


Vöruskráin Græðir samanstendur af bæði einkorna 
og fjölkorna áburðartegundum. Fjölkorna tegundirnar 
eru samsettar úr tveimur eða fleiri einkorna 
áburðartegundum. Einkornategundirnar og hráefnin 
í blönduðu tegundunum eru með svipaða kornastærð 
og  jafna eðlisþyngd korna. Það tryggir jafna og 
góða dreifingu. Uppgefin stærðardreifing korna frá 
framleiðanda, er að meira en 95 % kornanna eru  1-5 
mm sem tryggir enn frekar bestu mögulegu dreifingu. 
Hráefnin eru með mikla brothörku og allur sekkjaður 
Græðis áburður er húðaður með grænmetisolíu. Hvort 
tveggja minnkar líkur á ryki eða kögglum í áburðinum.

Tegundir fyrir íslenskar aðstæður
Vöruskrá Fóðurblöndunnar byggir á gömlum 
hefðum, allt frá dögum Áburðarverksmiðjunnar. 
Áburðarformúlurnar eru sérsniðnar að þörfum 
landbúnaðar á Íslandi. Efnainnihald áburðarins byggir 
á rannsóknum á íslenskum jarðvegi og mælingum 
heysýna. Þegar Áburðarverksmiðjan hóf að framleiða 
NPK áburðartegundir voru helstu sérfræðingar hér 
á landi fengnir sem ráðgjafar til að hanna áburð sem 
hentaði íslenskum aðstæðum. Fremstu sérfræðingar 
í jarðrækt og áburðarfræðum á Íslandi hönnuðu 
áburðarformúlurnar sem eru uppistaðan í vöruskránni, 
Græðir áburður.

Kalkríkur 
Kalkinnihald áburðarins er hærra en aðrar sambærilegar 
köfnunarefnistegundir hafa. Innihald Ca í Magna 1, er 
8 %. Hátt hlutfall kalsium vinnur gegn óæskilegum 
áhrifum af mikilli og langvarandi áburðargjöf s.s. súrnun 
jarðvegs. Súrnun í jarðvegi minnkar hlutdeild sáðgresis 
í túnum. Einnig þarf ekki að kalka tún jafn oft ef þessi 
tegund áburðar er notðuð. Hér á landi eru ekki sömu 
möguleikar og annars staðar fyrir skiptiræktun. Hér 
er stuttur vaxtatími og eingöngu grasrækt í flestum 
tilfellum. Þess vegna er hátt hlutfall kalsíum mikilvægara 
á Íslandi en ella.

Magnesíum
Til þess að bjóða viðskiptavinum magnesium hefur 
Græðir tvær tegundir í vöruskránni sem innihalda 1,6 
% af hreinu magnesium (Mg). Hráefnið er magnesíum 
súlfat sem er auðleysanlegt í jarðvegi og plantan nýtir. 
Heysýni viðskiptavina Græðis sýna góðar niðurstöður 
fyrir magnesium og þegar öll heysýni hér á landi eru 
skoðuð kemur í ljós að magnesium innihald er almennt í 
ágætu horfi hjá langflestum bændum.

Selen og brennisteinn
Græðir vöruskrá býður meira en helming sinna áburðar-
tegunda með viðbættu seleni. Selenið er auðleysanlegt 
og niðurstöður heysýna hjá viðskiptavinum Græðis 
staðfesta það.

Blandaðar áburðartegundir Græðis, aðrar en 
Urea tegundir innihalda í kringum 2% brennistein. 
Brennisteinn er mikilvægt uppbyggingarefni 
próteina. Köfnunarefnisáburðurinn Magni inniheldur 
ekki brennistein en í staðinn er boðið upp á 
köfnunarefnisáburðinn Magna S sem inniheldur aukið 
magn brennisteins. Undanfarna áratugi hefur þörf fyrir 
brennistein í jarðvegi aukist til muna. Súrt regn var stórt 
vandamál seint á síðustu öld og olli því að nóg var af 
brennisteini í jarðvegi. Með breyttri orkunotkun tókst að 
snúa þeirri óheillaþróun við, a.m.k. í okkar heimsshluta. 
Til þess að tryggja hæfilegt brennisteinsmagn eru 
formúlur stilltar af með því að bæta ammoníumsúlfati í 
Græðis blöndur þar sem þess er þörf.

Hátt gildi fosfórs 
og hár vatnsleysanleiki 

Steinefnaríkur áburður

Einkenni NPK tegunda Græðis eru hátt gildi fosfórs 
og mikill vatnsleysanleiki. Einkenni fjölkorna tegunda 
Græðis er hár vatnsleysanleiki fosfórs og 100 % 
vatnsleysanleiki á kalí. Hár vatnsleysanleiki er 

sérstaklega mikilvægur í köldu loftslagi og þar sem 
vaxtartíminn er stuttur. Á Íslandi er kalt loftslag og 
stuttur vaxtartími. 

Góð dreifigæði



Heyskaparsumarið 2019 var mjög frábrugðið árinu 
2018. Í flestum landshlutum var nú þurrt og hlýrra. 
Þó var kalt vor fyrir norðan og austan. Niðurstöður 
heysýna eru mjög áþekkar um land allt hvað varðar 
steinefni í gróffóðri. Öll elstu steinefni, Ca, P, og K 
eru undir viðmiðum æskilegra gilda fyrir mjólkurkýr. 
Magnesíum mælist í lægri mörkum æskilegra gilda, oft 
undir þeim. Kalí og fosfór eru áberandi lægri miðað við 
2018. 

Prótein í gróffóðri var einnig marktækt lægra 2019. Því 
er mögulegt að byggingarefni próteina úr áburði, t.d. N 
og S hafi ekki nýst nægilega vel vegna vaxtarskilyrða, 
því iðullega var slegið fyrr sumarið 2019 m.v. 2018

Nokkrar mögulegar ástæður geta verið að baki, þó 
erfitt sé að skýra með beinum hætti: þurrt vor, þar sem 
áburður var lengi að skila sé í jarðveginn, mjög hraður 
endurvöxtur á seinni slætti eða einfaldlega skortur á 
rigningu þegar á þurfti að halda. 

Því er mikilvægt að huga vel að steinefnainnhaldi 
gróffóðurs, greina jarðvegssýni til að fá vitneskju um 
næringarinnhald jarðvegs og ekki síður að efnagreina 
búfjáráburðinn. Stór hluti áburðarskammts af kalí 
kemur úr búfjáráburði og því mikilvægt að vita hversu 
mikið í raun er borið á. 

Niðurstöður heysýna

Græðir vöruskrá er í stöðugri endurskoðun og 
fylgst er grannt með allri þróun sem á sér stað hjá 
áburðarframleiðendum.

Nýjungar - UREA
Urea tegundir Græðis áburðar hlutu góðar unditektir á 
árinu 2019 og var því ákveðið að bæta við nýrri tegund 
UREA 46 sem verður til sölu á þessu ári.
Boðið er upp á þrjár UREA tegundir þetta árið með 
sérstakri húðunartækni, UREA Limus® Pro sem 
hefur verið þróuð um árabil með góðum árangri. 
Samkvæmt framleiðanda er ávinningur UREA Limus® 
Pro verulegur m.a aukin sveigjanleiki í ræktun og 
meðhöndlun ásamt því að minnka útskolun og  
uppgufun. Með því að húða urea áburð á réttan hátt, 
má minnka efnistap til muna og notkun urea áburðar 
án þess að fella hann niður í jarðveginn, er að aukast 
í okkar nágrannalöndum. Við bestu aðstæður er hægt 

að spara í áburðarkaupum með því að nota urea áburð. 
Urea hefur miklu hærra hlutfall köfnunarefnis en annar 
köfnunarefnisáburður.
 
Vel heppnuð breyting á umbúðum
Á síðasta ári var ráðist í gagngerar breytingar bæði á 
ytra og innra byrði stórsekkja Græðis áburðar. Einkenni 
nýju sekkjana er góður styrkur sem þolir íslenska 
veðráttu sem jafnframt tryggir þurran og góðan áburð. 
Sekkirnir uppfylla alla gæðastaðla sem þörf er á ásamt 
því að vera með vottun frá ISO9001/2000.
 
Að lokum er gott að minna á að í vöruskrá Græðis 
er boðið upp á kornað kalk sem inniheldur 38 % 
kalsíum. Ef jarðvegur hefur súrnað meira en gott þykir 
er stundum nauðsynlegt að gefa kalsíum í stórum 
skömmtum til þess að laga sýrustig jarðvegsins.

Nýjungar og þróun

Einar Ásgeirsson
Fóðurfræðingur



ÁBURÐARVERÐSKRÁ 2020      

Verðskrá
Sýnir verð pr. tonn (án vsk) miðað við afgreiðslu í 600 kg. 
sekkjum.  

Greiðslufrestur
Miðast við gjalddaga 1. október og eindaga 14 dögum síðar. Í 
stað greiðslufrests er hægt að skipta í 6 jafnar greiðslur frá 
júní - nóvember.  

Greiðsluskilmálar
Gjalddagi er 1. dagur hvers mánaðar eftir úttektarmánuð. 
Eindagi er 14 dögum síðar. 

Afsláttarkjör
Ef pantað er fyrir 31. janúar 2020 og greitt fyrir 15. mars er 
8% afsláttur ef greitt er fyrir 15. maí þá er 5% afsláttur.

