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Hágæða yrki sérvalin í samstarfi við íslenska 
bændur og sérfræðinga

SÁÐVÖRUR & HEYVERKUN
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KRÍA (tvíraða): 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 sexraða yrkin og þar má láta hana  
standa fram eftir hausti. 
Sáðmagn 180-200 kg/ha. 

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.
Sáðmagn 190-215 kg/ha.

Brage (sexraða): Fljótþroska, nokkuð hávaxið og gefur 
mikla uppskeru. Er í flestu álitlegt og nokkuð þolið gagnvart 
sveppasjúkdómum. 
Sáðmagn 180-200 kg/ha.

HEDER (sexraða): Mjög fljótþroska yrki, Heder er norskt yrki 
sem hefur reynst vel. Það er strásterkt og hefur gott þol gegn 
svepp. 
Sáðmagn 180-200 kg/ha. 

FILIPPA (tvíraða): Tiltölulega seinþroska. Þolir súra jörð.  
Á best heima í framræstum mýrum sunnanlands 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.  
Sáðmagn 180-200 kg/ha. 

SMYRILL (sexraða): Nýlegt yrki úr kynbótum LBHÍ. Hefur 
staðið sig vel í íslenskum korntilraunum. Í uppgjöri fyrir árin  
1996-2016 er Smyrill þriðja uppskerumesta sexraða yrkið 
og það þurrefnisríkasta, ef frá eru taldir nokkrir tilraunareitir 
Sáðmagn 190-215 kg/ha.

Judit (sexraða): Mikið reynt gamalt yrki, fljótþroska en gefur 
eftir í uppskeru. Getur farið illa í haustveðrum, sem gerir eftir að 
kornið er þroskað. Nær ekki nýjustu yrkjum í uppskerumagni. 
Judit er móttækileg fyrir sveppasjúkdómum.Sáðmagn 190-
215 kg/ha.

HAFRAR TIL ÞROSKA 
Hérlendis eru hafrar mest ræktaðir til grænfóðurs en það
hefur færst í vöxt 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.
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. 

NIKLAS: Nýtt yrki. Snemmþroska hafrar með hátt inni- 
hald betaglúkana og henta vel til völsunar og manneldis. 
Sáðmagn 190-215 kg/ha.

BYGG OG HAFRAR

Vörunr. BYGG OG HAFRAR Yrki Magn kg. Kílóverð án vsk. Kg/ha Verð án vsk. 

2023010 Tvíraða Filippa 25 144 180 - 200 3.600

2023031 Tvíraða Filippa 700 142 180 - 200 99.400

2022510 Tvíraða Kría 25 146 180 - 200 3.650

2022517 Tvíraða Kría 700 144 180 - 200 100.800

2023044 Sexraða Aukusti  800 142 190 - 215 113.600

2023036 Sexraða Brage  NÝTT 30 146 180 - 200 4.380

2023033 Sexraða Brage  NÝTT 600 144 180 - 200 86.400

2023055 Sexraða Mainio 600 142 190 - 215 85.200

2023041 Sexraða Heder 25 146 190 - 215 3.650

2023047 Sexraða Heder 600 144 190 - 215 86.400

2023049 Sexraða Smyrill 25 145 190 - 215 3.625

2023048 Sexraða Smyrill 700 144 190 - 215 100.800

2022023 Sexraða Vilde  NÝTT 700 142 190 - 215 99.400

2022020 Sexraða Judit  NÝTT 25 148 190 - 215 3.700

2022021 Sexraða Judit  NÝTT 600 148 190 - 215 88.800

2011087 Hafrar til Þroska Niklas 600 158 190 - 215 94.800

Við áskiljum okkur rétt til verðbreytinga án fyrirvara. Birt með fyrirvara um prent- eða innsláttarvillur.

BYGG
Sexraðabygg þroskast að jafnaði fyrr en tvíraðabygg. Sexraðabygg hefur veikara strá og getur því  
brotnað í vondum veðrum og jafnvel lagst. Sexraðabygg er helst notað norðanlands, austan- og vestanlands. 
Einnig í nokkrum mæli í uppsveitum sunnanlands. Tvíraðabygg er einkum notað í lágsveitum sunnanlands.
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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 fóður- 
uppskera 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  vaxtar- 
tíminn er stuttur. Að slætti loknum er farið með 
grassýni á rannsóknarstofu til að mæla þurrefnis- 
innihald, meltanleika, sykurmagn og trefjar.

