
Vörunr. Tegund/stofn Helstu einkenni Sekkur 
kg

Sáðmagn
Kg pr. ha

Tilboðsverð 
10% afsl. 
Verð pr. kg

9-19-5 Grasfræblanda 1 - Bústólpi Traust blanda sem gefur góða uppskeru og góðan endurvöxt, tilvalin 
þar sem slegið er tvisvar. Blanda valinna vallarfoxyrkja sem reynst hafa 
sérstaklega vel á Norðurlandi. Gott vetrarþol.

25 25 687

9-21-5 Grasfræblanda 2 - Bústólpi Hentar vel til beitar og þar sem slegið er einu sinni. Vetrarþol meira en í 
grasfræblöndu 1. Gott fóðurgras með vallarfox í meirihluta. Gefur góða 
uppskeru. Vallarsveifgrasið bætir endingu túnsins.

25 25 697

9-06-5 Grasfræblanda 3 
- Bústólpi

Uppskerumikil blanda þar sem tegundir og yrki hafa verið valin sérstaklega 
með það í huga að fá mikla og góða uppskeru, bæði í fyrri og seinni 
slætti.  Þrjú yrki vallarfoxgrass sem gefa góða uppskeru en hafa einnig gott 
vetrarþol. Í blöndunni er einnig hávingull sem er uppskerumikil tegund og 
fjölært rýgresi sem gefur góðan endurvöxt og gott prótein.

25 25 735

9-02-6 Grasfræblanda - Heyfengur Uppskerumikil blanda með 35% innihald af hávingli. Hávingull er 
uppskerumikið yrki og gefur góðan endurvöxt ásamt úrvals vallarfoxyrkjum. 
Góður endurvöxtur sem gefur góðan seinni slátt.

15 25 855

9-03-6 Grasfræblanda - Sígild Sígild og góð blanda með breitt úrval vallarfoxyrkja ásamt fjölæru rýgresi. 
Ferlitna rýgresi gefur meiri uppskeru og byggir upp gott gróffóður með 
vallarfoxgrasinu. Nokkuð vetrarþolin blanda.

15 25 770

9-14-5 Vallarfoxgras - Engmo Mjög vetrarþolið og gefur góða uppskeru í  fyrri slætti en sprettur lítið eftir 
fyrsta slátt. Hefur reynst vel norðanlands.

25 25 557

9-08-5 Vallarfoxgras - Snorri Mjög vetrarþolið, nokkuð uppskerumikið en gefur lakari endurvöxt en bestu 
yrkin. Afrakstur samnorrænna kynbóta. Hefur reynst vel norðanlands.

10 25 674

9-09-6 Vallarfoxgras - Tuukka Nokkuð vetrarþolið. Gefur góða uppskeru og gott fóðurgildi. Hefur reynst 
vel hér á landi.

25 25 785

9-11-5 Vallarfoxgras - Tehno Nokkuð vetrarþolið. Gefur góða uppskeru og gott fóðurgildi. Hefur reynst 
vel hér á landi.

25 25 785

9-12-5 Vallarfoxgras - Rubinia Í hópi uppskerumestu yrkja. Vetrarþol er einnig gott. 25 25 785

9-47-5 Vallarsveifgras - Balin Er frekar hugsað í grasflatir en tún. Gefur minni uppskeru en sum önnur yrki. 25 18 837

9-46-5 Vallarsveifgras - Oxford Harðgert yrki og uppskerumikið. Myndar þéttan svörð og lokar eyðum. 25 18 855

9-52-5 Fjölært rýgresi - Calibra Vetrarþolið og uppskerumikið. Gott að sá einu og sér en líka með 
vallarfoxgrasi.

25 35 410

9-18-5 Hávingull - Laura Uppskerumikill og gefur ágætan endurvöxt. Þolir ágætlega frost. 
Heppilegur til ræktunar með blöndu af rauðsmára, vallarfoxgrasi eða öðrum 
grastegundum. Gott fóðurgras. 

20 25-30 589

9-16-5 Túnvingull - Gondolin Mjög þurrkþolið og hentar því vel í sendinn jarðveg. Harðgerð grastegund 
sem er mest notuð í landgræðslu. Góður í að binda jarðveg og draga úr 
frostlyftingu. Einnig notaður í grasflatir og á golfvelli.

25 20-25 531

9-42-5 Hvítsmári - Undrom Hvítsmára er alltaf sáð með grasi og hentar hann mjög vel í beitartún en 
einnig í tún sem á að heyja. Smita þarf fræið áður en því er sáð í  nýtt land. 
Gamalt yrki, þaulreynt.

10 5-6 990

9-43-5 Rauðsmári - Ares Gott fóður og steinefnaríkt. Rauðsmári hentar betur en hvítsmári í slegin tún. 
Þarf bakteríusmit.

