STARTTM í rásina valdið því 

að kartöflurnar náðu að binda næringarefnin betur, sérstaklega fosfór. Erlendar rannsóknir 

hafa sýnt að staðsetning áburðar, í nálægð við kartöfluna, í ófrjósömu landi eykur nýtingu 

fosfórs og hefur þar með jákvæð áhrif á uppskeru (Beukema & Zaag, 1990; Rosen & 

Bierman, 2008). Staðsetning OPTI – STARTTM og annars konar MAP áburðar hjá kartöflum 

hefur gefið aukningu á uppskeru í tilraunum í Noregi (Kristoffersen & Haug, 2006) og 

Bandaríkjunum (Rosen & Bierman, 2008). Í skýrslu Hólmgeirs Björnssonar (2008) kemur 
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fram að staðsetning OPTI –STARTTM flýtiáburðar hjá kartöflunum jók uppskeruna við 

íslenskar aðstæður, bæði í móajarðvegi og sandblendnum jarðvegi. Áburðarliður 2 hafði 

einnig jákvæð áhrif á hlutfallslegt þurrefnis- og sterkjuinnihald og er það í samræmi við 

niðurstöður annarra rannsókna með MAP flýtiáburð (Hólmgeir Björnsson, 2008; 

Kristoffersen & Haug, 2006; Rosen & Bierman, 2008).  

 

Munur á heildarfjölda kartaflna undir grasi eftir áburðarliðum var marktækur en kartöflum 

undir grasi fjölgaði úr 5,5 í 7,3 þegar flýtiáburðurinn var staðsettur í rás hjá kartöflunum (sjá 

7. töflu). Það var ekki marktækur munur á meðalfjölda kartaflna með þvermál <35 mm eftir 

áburðarliðum (p = 0,081). Flestar kartöflur af þessari stærð fengu þó áburðargjöf í samræmi 

við áburðarlið 2 (sjá 7. töflu). Samkvæmt erlendum rannsóknum þá getur aukinn 

fosfóráburður aukið hlutfall smælkis á kostnað stórra kartaflna (Rosen & Bierman, 2008). 

Staðsetning flýtiáburðarins í rásina hjá kartöflunum hefur hugsanlega haft þau áhrif að nýting 

fosfórsins hefur aukist og þar með hefur kartöflum með þvermál <35 mm fjölgað. Meðalfjöldi 

kartaflna með þvermál >55 mm var minnstur í áburðarlið 2 þó ekki hafi verið um marktækan 

mun að ræða á milli áburðarliða. Það gefur þó vísbendingum um að smáum kartöflum hafi 

fjölgað á kostnað stórra.  

 

Það var einnig marktækur munur eftir áburðarliðum á meðalfjölda kartaflna með þvermál á 

bilinu 45 – 55 mm og litlu munar að um marktækan mun sé að ræða fyrir kartöflur með 

þvermál á bilinu 35 – 45 mm (p = 0,068). Það er í samræmi við niðurstöður Hólmgeirs 

Björnssonar (2008) frá 2004 um staðsetningu flýtiáburðar í rás hjá kartöflunum, en þá var 

marktækur munur á fjölda kartaflna með þvermál >33 mm.          

       

Uppskeran af áburðarlið 3 var lægri að jafnaði en uppskeran af áburðarlið 2 þrátt fyrir að 

áburðarliður 3 hafi fengið meira magn af nitri hlutfallslega og áburði í kílóum talið (sjá kafla 

2.2 Uppsetning tilraunar og skipulag). Einnig var hlutfallslegt þurrefnis- og sterkjuinnihald 

minnst í áburðarlið 3. Ástæðan fyrir því að ferska uppskeran er minni í áburðarlið 3 en 

áburðarlið 2 má líklega skýra með staðsetningu áburðarins. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

aukinn nituráburður getur lengt vaxtartíma kartöflunnar og tafið fyrir þroska hennar 

