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Fáðu Líf í tún og akra með 
áburðinum frá Líflandi
Áburðarvörulisti Líflands 2022

Gildin segja til um hlutföll hreinna efna í %.
Áburðurinn er afhentur í 600 kg stórsekkjum. 
Tví- og þrígildar tegundir eru fjölkorna að DAP undanskildu. 
Aðrar vörur eru einkorna.

* P er 92% vatnsleysanlegur
** Magn bórs í áburðinum er: 0,35%

*** Magn Na2O í áburðinum er: 3,0%

Verðlista og upplýsingar 
má finna á vef Líflands 
www.lifland.is/aburdur

Notaðu myndavélina á símanum þínum til að 
skanna QR kóðann og sjá gildandi verðskrá.

Áburður N P* K Ca Mg S Se Lýsing

LÍF 27 27,0 4,3 1,8
Eingildur N áburður. Hentar á eldri tún samhliða 
búfjáráburði fyrir fyrri slátt eða einn og sér milli 
slátta. Gagnast sem viðbótar N á grænfóður.

LÍF 24-5
+Se+Nutricharge 24,0 2,2 3,0 1,2 2,0 0,0020

Tvígildur NP áburður. Hentar með búfjáráburði á eldri 
tún þar sem ekki skortir P eða K. Nutricharge eykur 
aðgengi að P í jarðvegi. Hentar til uppgræðslu.

LÍF 26-6
+Se 26,0 2,6 4,0 3,0 0,0020

Tvígildur NP áburður. Hentar með búfjáráburði á 
eldri tún þar sem ekki skortir P eða K. 
Hentar til uppgræðslu. 

LÍF 16-15-12
+Bór ** 16,0 6,6 10,0 1,5 2,0

Bórbættur flagáburður sem hentar við endur-
ræktun og á nýbrotið land. Hentar á grænfóður og 
kál, með korni og þar sem mikill skortur er á P og K. 
Hentar á trjágróður.

LÍF 19-8-12
+Se 19,0 3,5 10,0 2,0 0,7 2,0 0,0020 Alhliða áburður sem hentar á tún í miðlungs rækt 

þar sem P er ekki af skornum skammti.

LÍF 20-10-10
+Se 20,0 4,4 8,0 2,0 0,9 1,0 0,0015

Alhliða áburður sem hentar á tún í miðlungs rækt. 
Uppfyllir þarfir túngrasa og viðheldur jafnvægi á 
forða lykilnæringarefna.

LÍF 20-12-8
+Se 20,0 5,2 6,6 1,8 0,5 2,0 0,0020 Alhliða áburður sem hentar á tún í miðlungs rækt 

þar sem K er ekki af skornum skammti.

LÍF 22-3-3 
LYSTAUKI *** 22,0 1,3 2,5 3,0 1,2

N ríkur áburður sem hentar vel milli slátta eða 
þar sem ekki skortir P eða K. LYSTAUKI leggur til 
natríum sem eykur lystugleika háar.

LÍF 22-8-8
+Se 21,5 3,5 6,5 3,0 2,5 0,0015

Alhliða áburður sem hentar á tún í miðlungs rækt. 
Uppfyllir þarfir túngrasa og viðheldur jafnvægi á 
forða lykilnæringarefna.

LÍF 25-9-9
+Se 25,0 3,9 7,5 0,0020

N ríkur áburður sem hentar t.d. á sendið 
ræktarland. Uppfyllir þarfir túngrasa og viðheldur 
jafnvægi á forða lykilnæringarefna.

LÍF 27-6-6 27,0 2,6 5,0 0,2 0,5 1,0
N ríkur áburður sem hentar vel á gömul tún þar 
sem uppsöfnun hefur verið á fosfór. Hentar einnig 
vel með búfjáráburði ef þörf er á þrígildum áburði.

LÍF Kornað kalk 
38 38,0

Jarðvegsbætandi efni sem hækkar sýrustig og 
eykur aðgengi að næringarefnum. Hentar til að 
viðhalda háu sýrustigi í jarðvegi.

LÍF DAP 18-46 18,0 20,1 Tvígildur áburður sem leggur til hátt P hlutfall og 
hentar þar sem mikill skortur er á P. 

LÍF K 0-0-60 
(MOP) 49,8

Eingildur K áburður sem hentar þar sem mikill 
skortur er á K. 