10 5-6 1.346

9-55 Smit fyrir smárafræ 1 2.290

9-64-5 Strandreyr - Hálmur Fjölær planta og er aðallega ræktuð vegna hálmsins, þá aðallega til 
undirburðar. Harðgerð planta sem kemur upp ár eftir ár.

10 15-20 1.230
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Vörunr. Tegund/stofn Helstu einkenni Sekkur 
kg

Tilboðsverð 
10% afsl. 
Verð pr. kg

Sáðmagn 
Kg pr. ha

Vaxtar- 
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9-34-5 Sumarrýgresi - Barspectra (4n) Ferlitna, gamalt yrki og hefur alltaf reynst vel hér á landi. 
Hávaxið og skríður snemma, gefur líka góðan endurvöxt.

25 473 35 50 - 60

9-36-5 Vetrarrýgresi - Barmultra (4n) Ferlitna, blaðríkt, lágvaxið og skríður nánast ekkert. 
Þaulreynt hérlendis og mikið notað um árabil.

25 486 35 70 - 100

9-28-5 Sumarhafrar - Belinda Fremur seint til þroska miðað við hafrayrki almennt. Hentar 
vel sem sumarhafrar, snemmslegnir. Þaulreynt yrki og 
mikið notað.

25 143 180-200 75 - 110

9-31-5 Sumarrepja - Mosaik Fljótsprottin og harðgerð repja sem þarf stuttan 
vaxtartíma.

10 824 15 50 - 75

9-32-5 Vetrarrepja - Barcoli Uppskerumikið, þaulreynd hérlendis og hefur verið notað 
lengi. Hefur ævinlega hlotið góða dóma í tilraunum.

25 580 10 90 - 120

9-40-5 Vetrarrepja - Hobson Blaðríkt yrki en hættir lítið til að blómstra. Þetta yrki hefur 
náð miklum vinsældum hérlendis síðustu ár.

25 638 10 90 - 120

9-38 Fóðurnæpur - Samson Fóðurnæpa er vetrareinær káltegund sem myndar stóra 
forðarót að hluta til ofanjarðar á fyrsta ári. Fóðurnæpa 
gefur góða og næringarríka uppskeru.

1 594 1,5 100 - 130

9-17 Fóðurmergkál - Grüner Angeliter Fóðurmergkál er góð fóðurjurt til haustbeitar, aðallega 
fyrir mjólkurkýr en einnig fyrir sláturlömb. Þaulreynt yrki 
og hefur verið notað hér um árabil.

1 2.093 9 120 - 150

9-70-5 Protaplus - Rýgresi + smári Protaplus er einært rýgresi með hraðsprotnum smára. 
Spennandi blanda sem hefur gefið góða raun í tilraunum í 
Evrópu, þar á meðal í Finnlandi.

15 700 30-40

9-44-5 Vetrarrúgur - SU Performer Uppskerumikið yrki sem hefur reynst vel í Noregi, kom 
sérstaklega vel út við þurrar aðstæður. Hentar hvort sem 
er til beitar, gróffóðuröflunar eða jafnvel til þroska. Sáð 
í lok júlí eða byrjun ágúst til þess að beita það snemma 
vors. Einnig  er hægt að sá að vori og beita síðsumars 
eða jafnvel slá áður en það þroskast. Áhugavert yrki með 
fjölbreytta möguleika, hefur ekki verið reynt í tilraunum 
á Íslandi.

25 249 180-200

Öll verð eru án VSK. Verð taka mið af gengi þann 1.mars. Birt með fyrirvara um prentvillur.

GRÆNFÓÐUR



Vörunr. Tegund/stofn Helstu einkenni Sekkur kg Sáðmagn
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Tilboðsverð 
10% afsl. 
Verð pr. kg

9-62-5 6 raða - Heder Mjög fljótþroska yrki, Heder er norskt yrki sem hefur reynst vel. Það er strásterkt og 
hefur gott þol gegn svepp.

40 180-200 133

9-56-5 6 raða - Brage Fljótþroska, nokkuð hávaxið og gefur mikla uppskeru. Er í flestu álitlegt 
og nokkuð þolið gagnvart sveppasjúkdómum.

40 180-200 133

9-54-5 6 raða - Judit Fljótþroska, gefur góða uppskeru á frjósamri jörð en reynist miður á sandi. 
Getur farið illa í haustveðrum eftir að kornið er þroskað. Judit á einkum heima 
norðanlands.

25 180-200 129

9-57-5 6 raða - Aukusti Fljótþroska og nokkuð hávaxið. Hefur reynst nokkuð vel bæði í tilraunum og einnig 
í ræktun, einkum norðanlands. Yrkið er áþekkt öðrum sexraðayrkjum, svo sem 
Brage og Wolmari, að vindþoli og uppskeru.