Flutningstilboð
Þegar keyptir eru fleiri en 10 sekkir og pöntun berst fyrir 
31. janúar 2020 kostar flutningur 1000 kr. pr tonn m.v. 
afgreiðslu frá afgreiðsluhöfn og heim á hlað viðskiptavinar. 
Tilboðið gildir ekki fyrir pöntun á viðbótaráburði sem 
pantaður er eftir að upphafleg áburðarpöntun hefur verið 
flutt til viðtakanda. 

Verð eru birt með fyrirvara um villur og breytingar. 
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Magni 1
N27

Magni S
N26 + 4S

Fjölmóði 2
23-12

Fjölmóði 3
25-5 Selen

Fjölmóði 4
24-9 Selen

Græðir 1
12-15-17

Græðir 8
21-7-11 Selen

Græðir 9
27-6-6 Selen

Fjölgræðir 5
17-15-12

Fjölgræðir 6 
20-10-10 Se + Mg

Fjölgræðir 7
22-14-9 Selen

Fjölgræðir 9
25-9-8 

Fjölgræðir 12
22-8-7 Se + Mg

UREA Limus® Pro
N46

UREA Limus® Pro
NP38-8

UREA Limus® Pro
NPK28-13-10

OMYA
Kornað kalk-600 kg

 51.575 53.257 56.060 27     8,4    

 53.406 55.148 58.050 26     7  4   

 58.870 60.790 63.989 23 12 5,2   6  2  

 57.987 59.878 63.029 25  5 2,1   7  2 0,0015

 58.264 60.164 63.330 23,8 9 4   6  2 0,0015

 74.917 77.359 81.431 12 15 6,6 17,5 14,6   14 0,03 

 62.461 64.497 67.892 21 7 3,1 11 9 1,4  2 0,0015

 60.708 62.688 65.987 27 6 2,6 6 5 1,4  2 0,0015

 64.773 66.885 70.405  17 15 6,6 12 10 4  2  

 62.486 64.524 67.920 20 10 4,3 10 8,1 1,4 1,6 3 0,0015

 65.046 67.167 70.702 22 14 6,1 9 7,3 1,4  2 0,0015

 62.537 64.576 67.975 25 9 3,9 8 5,8 1,5  2 

 62.370 64.404 67.794 22 8,3 3,6 7,4 6,2 1,4 1,6 3 

 65.740 67.883 71.456 46        

 68.630 70.868 74.598 38,3 7,8 3,4     2,1 

 67.704 69.911 73.591 28,1 13 5,6 9,6 8   1,7 

 39.017 40.290 42.210      38   

Tegund:  Gjalddagi 1. mars Gjalddagi 1. maí Greiðsludreifing  
  kr./tonn án vsk. kr./tonn án vsk. kr./tonn án vsk. N P

2
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 P K

2
O K Ca Mg S B Se

8% 5%

VERÐ
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Græðir 8
21-7-11

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

Fjölmóði 3
25-5

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

Fjölgræðir 6
20-10-10

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.

Græðir 9
27-6-6

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

Fjölmóði 4
24-9

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 7
22-14-9

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 12
22-8-7

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.

Græðir 1
12-15-17

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

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.
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Se

Se

Se
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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.

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 er lágt. Mikið 
notaður í landgræðslu.

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 9
25-9-8

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

UREA Limus® Pro
N46

Húðaður eingildur UREA áburður sem 
hentar fyrir íslenskar aðstæður. Hátt 
hlutfall köfnunarefnis. Hentar vel
þar sem þörf er á viðbót af köfnunar-
efni. Góður með búfjáráburði og á 
beitarlönd. Hagkvæmasti kosturinn af 
köfnunarefnisáburði sem völ er á.

UREA Limus® Pro
NP38-8

Húðaður tvígildur UREA áburður 
sem hentar fyrir íslenskar aðstæður.
Góður með búfjáráburði á eldri tún. 
Hagkvæmur kostur.

UREA Limus® Pro
NPK28-13-10

Húðaður þrígildur UREA áburður 
sem hentar fyrir íslenskar aðstæður.
Góð samsetning NPK gilda sem 
hentar vel á efnasnauð tún.