Sviptingar á mörkuðum
Eins og flestum ætti að vera kunnugt hafa veru-
legar áskoranir steðjað að áburðarmörkuðum og frá 
því í vor sem leið hefur áburðarverð hækkað með 
fordæmalausum hætti. 

Ýmsar samverkandi ástæður liggja að baki sem of 
langt mál er að tíunda hér, en stórir drifkraftar eru 
mikið hækkuð verð á jarðgasi í Evrópu, útflutnings-
hömlur frá Kína og fleiri löndum, tregða og verð-
hækkanir í fraktflutningum o.fl.

Umtalsverðar hækkanir og 
óljós staða
Eins og staðan er í dag eru ekki lækkunarhorfur og 
fraktflutningur á sjó hefur auk þess hækkað mikið 
milli ára.  

Vegna óvissu eru kostnaðarforsendur líklegar til þess 
að geta breyst hratt og í ljósi aðstæðna er áburðar-
verðskráin eingöngu birt á heimasíðu okkar í ár.

Full þörf á að panta snemma og 
tryggja sér áburð
Vegna óvenjulegrar stöðu og lítils framboðs af köfnunar-
efnisáburði á evrópskum mörkuðum í vetur hafa 
viðskiptavinir ytra haldið að sér höndum. Hætta er 
á að mikið álag verði á framleiðslukerfi og flutning 
áburðarefna þegar vorið fer að nálgast. Af þessum 
sökum verða áburðarinnkaup Líflands fest mun fyrr 
en í meðalári. 

Við hvetjum því bændur til að huga mun fyrr að sínum 
áburðarkaupum en ella og tryggja sér það magn og 
tegundir sem óskað er eftir. 

Til og með 31. janúar 2022 verður hægt að ábyrgjast 
framboð allra tegunda en eftir það kann úrval að verða 
gloppóttara.

Færri tegundir til að tryggja 
vöruna á réttum tíma
Til að tryggja örugga afgreiðslu og draga úr hættu 
á framleiðslutöfum erlendis hefur Lífland fækkað 
tegundum í vöruvali, en engu að síður er um að ræða 
fjölbreytt úrval ein-, tví- og þrígildra áburðartegunda 
sem eiga að hitta í mark hjá flestum.

Pantaðu í tæka tíð
Við hvetjum þig til að hafa samband 
sem fyrst og leita tilboða hjá sölu-
mönnum okkar. Í ár mun skipta 
miklu máli að tryggja sér áburðinn 
snemma, fyrst og fremst til þess að 
tryggja sér það magn og þær vörur 
sem stefnt er að.

Framleiðsla Líf áburðar
Eins og síðustu ár er Líf áburðurinn framleiddur af Glasson Fertilizers 
í Bretlandi, samkvæmt evrópskum stöðlum. Glasson leggur mikið upp 
úr nýsköpun og vöruþróun og er markmið þeirra að bæta skilvirkni 
næringarupptöku og notkunar á áburði. Áburðurinn kemur í stór-
sekkjum sem hafa þykkan innri poka skv. BS EN ISO 9001-2000 
staðli. Áburðurinn er allur húðaður með paraffínolíu sem eykur flæði 
og minnkar líkur á samloðun áburðarkornanna. 

Krefjandi ár kallar á fyrirhyggju
Í krefjandi árferði leggur Lífland kapp á að aðstoða bændur við að ná sem bestri 
uppskeru með því að bjóða gott úrval fjölkorna gæðaáburðar. 



Viscolight haugbætir
•   Minnkar tap köfnunarefnis vegna 
     uppgufunar á formi ammoníums
•   Minnkar óloft og bætir loftgæði í úti-
 húsum vegna minnkunar ammoníums
•   Minnkar setmyndun í haugkjöllurum 

Við hvaða sýrustig nýtast næringarefnin best?

1. Áburðaráætlun
Með gerð vandaðrar áburðaráætlunar má ná fram 
bættri nýtingu aðkeyptra sem og heimafenginna 
áburðarefna. 

Mikilvægur þáttur við gerð þessara áætlana er 
hagnýting niðurstaðna úr jarðvegssýnum sem og 
heysýnum. 

2. Kölkun
Til að hámarka áburðarnýtingu plantna er ákjósan-
legt að sýrustig jarðvegs sé um pH 5,8-6,6. Í 
samantekt frá RML fyrir niðurstöður jarðvegssýna 
2014-2019 kemur fram að meðalsýrustig í íslensku 
ræktarlandi er um pH 5,4, lægst á Vesturlandi. Þetta 
gefur til kynna að víða hérlendis sé ræktarland of 
súrt. 

