
Magni 1
N27

Hentar vel milli slátta og fyrir 1. slátt þar 
sem búfjáráburður er notaður á eldri tún. 
Einnig sem viðbót á köfnunarefnisáburði 
á grænfóður. Kalkríkur áburður sem 
kemur í veg fyrir lágt sýrustig jarðvegs.

Magni S
N26 + 4S

Hentar vel milli slátta, á grænfóður og á 
tún sem fá nægan búfjáráburð. Frábær 
fyrir beitilönd og tún með vöntun á 
brennisteini. Byggir upp rótarkerfið og 
mjög kalkríkur.

Græðir 1 
13-15-18

Klórfrír fjölkorna áburður fyrir ræktun 
á matjurtum, kartöflum og jurtum af 
krossblómaætt t.d. káli, gulrótum, 
gulrófum, spínati og salati. Hentar vel á 
grasfleti, í skrúðgarða og skógrækt.

Græðir 8 
21-7-11  Selen

Fyrir kalísnauð mýrartún sem eru 
algengust um vestan- og norðanvert 
landið. Hentar síst af þrígildum áburði 
með búfjáráburði. Einkorna ábuður. 

Græðir 9 
27-6-6  Selen

Þrígildur einkorna áburður, hentar á 
gömul tún þar sem fosfór hefur safnast 
upp. Góður með búfjáráburði ef þarf að 
bera þrígildan áburð á.

Fjölmóði 2 
23-12

Notist með búfjáráburði á yngri tún og 
þar sem jarðvegur er kalíríkur. Einkar 
góður ef þörf er á viðbótarskammti af 
fosfór og á milli slátta þar sem fosfór lágt. 
Mikið notaður í landgræðslu.

Fjölmóði 3 
25-5 Selen

Notist með búfjáráburði á eldri tún 
og þar sem jarðvegur er kalríkur og 
fosfórstaða er góð. Selen og kalkbættur 
áburður sem gefur aukið magn selens í 
gróffóðri, kalkrík blanda. 

Fjölmóði 4 
24-9  Selen

Hentar þar sem þörf er á tvígildum NP 
áburði með búfjáráburði þar sem krafa er 
á hærra gildi fosfórs. Einnig notaður sem 
uppgræðsluáburður þar sem ekki er þörf 
á kalí.

Fjölgræðir 5 
17-15-12

Góður fyrir endurræktun túna og í 
kornrækt á frjósömu landi. Fyrir allt 
grænfóður í frumræktun og með káli. Á 
nýrækt og þar sem skortur er á fosfór og 
kalí í túnum. Kalkrík blanda.

Fjölgræðir 6 
20-10-10  Selen - Mg

Áburður sem uppfyllir þarfir meðaltúna 
sem fá að auki góða skammta af 
magnesíum og selen. Hentar vel þar sem 
ekki er búfjáráburður. Er líka góður fyrir 
grænfóðursrækt, bygg og hafra.

Fjölgræðir 6b 
22-11-11

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

NOTKUNARLÝSING

Fjölgræðir 7 
22-14-9 Selen

Áburður á tún sem lítið er vitað um 
áburðarþörf og tún í sæmilegri rækt 
og enginn búfjáráburður er notaður. 
Selenbættur og eykur magn selens í 
gróffóðri.

Fjölgræðir 9 
25-9-8 Selen

Til notkunar einn og sér á tún í góðri rækt 
og með búfjáráburði á efnasnauð tún.

Fjölgræðir 12 
22-8-7  Selen - Mg

Ætlaður til notkunar einn og sér á tún 
í góðri rækt. Einnig hentugur með 
búfjáráburði á efnasnauð tún. Góður 
á beitartún. Hentugur skammtur af 
magnesíum og selen.

NP 38-8 Urea

Tvígildur og mjög köfnunarefnisríkur 
áburður sem hentar vel með búfjáráburði 
og í kalíríkan jarðveg. Hentar ekki þar 
sem jarðvegur er súr. Inniheldur húðað, 
slow-release urea sem tryggir betri 
nýtingu köfnunarefnis.

NPK 28-13-10 Urea Selen

Þrígildur áburður með ríkulegu magni 
NPK, með húðuðu, slow-release urea 
sem tryggir betri nýtingu köfnunarefnis. 
Ekki er þörf að nota búfjáráburð með. 
Hentar vel á nýræktir sem og eldri tún. 
Inniheldur selen.