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca Ca Ca

Ca Ca

Ca
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AFGREIÐSLUSTAÐIR

NORÐURLAND & 
NORÐAUSTURLAND
Þjónustufulltrúar

REYKJAVÍK & 
SUÐURLAND
Þjónustufulltrúar

VESTURLAND &
DALIR
Þjónustufulltrúar

SUÐURLAND &
SUÐAUSTURLAND
Þjónustufulltrúar

SUÐURLAND &
SUÐAUSTURLAND
Þjónustufulltrúar

Þjónustufulltrúar

VESTURLAND &   
VESTFIRÐIR
Þjónustufulltrúar

AUSTURLAND
Þjónustufulltrúar

Vigfús Friðriksson 
fusi@kb.is
Sími: 430 5500
Gsm: 845 1751

Unnsteinn Árnason
irisbjorg@simnet.is
Klúku
Hólmavík
Gsm: 8988210

Pétur Pétursson
petur@fodur.is
Sími: 570 9826
Gsm: 862 0090

Hjálmar Már Kristinsson
hjalmar@fodur.is
Sími: 570 9840
Gsm: 866 7884

Hrönn Jónsdóttir
hronn@fodur.is
Sími: 570 9840
Gsm: 848 1426

Úlfur Blandon
ulfur@fodur.is
Sími: 570 9816
Gsm: 697 4728

Stefanía Gunnarsdóttir
stefa@fodur.is
Sími: 570 9822

Hjördís Bergsdóttir
hjordis@fodur.is
Sími: 570 9811

Ívar Gylfason
ivar@fodur.is
Sími: 570 9833
Gsm: 894 9823

Pétur Pétursson
petur@fodur.is
Sími: 570 9826
Gsm: 862 0090

Birkir Ármannsson
Brekku
birkirarm@gmail.com
Sími: 487 5646
Gsm: 898 2464

Einar Gestsson
Hæli
einargestsson@gmail.com
Sími: 486 1058
Gsm: 860 9682

Berglind Ósk Óðinsdóttir
berglind@bustolpi.is
Gsm: 693 0148

Sigurður Kristjánsson
Stöng, Mývatnssveit
stongmy@emax.is
Sími: 464 4252
Gsm: 892 0157

Hanna Dögg Maronsdóttir
hanna@bustolpi.is
Sími: 460 3354

Stefán Grímsson
Kópasker
shgsirra@kopasker.is
Sími: 465 2172
Gsm: 894 0172

Ingvar Olsen
ingvar@bustolpi.is
Sími: 8406363

Thelma Rut Káradóttir
thelma@bustolpi.is
Sími:  460 3358

Trausti Aðalsteinsson
Húsavík 
Sími:  458 8981
Gsm: 664 0581

Björn Jónsson
Höfn
bjornj@kask.is
Sími: 470 8222
Gsm: 893 5444

Björn Helgi Snorrason
Kálfafelli
bhsbondi@gmail.com
Gsm: 848 9872

Unnur Blandon
unnurblandon@gmail.com
Gsm: 698 3264

Stefán Ragnarsson
stefanr@fodur.is
Sími: 5709870
Gsm: 699 4789

Jóhann P. Ágústsson
Brjánslæk
br12@simnet.is
Sími:456 2055
Gsm: 824 3108

Valgeir Örn Kristjánsson
Kaupfélag Steingrímsfjarðar 
Hólmavík
pakkhus@ksholm.is
Sími: 4553106

Pétur Pétursson
petur@fodur.is
Sími: 570 9826
Gsm: 862 0090

Tryggvi S.Bjarnason
tryggvi@fodur.is 
Sími: 570 9850
Gsm: 894 9820

SUÐURLAND
Kuldaboli, Þorlákshöfn
kuldaboli@kuldaboli.is
Sími: 483 3110

VESTURLAND /
DALIR / VESTFIRÐIR
ÞÞÞ HF. Akranesi
trukkur@aknet.is
Sími: 431 1500

NORÐURLAND /
NORÐAUSTURLAND
Bústólpi ehf.
bustolpi@bustolpi.is
Sími: 460 3350

ÁBURÐARSÖLUMENN

FB verslun Selfossi

AUSTURLAND
Sigurbjörn Snæbjörnsson
Egilsstaðir
gilsarteigur@simnet.is
Gsm: 860 3538

FB verslun Hvolsvelli

FB verslun Hellu
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SUÐAUSTURLAND
KASK - Höfn í Hornarfirði
bjorn@kask.is
Sími: 470 8200

NORÐURLAND VESTRA 
Kaupfélag Vestur Húnvetninga
Hvammstanga
Sími: 455 2300

Kaupfélag Skagfirðinga
Sauðárkróki
bjorn.svavarsson@ks.is
Sími: 4554626 
Gsm: 825 4626

Sigurbjörn Snæbjörnsson
Egilsstaðir
gilsarteigur@simnet.is
Gsm: 860 3538

Björn M. Svavarsson
KS - Sauðárkróki
bjorn.svavarsson@ks.is
Sími: 4554626
Gsm: 825 4626

Jón Hilmar Karlsson
KVH Hvammstanga
Sími: 455 2325
Gsm: 868 8022

Reimar Marteinsson
KVH Hvammstangi
reimar@kvh.is
Sími: 455 2300 
Gsm: 894 9939

NORÐURLAND 
VESTRA 
Þjónustufulltrúar