Eins og sjá má á grafi neðst á síðunni nýtast 
næringarefni best innan ákveðinna sýrustigsmarka. 
Sýrustig ofan við pH 5,5-5,8 í lífrænum jarðvegi og 
pH 6,3-7,0 í ólífrænum jarðvegi eykur aðgengi helstu 
næringarefna.  

Írskar rannsóknir hafa sýnt fram á uppskeruauka um 
1,0 t ÞE/ha eingöngu vegna leiðréttingar á sýrustigi 
úr pH 5,2 í pH 6,3. 

Kostir kölkunar:
•   Eykur árlegan grasvöxt
•   Gerir allt að 80 kg N/ha aðgengileg á ári
•   Eykur losun köfnunarefnis úr lífrænum hluta 
 jarðvegs
•   Eykur aðgengileika fosfórs (P) og kalí (K)
•   Kalk er jarðvegsbætir sem stýrir sýrustigi 
 jarðvegs með hlutleysingu sýra sem stafa frá 
 köfnunarefnisgjöfum, mykju og úrkomu
•   Kölkun bætir jarðvegsbyggingu og getur gert 
 þéttan jarðveg gljúpari, stutt við bætt 
 frárennsli og flýtt fyrir hlýnun jarðvegs að vori
•   Ending fóðurgrasa og belgjurta (smára) eykst

Hámörkum nýtingu áburðarefna!
Það hefur sjaldan verið mikilvægara en nú að huga vel að hámörkun nýtingar 
áburðarefna. Hér má finna leiðir til þess að bæta nýtingu áburðarefnanna.

Kornað kalk frá Líflandi er kjörið til viðhalds á sýru-
stigi í ræktarlandi og má dreifa með venjulegum 
áburðardreifurum. Ef þörf er á miklum inngripum 
varðandi sýrustig jarðvegs er mælt með skeljasandi 
eða öðrum sambærilegum efnum. Lífland getur haft 
milligöngu um útvegun skeljasands sé þess óskað. 

3. Meðferð húsdýraáburðar
Geymsla, dreifingartími og dreifingaraðferðir mykju 
eru allt atriði sem bændur ættu að huga að. Niður-
felling í svörð á kjörtíma getur aukið nýtingu köfnunar-
efnis til muna. 

Með notkun haugbætis (t.d. Viscolight) má auka 
varðveislu köfnunarefnis í mykjunni sem gerir hús-
dýraáburðinn enn verðmætari.

4. Framræsla, umferð og skjól
•   Huga að framræslu. Illa ræst land dregur úr upp-
 skerumagni.
•   Lágmarka umferð um ræktarland til að draga úr 
 þjöppun jarðvegs.
•   Aukið skjól hefur jákvæð áhrif á uppskeru vegna 
 hærri yfirborðshita.

5. Endurræktun og hagnýting belgjurta
Þegar landi er bylt og endurræktað í kjölfarið losnar 
um næringarefni í jarðvegi, hlutdeild fóðurjurta 
með hátt fóðrunarvirði eykst og uppskerumagn 
sömuleiðis. Hagnýting smára í blöndum við endur-
ræktun getur dregið úr köfunarefnisþörf. Kynntu þér 
þann ávinning sem smáraræktun í túnum getur skilað 
á næstu síðu.

Heimild: Brady & Weil, 2007
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https://www.lifland.is/vefverslun/landbunadur/saudfe/viscolight-haugbaetir-7-kg


Bindum meira nitur með smárum 
Smárar tilheyra flokki belgjurta sem, með hjálp 
örvera (Rhizobium), binda nitur úr andrúmsloftinu. 

Rannsóknir hafa sýnt að með því að nota smára í tún 
samhliða grasfræi má auka uppskeru og draga úr 
áburðarnotkun túnanna. 

Belgjurtir geta bundið um og yfir 90% af því nitri 
sem þær þurfa sjálfar til vaxtar og geta einnig flutt 
hluta af nitrinu yfir til grasa í sama sverði. 

Smárinn er bæði prótein- og steinefnaríkur og eykur 
því fóðurgildi gróffóðursins sem af túninu kemur. 
Samkvæmt rannsóknum LbhÍ er heppilegt að hafa 
íblöndun smára allt að 20-50% af uppskerunni. 

Með hóflegri N-áburðargjöf á blönduð tún má auka 
uppskeru grasa án þess að það komi verulega niður 
á smáranum. 