(Beukema & Zaag, 1990; Perrenoud, 1983) og það er hugsanlegt að það hafi haft áhrif. Minna 

hlutfallslegt þurrefnis – og sterkjuinnihald í áburðarlið 3 var líklega vegna þess að hann 

innihélt meira magn af nitri en hinir áburðarliðirnir. Þó svo að ekki hafi verið marktæk 

neikvæð fylgni á milli þessara uppskeruliða og nitursmagns í áburði þá hafa innlendar 
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rannsóknir sýnt að aukinn nituráburður hefur neikvæð áhrif á hlutfallslegt þurrefnis- og 

sterkjuinnihald (Hólmgeir Björnsson, 2008). Niðurstöðurnar leiða einnig í ljós að það er 

munur á milli þess hvort hlutfallslegt þurrefnis – eða sterkjuinnihald fellur meira með auknu 

áburðarmagni. Erlendar rannsóknir sýna að áburðargjöf skýri meira af breytingum á 

hlutfallslegu þurrefnisinnhaldi kartaflna á meðan kartöfluyrkin sjálf hafi meiri áhrif á 

breytingar á hlutfallslegu sterkjuinnihaldi (Perrenoud, 1983). Það gæti því til dæmis skýrt 

hvers vegna Belana og Inova falla meira í hlutfallslegu sterkjuinnihaldi en í hlutfallslegu 

þurrefnisinnhaldi með auknu áburðarmagni.       

 

Staðsetning flýtiáburðarins hafði meiri áhrif á uppskeru og gæði kartaflnanna að jafnaði en 

áburðarmagnið. Þetta fyrirkomulag á áburðargjöf gæti því verið ákjósanlegt fyrir íslenska 

kartöflubændur bæði útfrá hagkvæmnis- og umhverfissjónarmiðum.  
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5 Ályktanir 

Út frá niðurstöðum tilraunarinnar er óhætt að draga þá ályktun að kartöfluyrkið Belana hentar 

til ræktunar við íslenskar aðstæður. Auk þess er það tilvalið til vinnslu á forsoðnum 

kartöflum. Einnig mætti kanna kosti yrkisins Riviera betur því það er stórvaxið, sæmilega 

þurrefnisríkt og gæti verið nothæft til framleiðslu á bökunarkartöflum. Sama gildir um yrkið 

Piccolo star sem kom vel út úr vinnsluprófunum en ferska uppskeran af því var ekki nægilega 

mikil. Það er samt sem áður grundvöllur til að kanna hvort ekki megi auka fersku uppskeruna 

því gæði kartöflunnar gera hana eftirsóknarverða í ræktun. Kartöfluyrkið Inova kom verst út 

úr tilrauninni enda hafði það enga kosti umfram viðmiðunaryrkin Gullauga og Premier. 

 

Tilraunin leiddi einnig í ljós að staðsetning OPTI-STARTTM flýtiáburðar í rásina hjá 

kartöflunum gaf mesta uppskeru fyrir alla uppskeruliði að jafnaði í tilrauninni. Það er því 

óhætt að álykta að tilraunin gefi vísbendingu um að staðsetning flýtiáburðar í rásina hjá 

kartöflunum geti sparað áburð og skilað góðri uppskeru.                    
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7. tafla. Bls. 14. Meðalfjöldi kartaflna í reit flokkað eftir áburðarliðum og þvermáli. Sveinn 

Rúnar Ragnarsson. 

8. tafla. Bls. 28. Uppskera af einstökum kartöfluyrkjum á Korpu. Sveinn Rúnar Ragnarsson. 

9. tafla. Bls. 28. Kartöfluuppskera eftir þvermáli kartaflna á Korpu. Sveinn Rúnar 

Ragnarsson. 

10. tafla. Bls. 29. Fjöldi kartaflna undir grasi á Korpu. Sveinn Rúnar Ragnarsson. 

11. tafla. Bls. 31. Niðurstöður úr vinnsluprófun 2008. Sveinn Rúnar Ragnarsson. 
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8 Myndaskrá 
Forsíðumynd. Góður kartöfluvöxtur í tilrauninni í Akurnesi. Inga Vala Gísladóttir. 

1. mynd. Bls. 7. Sáning í tilraunareit í Akurnesi. Helgi Ragnarsson. 

2. mynd. Bls. 9. Skipulag tilraunarinnar í Akurnesi í Hornafirði árið 2008. Sveinn Rúnar 

Ragnarsson.  

3. mynd. Bls. 10. Sterkjuvogin sem notuð var við mælingar á Korpu. Jónatan Hermannsson. 

4. mynd. Bls. 15. Breyting á ferskri uppskeru eftir kartöfluyrkjum og áburðarliðum. Sveinn 

Rúnar Ragnarsson. 

5. mynd. Bls. 15. Breyting á þurrefnisuppskeru eftir kartöfluyrkjum og áburðarliðum. Sveinn 

Rúnar Ragnarsson. 

6. mynd. Bls. 16. Breyting á hlutfallslegu þurrefnisinnihaldi eftir kartöfluyrkjum og 

áburðarliðum. Sveinn Rúnar Ragnarsson. 

7. mynd. Bls. 16. Breyting á hlutfallslegu sterkjuinnihaldi eftir kartöfluyrkjum og 

áburðarliðum. Sveinn Rúnar Ragnarsson. 
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9 Viðauki I. Niðurstöður kartöflutilraunar á Korpu 2008 
 

Niðurstöður tilraunarinnar á tilraunastöðunni á Korpu sumarið 2008 leiddu í ljós að 

marktækur munur var á milli kartöfluyrkjanna fyrir alla uppskeruliði sem mældir voru (p < 

0,05). Áburðarliðirnir höfðu ekki marktæk áhrif á uppskeruliðina og samspilsáhrif á milli 

áburðarliða og kartöfluyrkja höfðu hvergi marktæk áhrif á uppskeruliði tilraunarinnar. 

 
8. tafla. Uppskera af einstökum kartöfluyrkjum á Korpu. Frítölur fyrir skekkju eru 12. 

Yrki Uppskera, fersk Þurrefni Sterkja Uppskera 

  t/ha % %  t þe/ha 

Gullauga 13,9 24,2 18,8 3,4 

Belana 10,4 20,1 16,3 2,1 

Riviera 12,0 19,8 14,4 2,4 

Premier 13,3 21,5 16,6 2,9 

Piccolo star 9,5 21,1 15,5 2,0 

Inova 13,8 19,7 15,4 2,7 

Meðaltal 12,1 21,1 16,1 2,6 

Staðalfrávik 1,9 0,8 0,5 0,3 

Frávikshlutfall % 15,3 3,8 3,2 11,7 
 

 

9. tafla. Kartöfluuppskera eftir þvermáli kartaflna á Korpu. Frítölur fyrir skekkju eru 12. 

Yrki Fersk uppskera t/ha flokkað eftir þvermáli 

  >55 mm 45–55 mm 35–45 mm < 35 mm Alls 

Gullauga 1,6 6,3 4,6 1,4 13,9 

Belana 0,1 2,7 5,7 1,8 10,4 

Riviera 5,5 4,1 2,0 0,4 12,0 

Premier 3,0 7,0 2,7 0,7 13,3 

Piccolo star 1,1 2,6 4,1 1,7 9,5 

Inova 0,5 5,2 5,7 2,4 13,8 

Meðaltal 2,0 4,6 4,2 1,4 12,1 

Staðalfrávik 1,3 1,3 1,1 0,4 1,9 

Frávikshlutfall % 66,7 26,8 26,3 31,8 15,3 
 
   
 
 
 
 
   
 



 

29 
 

  
10. tafla. Fjöldi kartaflna undir grasi á Korpu. Frítölur fyrir skekkju eru 12.  

Yrki Fjöldi kartaflna undir grasi flokkað eftir þvermáli 

  >55 mm 45–55 mm 35–45 mm < 35 mm Alls 

Gullauga 0,3 2,0 2,7 2,5 7,4 

Belana 0,0 0,8 2,9 3,3 6,9 

Riviera 0,9 1,2 1,2 0,7 3,9 

Premier 0,5 2,1 1,6 1,2 5,3 

Piccolo star 0,2 0,8 2,3 2,8 5,9 

Inova 0,1 1,3 2,9 3,7 7,6 

Meðaltal 0,3 1,3 2,2 2,3 6,2 

Staðalfrávik 0,2 0,3 0,6 0,6 0,7 

Frávikshlutfall % 66,4 24,6 27,4 26,9 11,2 
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10 Viðauki II. Vinnsluprófun á uppskeru tilraunanna í 
Akurnesi og á Korpu 2008 

10.1 Framkvæmd 

Verklegi hluti vinnsluprófunarinnar var unnin hjá fyrirtækinu „Hollt og Gott“ að Fosshálsi í 

Reykjavík. Mat á skynrænum þáttum uppskerunnar fór fram í tilraunaaðstöðu Matís. Sömu 

aðferðum var beitt við vinnsluprófunina og fyrir uppskeruna úr tilrauninni á Korpu árið 2007 

(Jónatan Hermannson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri Gunnlaugsson, 2008). 