30 180-200 128

9-59-5 6 raða - Wolmari Fremur fljótþroska, ekki þó í röð þeirra allra fyrstu, en uppskerumikið og reynist 
í heildina vel. Veðurþolið er ekki til vansa. Á líklega helst heima norðanlands en 
getur líka gengið í uppsveitum syðra.

40 180-200 128

9-67-5 6 raða - Smyrill Uppskerumikið yrki sem nær háu þurrefnishlutfalli. Smyrill er nýtt yrki úr kynbótum 
LBHÍ og hefur verið í íslenskum korntilraunum frá 1996 -2019. Kemur að jafnaði vel 
út norðan- og austanlands.

25 180-200 129

9-22-5 2 raða - Filippa Tiltölulega seinþroska. Þolir súra jörð. Á best heima á framræstum mýrum sunnan til 
á landinu en hentar ekki norðanlands. Filippa ber stórt og fallegt korn og gefur oft 
ágæta uppskeru.

25 180-200 133

9-29-5 2 raða - Kría Miðlungs fljótþroska. Kría hentar til notkunar víða um land, síst þó á 
Norðausturlandi. Víðast er Kría valin vegna öryggis, þó er það gert á mismunandi 
forsendum eftir landshlutum. Norðanlands stendur Kría betur 
en sexraðayrkin og þar má láta hana standa fram eftir hausti.

25 180-200 133

  

Vörunr. Tegund/stofn Helstu einkenni Sekkur kg Sáðmagn
Kg pr. ha

Tilboðsverð 
10% afsl.  
Verð pr. kg

9-24-5 Vorhveiti - Anniina Var áberandi fljótast til þroska í tilraunum 2009 hér á landi og samkvæmt 
erlendum tilraunaniðurstöðum virðist yrkið vera fljótara en önnur 
vorhveitiyrki 
á markaði.

40 180-200 143

9-71-5 Vorhveiti – Helmi Fljótþroska yrki frá Finnlandi. Áhugavert yrki með sterkt strá sem hefur verið 
í notkun á Íslandi undanfarin ár. Hefur ekki verið reynt í tilraunum á Íslandi 
en reynst vel við sambærilegar aðstæður í Finnlandi og Noregi.

40 180-200 148

9-66-5 Hafrar til þroska - Niklas Snemmþroska hafrar með hátt innihald betaglúkana, uppskerumikið og 
strásterkt finnskt yrki.

30 180-200 143
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Grasfræblanda 1 - Bústólpi Stofn Hlutfall

Traust blanda sem gefur góða uppskeru og góðan endurvöxt, tilvalin þar sem slegið er 
tvisvar. Blanda valinna vallarfoxyrkja sem reynst hafa sérstaklega vel á Norðurlandi. Gott 
vetrarþol.

Snorri 40%

Engmo 35%

Tehno 15%

Tuukka 10%

Grasfræblanda 2 - Bústólpi Stofn Hlutfall

Hentar vel til beitar og þar sem slegið er einu sinni. Vetrarþol meira en í grasfræblöndu 
1. Gott fóðurgras með vallarfox í meirihluta. Gefur góða uppskeru. Vallarsveifgrasið 
bætir endingu túnsins.

Snorri 40%

Engmo 35%

Balin 25%

Grasfræblanda 3 - Bústólpi Stofn Hlutfall

Uppskerumikil blanda þar sem tegundir og yrki hafa verið valin sérstaklega með það í 
huga að fá mikla og góða uppskeru bæði í fyrri og seinni slætti.  Þrjú yrki vallarfoxgrass 
sem gefa góða uppskeru en hafa einnig gott vetrarþol. Í blöndunni er einnig hávingull 
sem er uppskerumikil tegund og fjölært rýgresi sem gefur góðan endurvöxt og gott 
prótein. 

Rubina 30%

Tuukka 20%

Tehno 10%

Kasper 25%

Calibra 15%

Grasfræblanda - Heyfengur Stofn Hlutfall

Uppskerumikil blanda með 35% innihald af hávingli. Hávingull er uppskerumikið yrki 
og gefur góðan endurvöxt ásamt úrvals vallarfoxyrkjum. Góður endurvöxtur sem gefur 
góðan seinni slátt.

Ilmari 35%

Tehno  30%

Tuukka 20%

Snorri 15%

Grasfræblanda - Sígild Stofn Hlutfall

Sígild og góð blanda með breitt úrval vallarfoxyrkja ásamt fjölæru rýgresi. Ferlitna 
rýgresi gefur meiri uppskeru og byggir upp gott gróffóður með vallarfoxgrasinu. 
Nokkuð vetrarþolin blanda.

Tehno 30%

Tuukka 30%

Snorri 25%

Barkamaz 15%

GRASFRÆBLÖNDUR - SAMSETNING

Öll verð eru án VSK. Verð taka mið af gengi þann 1.mars. Birt með fyrirvara um prentvillur.