Smárar eru gott steinefnaríkt fóður með hátt 
próteinhlutfall og þeir binda köfnunarefni í jarð-
vegi og draga þar með úr áburðarþörf ásamt því að  
stuðla að sjálfbærari búskaparháttum. 

Hver er ávinningur þess að nota smára í 
túnum? 
•   Smári í túnum eykur uppskeru og sparar áburð 
•   Eykur jarðvegsgæði
•   Um 90% af því nitri sem greinist í smárum er 
 rakið til N-bindingar úr lofti
•   Nitur sem smári bindur flyst yfir í plöntur í 
 sama grassverði 
•   Gefur prótein- og steinefnaríkt fóður
•   Fóðurgildi smára er minna háð sláttutíma en
 fóðurgildi grasa

Forsmitað smárafræ
Lífland býður gott úrval smárafræja sem hrein yrki 
en einnig í fræblöndum. Smárafræið er forsmitað 
með Rhizobium bakteríu og húðað með næringar- 
og varnarlagi sem gefur fræinu auka orku til spírunar. 

Túnblöndur með smárafræjum
•   Smáratún – Taða
 Blanda þar sem áhersla er lögð á hámarks 
 uppskeru og endurvöxt. Blandan hentar best þar 
 sem minna reynir á vetrarþol. Inniheldur vallar-
 foxgras, hávingul, vallarrýgresi og rauðsmára (4n)
•   Smáratún – Slægja
 Blanda þar sem áhersla er lögð á góða uppskeru 
 og gott vetrarþol. Inniheldur vallarfoxgras, 
 hávingul, vallarrýgresi og rauðsmára (2n)
•   Smáratún – Beit 
 Blanda þar sem áhersla er lögð á gott beitar- og 
 traðkþol. Blandan gefur góða uppskeru og hentar 
 vel til beitar og sláttar. Inniheldur vallarfoxgras, 
 hávingul, vallarrýgresi, vallarsveifgras og hvítsmára.

Áburðarverksmiðja í túninu heima
Hámörkum prótein í heyjunum og minnkum um leið áburðarþörfina. Með sáningu 
smára í tún má auka uppskeru og draga úr áburðarþörf túnanna. 

Rauðsmári Hvítsmári

Húðað smárafræ
1. Ytra varnarlag

2. Ytra næringarlag

3. Steinamjöl

4. Moldarsýra

5. Innra næringarlag

6. Innra varnarlag

Óvirkt bakteríusmit, sem virkjast 
þegar fræið kemst í snertingu við 
raka og byrjar að spíra

SMÁRAFRÆ
+ vaxtarhvati
+ moldarsýra



Hafðu samband við sölumenn Líflands

Sævar Björgvinsson
Verslunarstjóri
Blönduósi
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saevar@lifland.is

Ásmundur Óskar Einarsson
Sölumaður
540 1155
blonduos@lifland.is

Helgi Björn Ólafsson
Verslunarstjóri
Borgarnesi
540 1154
helgibo@lifland.is

Borgarnes - Vesturland

Reykjavík - Söludeild

Hvolsvöllur - Suðurland

Blönduós - Norðurland vestra Akureyri - Norðurland

Hanna Laufey 
Jónasdóttir
Sölumaður
Borgarnesi
540 1154
borgarnes@lifland.is

Ellert Jón Gunnsteinsson
Verslunarstjóri
Akureyri
540 1150
akur@lifland.is

Ástvaldur Lárusson
Sölumaður
540 1133
astvaldur@lifland.is

Örvar Arason
Verslunarstjóri
487 8888
hvolsvollur@lifland.is

Guðbjörg Jónsdóttir
Sölustjóri
540 1134
gudbjorg@lifland.is

Karítas G. Thoroddsen, 
Sölumaður 
Akureyri
540 1130
karitas@lifland.is

Helena Marta Stefánsdóttir
Sölumaður 
540 1135
helena@lifland.is

Auðunn Kristjánsson
Sölumaður 
487 8888
hvolsvollur@lifland.is

Baldur Örn Samúelsson
Fóðurfræðingur
540 1131
baldur@lifland.is

Jóhannes Baldvin Jónsson
Deildarstjóri ráðgjafar 
og vöruþróunar
540 1139
johannes@lifland.is

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls 3

Akureyri
Óseyri 1

Borgarnes
Digranesgata 6

Blönduós
Efstabraut 1

Hvolsvöllur
Ormsvöllur 5