 

Öll uppskeran af kartöflum með þvermál á bilinu 45 mm – 55 mm var notuð í vinnsluprófanir. 

Við mat á nýtingu kartöfluyrkjanna með tilliti til skrælingar voru um 5 kg af hverju yrki sett í 

skrælara í 3 mínútur. Því næst var 1,5 kg tekið og pakkað í loftþéttar pakkningar. 

Kartöfluyrkjunum var síðan gefin einkunn eftir því hversu vel þær voru skrældar, frá 100% og 

niður úr. Skynrænir þættir voru metnir fyrir og eftir að búið var að forsjóða kartöflurnar í 

gufuofni við fulla gufu, í 30 mínútur við 100°C. Kartöflurnar voru síðan metnar eftir útliti, lit, 

bragði og hversu mikinn brúnan vökva pakkningarnar sem þær voru í innihéldu. Brúnn vökvi 

í pakkningum er mælikvarði á ensímvirkni í kartöflum og það er heppilegast ef ensímvirkni 

þeirra er lítil.     

10.2 Niðurstöður vinnsluprófunar 

Kartöfluyrkið Belana kom best út úr vinnsluprófuninni af þeim yrkjum sem voru úr 

tilrauninni í Akurnesi og á Korpu árið 2008. Þetta yrki kom einnig best út úr tilrauninni á 

Korpu árið 2007 (Jónatan Hermannsson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri 

Gunnlaugsson, 2008) sem gefur til kynna að það sé vænlegt til ræktunar út frá 

gæðaeiginleikum. Einnig mætti skoða kartöfluyrkið Piccolo star með tilliti til vinnslu á 

forsoðnum kartöflum. Það ber þó að hafa í huga að Piccolo star var ekki prófað í 

vinnsluprófunum árið 2007 (Jónatan Hermannsson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur 

Norðri Gunnlaugsson, 2008) því þyrfti að koma meiri reynsla á það úr vinnsluprófunum. 

Uppskeran af Riviera innihélt hvítar, gular og fjölmargar grænar kartöflur. Gulu kartöflurnar 

þóttu bragðgóðar en þær hvítu síðri. Niðurstaðan var sú að yrkið myndi ekki henta við þessa 

vinnslu einkum vegna fjölda mislitra kartaflna í uppskerunni. Sömu sögu má segja um Inova 

það er að segja að hún þótti ekki henta til forsoðningar, einkum vegna þess að bragðgæðin 

voru ekki nægileg. Gullauga og Premier komu einna lakast út líkt og árið áður (Jónatan 
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Hermannsson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir & Valur Norðri Gunnlaugsson, 2008) því er óhætt 

að álykta að þessi tvö kartöfluyrki séu ekki nægilega hentug til vinnslu á forsoðnum 

kartöflum. 

         

11. tafla. Niðurstöður úr vinnsluprófun 2008 

Yrki Þyngd kartaflna við skrælingu Nýting Skræling Litur* Brúnn vökvi 

  Fyrir (g) Eftir (g) % Mat % Mat Mat 

Gullauga 4999 4146 82,9 85 Gu. Gr Aðeins 

Belana 4997 3956 79,2 90 Gu. Vottur 

Riviera 5026 4051 80,6 90 Gu. Hv. Gr. Nokkur 

Premier 5013 3891 77,6 90 Gu. Gr Töluverður 

Piccolo 5061 4243 83,8 85 Gu. Hv. Gr. Nokkur 

Inova 4989 4591 92,0 90 Gu. Gr Nokkur 

*Gu = gular, Hv = hvítar, Gr = grænar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


