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Ræktun 

Í Jörð.is er hægt að skrá upplýsingar um allt ræktunarferlið, bæði nýræktun og 

endurræktun. Val stendur um að nýskrá á eina spildu í einu eða skrá fyrir 

margar spildur sem þá fá sömu meðhöndlun.   

Valið er úr lista ein spilda eða fleiri sem ætlunin er að skrá upplýsingar um.  Möguleiki er að skrá að hvað hefur verið 

framkvæmt eða skrá inn áætlun um hvað ætlunin er að gera og bæta síðan við eftir þörfum og áhuga á skráningu.  

Möguleiki er að skrá eftirtalda ræktun; „garðrækt“, „gras“, 

„grænfóður“, „korn“ og „olíujurtir“. Þegar búið er að velja í 

flipanum „Ræktun“ t.d. „gras“ kemur upp val á öllum 

grasfræblöndum sem eru í boði og er sá listi uppfærður á 

hverju ári þannig að hægt er að velja saman ár og 

grasfræblöndur. Til dæmis er það til að grasfræblöndur bera 

sama nafn á milli ára en yrkin eða hlutfall yrkja er ekki hið 

sama. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar t.d. er verið að 

nota gamlar birgðir.  

Eins og sjá má á myndinni hér að neðan eru hlutföll í 

grasfræblöndum tilgreind. Athuga þarf að ef grasfræblöndu er 

blandað saman við önnur yrki. T.d. þegar smára er bætt við þá 

er blái plúsinn valinn en þá er réttast að eyða út eða 

endurreikna hlutföllin þar sem kerfið gerir kröfu um að 

samtalan sé í 100%. 
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Fyrir þá sem vilja hafa alla skráningu ítarlega er boðið upp á að skrá hvenær hver spilda er plægð, herfuð, tætt og 

völtuð. Þá er hægt að skrá sáðtíma og sáðmagn og hvenær hún er kölkuð og þá með hvaða kalkgjafa. Rétt er að 

benda á að til viðbótar er hægt að skrá athugasemdir. 

Dæmi um skráningu: 

 

Bændur sem nýta sér þessa skráningu og skrá t.d. allt sem sáð er að vori munu síðan geta fært þær upplýsingar með 

rafrænum hætti í umsókn um jarðabótastyrk í Bændatorginu. 

Athugið að þegar hakað er við „Áætlun fyrir næsta sumar“ þá bregst kerfið þannig við að þær upplýsingar nýtast við 

áburðaráætlanagerðinni en verða ekki hluti af ræktunarsögu spildunnar. Það verður ekki fyrr en hakið er tekið af. 

Upplýsingar sem eru áætlaðar fram í tímann birtast skáletraðar í kerfinu. 

Upplýsingar um ræktun fyrir tiltekið ár eru með skráðar dagsetningar á tímabilinu frá 15. júlí  til 14. júlí. Þannig er t.d. 

plæging sem er skráð 10. oktober 2015 skilgreind sem hluti af ræktunarsögu spildunnar fyrir árið 2016. 


