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Tegund N  P2O5 P  K2O K  Ca  Mg  S  B  Se

Magni 1 – N27  27 8
 

Magni S – N26 + 4S  
26 5,1

  
4 

Græðir 1 – 12-15-17
 

  12 15 6,6 17  14,1   1  14  0,03
 

Græðir 8 – 21-7-11  
21 7 3,1  11 

 
10  3   2 

Græðir 9 – 27-6-6  
27  6 2,6  6  5  1,4 

  
2  

Fjölmóði 2 – 23-12
   

  23  12  5,2    4,6   2
 

Fjölmóði 3 – 24-5 Selen
   

  23,8

23,8

 5

9 4,0 5,4 2

 2,1
   

5,4
 

0,3
 

2
  

0,0015 

Fjölmóði 4 – 24-9
    

 

Fjölgræðir 5 – 17-15-12
  

  17  15  6,6  12  10  2,5   2
 

Fjölgræðir 6 – 22-11-11   
22 

 
11  4,8 

 
11 

 
9,2  1,6 

  
2 

Fjölgræðir 7 – 22-12-9 Selen 
  22 12  5,2  9 7,3  

1,6
 0,4  2  0,0015

 

Fjölgræðir 9 – 25-9-8   25  9  3,9  8  6,6 

6,6 

 1,6   2

Fjölgræðir 10 – 23-8-8 Selen   
23 8 3,5

 
8

  
1,6

 
0,3

 
2

  
0,0015
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Lýsing 

Hentar almennt milli slátta og fyrir 1. slátt þar sem mikill bú�áráburður er notaður á eldri tún.
Einnig sem viðbótar köfnunarefnisáburður á grænfóður. Kalk vegur talsvert á móti sýrandi
áhrifum köfnunarefnisins.

Þessi tegund hentar vel á milli slátta, á grænfóður og tún sem fá nægan bú�áráburð
til þess að uppfylla þarfir fyrir fosfór og kalí, en þurfa á brennisteini að halda. 

Klórfrír áburður sem nýtist í hvers kyns ræktun s.s. á grasflötum, skrúðgörðum og 
í skógrækt. Hentar einnig mjög vel fyrir flestar gerðir matjurta s.s. kartöflur og jurtir af 
krossblómaætt (t.d. kál og gulrófur), gulrætur, spínat og salat.

Ætlaður á kalísnauð mýrartún sem eru algengust um vestan- og norðanvert landið.
Hentar síst af þrígildum áburði með bú�áráburði. Einkorna áburður.

Þrígildur einkorna áburður sem hentar vel á gömul tún þar sem fosfór hefur safnast upp. 
Einnig góður með bú�áráburði, þurfi að bera þrígildan áburð á. 

Ætlaður til nota með bú�áráburði á yngri tún og þar sem jarðvegur er
kalíríkur.Hentar einnig vel þar sem þörf er á viðbótar skammti af fosfór. Einnig
milli slátta þar sem fosfór er lágur. Einnig notaður mikið til landgræðslu. 

Ætlaður til nota með bú�áráburði, einkum á eldri tún þar sem jarðvegur er

Hentar vel þar sem þörf er á tvígildum NP áburði sem notaður er með bú�áráburði, en gerð sé ríkari 
krafa um hærra gildi fosfórs. Getur einnig notast sem uppgræðsluáburður þar sem ekki sé þörf á kalí.

kalíríkur og fosfórstaðan góð. Selenbættur áburður sem gefur aukið magn selens í gróffóðri. 

Góður við endurræktun túna og hentar einnig vel á kornrækt í frjósömu landi.
Á allt grænfóður í frumræktuðu landi og almennt með káli. Einnig á ungar
nýræktir og almennt þar sem mikill skortur er á fosfór og kalí í túnum.  

Áburður á meðaltún, sér í lagi mýrartún og þar sem fosfór skortir ekki. Alhliða góður
áburður sem uppfyllir þarfir túngrasa og viðheldur forða næringarefna í jarðvegi. 

Áburður á tún þar sem lítið er vitað um áburðarþörf og tún í sæmilegri rækt
og enginn bú�áráburður notaður. Selenbættur áburður sem gefur aukið magn selens í gróffóðri.

Ætlaður til notkunar einn og sér á tún í góðri rækt. Einnig með bú�áráburði á efnasnauð tún.

Áburður sem inniheldur selen.Hentar til notkunar á tún í góðri rækt. 
Einnig á efnasnauð tún með bú�áráburði.

Kalíklóríð 

Kalísúlfat

Kornað kalk 

Bórax 

MAP- monoammoniumfosfat  12  52  22,7      2

Áburðarvöruskrá 2016 Efnainnihald:


