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Hágæða yrki
sérvalin í samstarfi við íslenska
bændur og sérfræðinga

BYGG OG HAFRAR
FYRIR ÁRIÐ 2020

BYGG

HAFRAR TIL ÞROSKA

Sex raða bygg (6r) þroskast að jafnaði fyrr en tví raða bygg
(2r). Það hefur aftur á móti veikt strá að jafnaði, brotnar í
veðrum og leggst jafnvel. Því er sex raða bygg helst notað
norðanlands, austan og vestan, einnig að hluta til í uppsveitum syðra. Tví raða bygg er einkum notað í lágsveitum.

Hérlendis eru hafrar mest ræktaðir til grænfóðurs en það
hefur færst í vöxt að sá að sá þeim til kynþroska/þreskinga.
Hafrar eru þurrkþolnir og þroskast aðeins á eftir byggi. Þeir eru
almennt nægjusamari á köfnunarefnisáburð og þolnari á
súran jarðveg.

KRÍA (2ja raða): Miðlungi fljótþroska. Kría hentar vel til
notkunar víða um land síst þó á austanverðu Norðurlandi.
Víðast er Kría valin vegna öryggis, þó er það gert á mismunandi forsendum eftir landshlutum. Norðanlands
stendur Kría betur en sex raða yrkin og þar má láta hana
standa fram eftir hausti. Sunnanlands er Kría mun fljótari til
þroska en þau tví raða yrki sem þar er um að velja.

Það getur gefið góða uppskeru að sá höfrum og eru þeir
hið besta kjarnfóður fyrir skepnur. Best er að láta hafra ná
þroska í sendinni jörð.

AUKUSTI (6 raða): Fljótþroska, nokkuð hávaxið og hefur
reynst nokkuð vel í tilraunum og í ræktun, einkum norðanlands. Yrkið er áþekkt öðrum sex raða yrkjum svo sem Brage
og Wolmari, að vindþoli og uppskeru.

RINGSAKER: Hefur reynst vel á Íslandi. Sterkt og gott yrki
fyrir norðlægar slóðir. Góð uppskera og gott próteininnihald. Nokkuð fljótþoska. Tilraunir voru gerðar á Ringsaker
árið 2017.

NIKLAS: Nýtt yrki. Snemmþroska hafrar með hátt innihald betaglúkana og henta vel til völsunar og
manneldis.

FILIPPA (2ja raða): Tiltölulega seinþroska. Þolir súra jörð.
Á best heima í framræstum mýrum sunnan til á landinu en
hentar ekki norðanlands. Filippa ber stórt og fallegt korn og
gefur oft ágæta uppskeru. Í haustrigningum hallast Filippa
en brotnar ekki og yfirleitt tekst að þreskja hana.
SMYRILL (6 raða): Nýtt yrki úr kynbótum LBHÍ. Hefur
staðið sig vel í íslenskum korntilraunum og í uppgjöri fyrir
1996-2016 er Smyrill þriðja uppskerumesta sex raða yrkið
og það þurrefnisríkasta, ef frá eru taldir nokkrir tilraunareitir.

Vörunr.

BYGG OG HAFRAR

Yrki

Magn kg.

Kílóverð án vsk.

Kg/ha

Verð án vsk.

2022517/10

2ja raða

KRÍA

25/700

116

180-200

2.900/81.200

2023039/43

6 raða

AUKUSTI

KOMIÐ AFTUR

30/700

118

190 - 215

3.540/82.600

2023010/31

2ja raða

FILIPPA

KOMIÐ AFTUR

25/600

116

180-200

2.900/69.600

2023049/48

6 raða

SMYRILL

30/700

119

190-215

3.570/83.300

2011086

Hafrar til Þroska

NIKLAS

30

135

180-200

4.050

2011084

Hafrar til Þroska

RINGSAKER

500

135

180-200

67.500

2005051

Hálmur

STRANDREYR *

10

1.048

15-20

10.480

Verð taka mið af sölugengi EUR, SEK, GBP þann 24. febrúar 2020
Við áskiljum okkur rétt til verðbreytinga án fyrirvara.
Birt með fyrirvara um prent- eða innsláttarvillur.

FÓÐURBLANDAN • KORNGARÐAR 12 • SÍMI: 570 9800 • WWW.FODUR.IS • WWW.ABURDUR.IS

* TAKMARKAÐ MAGN

SÁÐVARA

FYRIR ÁRIÐ 2020

HJÁ OKKUR FÆRÐ ÞÚ ÞAULREYNDAR
OG GÓÐAR GRASFRÆBLÖNDUR

SÁÐVARA TIL TÚNRÆKTAR
Öll grös virðast eins séð úr fjarska, en þegar
betur er að gáð sést að mikill munur er á þeim.
Sum grasfræyrki gefa mikla uppskeru og önnur minni uppskeru. Í ræktunarferlinu er fóðuruppskera mæld með því að nota uppskeruvélar
fyrir tún og er eitt tún slegið í einu og fóðrið mælt
nákvæmlega til að auðkenna snemmsprottin
afbrigði, sérstaklega fyrir lönd þar sem vaxtartíminn er stuttur. Að slætti loknum er farið með
grassýni á rannsóknarstofu til að mæla þurrefnisinnihald, meltanleika, sykurmagn og trefjar.

Grasfræblöndur Fóðurblöndunnar eru þróaðar
í samráði við bændur, ráðunauta og helstu
sérfræðinga. Tekið er mið af hverju landsvæði
fyrir sig. Mjög er vandað til samsetningar yrkja
sem þurfa að vera í réttu hlutfalli í blöndunum.
Endurræktun túna er mjög mikilvægur þáttur
til að skipta um gróður í túninu og breyta
vaxtarskilyrðum þannig að túnið skili meira og
betra fóðri eftir endurvinnsluna en áður.

Vörunr.

GRASFRÆ

Yrki

Magn kg.

Kílóverð án vsk.

Kg/ha

Verð án vsk.

2000536

Grasfræblanda

Sígild

15

678

25-30

10.170

2000537

Grasfræblanda

Beit- & heyfengur

15

699

25-30

10.485

2000538

Grasfræblanda

Heyfengur

15

755

25-30

11.325

2000535

Grasfræblanda

Vallarfox

15

790

25-30

11.850

2000609/614 Landgræðslublanda

Landgræðslublandan

1/15

1.020

1.020/15.300

2000621/22

Garðablanda

Garðablanda

1/15

1.070

1.070/16.050

2002032

Vallarfoxgras

Snorri *

10

540

20-25

5.400

2002028

Vallarfoxgras

Engmo

25

380

20-25

9.500

2003046

Vallarfoxgras

Tuukka

25

670

20-25

16.750

2003047

Vallarfoxgras

Tenho

25

670

20-25

16.750

2003030

Vallarsveifgras

Balin

2003020

Vallarsveifgras

Oxford

2004013

Fjölært rýgresi

2001021
2004074

25

825

20-25

20.625

25

825

20-25

20.625

Calibra

25

445

25-30

11.125

Túnvingull

Gondolin

20

479

25-30

9.580

Hvítsmári

Undrom

10

800

20-25

8.000

2004077

Refasmári

Nexus

10

1.050

5-6

10.500

2004087

Rauðsmári

Ares

10

1.520

5-6

15.200

2004083

Hávingull

Laura

20

650

25-30

13.000

2004092

Bakteríusmit stk.

Bakteríusmit

1

2.190

KOMIÐ AFTUR

* TAKMARKAÐ MAGN

Verð taka mið af sölugengi EUR, SEK, GBP þann 24. febrúar 2020
Við áskiljum okkur rétt til verðbreytinga án fyrirvara.
Birt með fyrirvara um prent- eða innsláttarvillur.

SAMSETNING Á FRÆBLÖNDUM
Beit og heyfengur
Vallarfox Tenho 45%
Vallarfox Tuukka 40%
Vallarsveif Baron 15%

2.190

Heyfengur
Vallarfox Snorri 10%
Vallarfox Tenho 35%
Vallarfox Tuukka 20%
Hávingull Ilmari 35%

Sígild
Vallarfox Snorri 5%
Vallarfox Tenho 40%
Vallarfox Tuukka 40%
Fjölært rýgresi Barkamaz 15%

Vallarfox
Vallarfox Snorri 10%
Vallarfox Tenho 50%
Vallarfox Tuukka 40%
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VANDAÐAR SAMSETNINGAR YRKJA
Í RÉTTUM HLUTFÖLLUM
GRASFRÆBLANDA - SÍGILD: Góð blanda sem hefur komið
vel út hjá bændum. Góð svörun í endurræktinni. Breitt úrval
vallarfoxyrkja sem er gott, ásamt fjölæru rýgresi. F e r l i t n a
rýgresi gefur meiri uppskeru og byggir upp gott gróffóður
með vallarfoxgrasinu. Harðgerð og vetrarþolin blanda.
Sáðmagn 25-30 kg/ha.
GRASFRÆBLANDA - BEIT OG HEYFENGUR: Söluhæsta
grasfræblandan okkar undanfarin ár. Gefur góða beit og
slátt með góðu fóðurgildi. Vallarfoxgras, sem er uppistaðan
í blöndunni, er uppskerumikið en ekki skriðult. Vallarsveifgras er skriðul jurt, sem fyllir upp í opinn svörð og hóf- eða
klaufaför eftir ágang og beit.
Sáðmagn 25-30 kg/ha.
GRASFRÆBLANDA - HEYFENGUR: Eins og nafnið bendir
til er þetta uppskerumikil blanda með 35 % innihald af
hávingli, sem er gott. Hávingull er uppskerumikið yrki
og gefur góðan endurvöxt, ásamt úrvals vallarfoxyrkjum.
Góður endurvöxtur sem gefur góðan seinni slátt.
Sáðmagn 25-30 kg/ha.

GRASFRÆBLANDA - VALLARFOX: Á sínum tíma báðu
ráðunautar sérstaklega um svona blöndu. Vallarfoxgras er
uppskerumikið, með gott fóðurgildi og er afar lystug grastegund. Með því að blanda þessum vallarfoxyrkjum saman
næst góður fjölbreytileiki.
Sáðmagn 25-30 kg/ha.
LANDGRÆÐSLUBLANDA: Grasfræblanda til landgræðslu.
Blanda með túnvingul, vallarsveifgrasi og rýgresi. Notkunarsviðið er allt frá því að örva gróður framvindu á örfoka landi
til þess að auka magn og gæði gróðurs. Við uppgræðslu þarf
yfirleitt að nota fræ og áburð í sömu skömmtum og notaðir
eru við uppgræðslu á gróðurlausu landi.
Nota skal 4-5 kg af Græði 6 eða Blákorn á 100 m2.
Sáðmagn 1-2 kg/100 m2.
GARÐABLANDA: Hentug blanda fyrir garðflatir, íþróttavelli
og brautir golfvalla. Blandan þolir vel snöggan slátt. Gott að
sá yfir á vorin til að viðhalda þéttri og þolinni gróðurþekju.
Sáðmagn 1-2 kg/100 m2, allt eftir þéttleika.

VALLARFOXGRAS
Vallarfoxgras er mjög gott og lystugt fóðurgras og
gefur mikla uppskeru í fyrri slætti en lakari endurvöxt.
Ágætlega svell- og kuldaþolið, þolir síður að vera
slegið snemma. Er ekki þurrkþolið.
SNORRI VALLARFOXGRAS: Afrakstur samnorrænna kynbóta.
Valdar plöntur héðan og úr nyrstu héruðum grannlandanna.
Mjög vetraþolið, nokkuð uppskerumikið en gefur lakari
endurvöxt en bestu yrkin.
Sáðmagn 20-25 kg/ha.
ENGMO VALLARFOXGRAS: Norskt staðayrki. Mjög vetrarþolið og gefur góða uppskeru í fyrri slætti en sprettur lítið
eftir fyrsta slátt.
Sáðmagn 20-25 kg/ha.

VALLARSVEIFGRAS

TENHO VALLARFOXGRAS: Gaf heldur meiri uppskeru en
Snorri í tilraunum hér á landi. Vetraþol þokkalegt.
Sáðmagn 20-25 kg/ha.

Vallarsveifgras er skriðult gras sem myndar
þéttan grassvörð og lokar eyðum. Það hefur
verið í mörgum grasfræblöndum fyrir tún á undanförnum
áratugum
og
einnig
berst
villt
vallarsveifgras í tún frá umhverfinu. Það gefur góðan
endurvöxt og er ágætt fóður, þó ekki eins lystugt
og
vallarfoxgras.
Það
er
mjög
harðgert
en er ekki eins uppskerumikið og önnur túngrös.

TUUKKA VALLARFOXGRAS: Gaf heldur meiri uppskeru en
Snorri í tilraunum hér á landi. Vetrarþol gott en Finnar telja
það með vetrarþolnari yrkjum við sínar aðstæður.
Sáðmagn 20-25 kg/ha.

BALIN VALLARSVEIFGRAS: Gaf minni uppskeru en sum
önnur yrki, frekar hugsað í grasflatir en tún. Mjög vetrarþolið
og gefur mikla uppskeru.
Sáðmagn 20-25 kg/ha.

Tenho og Tuukka hafa reynst vel hér á landi. Þar sem
vallarfoxgras er stærstur hluti af fæðu búfjár er
afar mikilvægt að fjárfesta stöðugt í endurbættum
afbrigðum.

OXFORD VALLARSVEIFGRAS: Er harðgert yrki og uppskerumikið. Myndar þéttan svörð og lokar eyðum.
Sáðmagn 20-25 kg/ha.

FJÖLÆRT RÝRGRESI CALIBRA: Vetrarþolið og uppskerumikið. Gott að sá eitt og sér en líka með vallarfoxgrasi.
Sáðmagn 25-35 kg/ha
TÚNVINGULL GONDOLIN: Mjög þurrkþolinn og hentar
því vel í sendinn jarðveg. Er ólystug tegund og er mest
notuð í landgræðslu. Harðgerð grastegund, góð í að binda
garðveg og draga úr frostlyftingu til að gefa t.d. birki færi á
að ná fótfestu.
Sáðmagn 25-35 kg/ha.
HVÍTSMÁRI UNDROM: Gamalt yrki, þrautreynt hérlendis og
gefur góða uppskeru.
Sáðmagn 20-25 kg/ha.
REFASMÁRI NEXUS: Refasmári eða lúserna (fræðiheiti: Medicago sativa) er fjölær belgjurt af ertublómaætt sem gjarnan
er ræktuð sem fóður fyrir nautgripi, hross, sauðfé og geitur.
Það er auðverkanlegt sem hey. Refasmári gerir kröfur um
djúpan jarðveg þar sem rótarkerfið getur teygt sig í allt að
4,5 metra dýpt.

RAUÐSMÁRI ARES: Ræktun smára í íslenskum landbúnaði hefur aukist mikið. Gefa gott fóður og steinefnaríkt. Rauðsmári
hentar betur
en
hvítsmári
í slegin tún. Þarf bakteríusmit.
Sáðmagn 5-6 kg/ha.
HÁVINGULL LAURA: Uppskerumikill og gefur ágætan
endurvöxt. Þolir ágætlega frost. Heppilegur til
rækturnar með blöndu af rauðsmára, vallarfoxgrasi eða
öðrum grastegundum. Gott fóðurgras.
Sáðmagn 25-30 kg/ha.
BAKTERÍUSMIT FYRIR SMÁRA: Smárar þurfa að smitast með
bakteríusmiti til vaxtar. Smitið er í 100gr. poka og blandast
með mjólk en getur einnig blandast með vatni. Blandist
þannig að fræið sé rakt en ekki blautt. Sáið strax og hrært
hefur verið saman við smitið. Geymist í kæli og á dimmum
stað.

Sáðmagn 5-6 kg/ha.
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GRÆNFÓÐUR
fyrir árið 2020
GRÆNFÓÐUR

FÓÐURNÆPUR

Gott er að geta haft fjölbreytt heimagert fóður. Ræktun
grænfóðursjurta gefur gott næringarríkt gróffóður.
Grænfóður má rækta eitt og sér í hreinrækt eða í blöndu
með t.d. byggi eða höfrum sem heilsæði. Bjóðum upp
á gott úrval af sumar- og vetrarrýgresi, sumarhöfrum
og sumar- og vetrarrepju. Grænfóður er samheiti yfir
jurtir af krossblómaætt og grasaætt sem notaðar eru
sem fóður eða beit fyrir búfénað. Grænfóður hentar
vel til nytaukningar hjá kúm og til haustbötunar
lamba. Grænfóðurrækt er einnig æskilegur liður í endurræktun túna.

SAMSON: Fóðurnæpa sem gefur góða og næringarríka
uppskeru.

SUMAR- OG VETRARRÝGRESI

RINGO: Heppilegt til beitar vegna þess það sprettur ekki úr
sér. Heldur sér vel fram á haust og mikið notuð til að bata
lömb og gefa nytháum kúm. Uppskerumikið og blaðríkt.

Einært rýgresi, sáð snemma vors. Slegið sama sumar, venjulega tvisvar. Sprettur eftir slátt langt fram á
haust og gefur þá góða haustbeit. Tvílitna rýgresi er
þurrefnisríkara en það ferlitna og hentar því betur í
rúlluverkun. Ferlitna rýrgresi er aftur á móti mun lystugra
en það tvílitna og er eftirsóttara af beitarfénaði. Sumaryrki skríða samsumars og búast til að þroska fræ. Gæta
þarf þess að slá þau snemma og gefa þeim færi á að
spretta aftur. Vetraryrki skríða yfirleitt lítið eða ekki,
eru gerð til þess að lifa veturinn og skríða sumarið
eftir. Hérlendis lifa þau ekki veturinn nema í undantekningartilvikum og má því telja þau sem einær. Þau
spretta hægar en sumaryrkin, en halda líka meltanleikanum betur fram eftir sumri.

VETRARREPJA
BARCOLI OG BARSICA: Uppskerumikið, þrautreynt hérlendis
og hefur verið notað lengi. Hefur ævinlega hlotið góða
dóma í tilraunum.
HOBSON: Blaðríkt yrki, hættir lítið til að blómstra. Þetta yrki
hefur náð miklum vinsældum hérlendis síðustu ár.

SUMARREPJA
LYSEDE: Fljótsprottin og harðger repja sem þarf stuttan
vaxtartíma.

SUMARHAFRAR
Sumaryrki vaxa hraðar en vetraryrki fyrri hluta sumars,
en tréna þegar kemur fram á haustið og standa sig
venjulega betur en vetraryrki í samkeppni við illgresi.
Sumaryrki þarf að slá snemma en vetraryrki mega bíða
sláttar fram eftir sumri.

BARSPECTRA: Sumarrýgresi, ferlitna gamalt yrki sem hefur
reynst mjög vel hér á landi. Hávaxið og skríður snemma,
góður endurvöxtur.

BELINDA: Fremur seint til þroska miðað við hafrayrki almennt.
Hentar vel sem sumarhafrar, snemmslegnir. Þaulreynt yrki
og mikið notað

BARMULTRA OG BARPLUTO: Vetrarrýgresi, ferlitna, blaðríkt,
lágvaxið og skríður nánast ekkert. Þrautreynt hérlendis og
mikið notað um árabil.

GALANT : Grænfóðurhafrar, skríða seint. Sænskt yrki.

FÓÐURMERGKÁL
Afar kröftugt og uppskerumikið í góðu sumri en sprettur
seint og verður áfallasamt þegar illa árar. Sá þarf eins
snemma og mögulegt er til að nýta sumarið.
Grüner Angeliter: þrautreynt yrki og hefur verið notað hér
um árabil.

PROTAPLUS: Protaplus er einært rýgresi með hraðsprotnum
smára. Spennandi blanda sem hefur gefið góða raun í tilraunum í Evrópu þar á meðal Finnland, þessi samblanda
af yrkjum á að gefa hátt fóðurgildi, hátt prótein og mikinn
lystugleika.

VOR OLÍUNEPJA
CORDELIA: Cordelia er finnskt yrki af olíurepju og nepju.
Cordelia hefur verið notuð á Íslandi í nokkur ár. Cordelia
er það yrki, sem hefur reynst hvað best hér á landi, í þeim
tilgangi að rækta fræ, sem olía er pressuð úr. Hratið er
próteinríkt og getur nýst vel í fóður fyrir búpening.
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Vörunr.

GRÆNFÓÐUR

Yrki

Magn kg.

Kílóverð án vsk.

Kg/ha

Verð án vsk.

2012015

Sumarrýgresi

Barspectra

25

510

30-40

12.750

2013016

Vetrarrýgresi

Barpluto

25

370

30-40

9.250

2013015

Vetrarrýgresi

Barmultra

25

445

30-40

11.250

2011016

Sumarhafrar

Belinda

600

135

180-200

81.000

2011017

Sumarhafrar

Galant

25

135

180-200

3.375

2014020

Sumarrepja

Lyside *

10

800

10-18

8.000

2015015

Vetrarrepja

Barcoli

25

460

8-10

11.500

2013017

Vetrarrepja

Ringo

25

399

8-10

9.975

2015020

Vetrarrepja

Barsica

25

345

8-10

8.625

2015025

Vetrarrepja

Hobson

25

580

8-10

14.500

2016061

Fóðurnæpur

Samson

5

580

1,5-2,5

2.900

2016014

Fóðurmergkál

Gruner Angeliter

1

2.390

8-10

2.390

2000600

Rýrgresi + smári

Protaplus

15

550

30-40

8.250

Vörunr.

Olíujurtir

Yrki

Magn kg.

Kílóverð án vsk.

Kg/ha

Verð án vsk.

2015021

Vor olíunepja

Cordelia NÝTT!

20

730

6-8

14.600

NÝTT!

* TAKMARKAÐ MAGN

Verð taka mið af sölugengi EUR, SEK, GBP þann 24. febrúar 2020
Við áskiljum okkur rétt til verðbreytinga án fyrirvara.
Birt með fyrirvara um prent- eða innsláttarvillur.

FRÍR FLUTNINGUR EF PANTAÐ ER FYRIR 1.MAÍ 2020
Ef pöntuð eru 300 kg eða meira.
Við erum með gott og öflugt flutningsnet sem flytur allar okkar vörur fljótt og örugglega heim á hlað til þín.

www.fodur.is
FB Reykjavík
www.aburdur.is
Korngarðar 12
aburdur@aburdur.is 570 9800

FB Selfoss
Austurvegur 64 a
570 9840

FB Hella
Suðurlandsvegur 4
570 9870

FB Hvolsvöllur
Ormsvöllur 2
570 9850