ÞAULREYNDAR OG GÓÐAR  
GRASFRÆBLÖNDUR
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. 

SÁÐVARA

Vörunr. GRASFRÆ Yrki Magn kg. Kílóverð án vsk. Kg/ha Verð án vsk. 

2000536 Grasfræblanda Sígild 15 899 25 - 30 13.485

2000537 Grasfræblanda Beit & Heyfengur 15 905 25 - 30 13.575

2000538 Grasfræblanda Heyfengur 15 985 25 - 30 14.775

2000535 Grasfræblanda Vallarfox 15 914 25 - 30 13.710

2000539 Grasfræblanda Smáragrasblanda 15 897 25 - 30 13.455

2000609 Grasfræblanda Landgræðslublanda 1 1.230 25 - 40 1.230

2000614 Grasfræblanda Landgræðslublanda 15 1.230 25 - 40 18.450

2000621 Grasfræblanda Garðablanda 1 1.311 25 - 40 1.311

2000622 Grasfræblanda Garðablanda 15 1.311 25 - 40 19.665

2002032 Vallarfoxgras Snorri 10 834 20 - 25 8.340

2002028 Vallarfoxgras Engmo 25 820 20 - 25 20.500

2003046 Vallarfoxgras Tuukka 25 1.017 20 - 25 25.425

2003047 Vallarfoxgras Tenho 25 1.017 20 - 25 25.425

2003030 Vallarsveifgras Balin 20 908 20 - 25 18.160

2003019 Vallarsveifgras Oxford 20 901 20 - 25 18.020

2004015 Fjölært rýgresi Mathilde (4n)  NÝTT 20 434 25 - 35 8.680

2001023 Túnvingull Gondolin 25 670 25 - 35 16.750

2004074 Hvítsmári Undrom 10 1.232 5 - 6 12.320

2004077 Refasmári Nexus 10 1.139 5 - 6 11.390

2004088 Rauðsmári Yngve (2n) 10 1.345 5 - 6 13.450

2004083 Hávingull Laura 20 799 25 - 30 15.980

2005051 Hálmur Strandreyr 10 1.190 15 - 20 11.900

2004091 Bakteríusmit 100 gr 2.290

Beit og heyfengur Heyfengur Sígild Vallarfox Landgræðslublanda Garðablanda Smáragrasblanda Protaplus

Vallarfox  
Tenho 45%

Vallarfox 
Snorri 15%

Vallarfox   
Snorri 25%

Vallarfox  
Snorri 25%

Rýgresi 
Barminton 20%

Fjölgrært rýgresi  
Bareuro 15%

Vallarfox 
Snorri 60%

Vetrarrýgresi  
Barmlutra II 60%

Vallarfox 
Tuukka 40%

Vallarfox 
Tenho 30%

Vallarfox   
Tenho 30%

Vallarfox   
Tenho 40%

Túnvingull  
Shaun 10%

Túnvingull 
Shaun 15%

Rauðsmári  
Yngve 15%

Logasmári   
Blaza 30%

Vallarsveif 
Barserati 15%

Vallarfox
Tuukka 20%

Vallarfox  
Tuukka 30%

Vallarfox 
Tuukka 35%

Túnvingull 
Barustic 40%

Túnvingull Bardiva 
40%

Hvítsmári   
Undrom 15%

Perasmári  
Lighting 10%

Hávingull 
Barcrypto 35%

Fjölært rýgr.   
Barantov 15%

Vallarsveifgras 
Barserati 30%

Vallarsveifgras
Barserati 30%

Hávingull  
Revansch 5% 

Vallarsveifgras   
Kupol 5%

SAMSETNING Á FRÆBLÖNDUM

Við áskiljum okkur rétt til verðbreytinga án fyrirvara. Birt með fyrirvara um prent- eða innsláttarvillur.
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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 úr-
val vallarfoxyrkja, ásamt fjölæru rýgresi. Ferlitna 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. Vallarsveif-
gras 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.  Hávingull er uppskerumikið yrki og gefur 
góðan endurvöxt, ásamt úrvals vallarfoxyrkjum. 
Góður endurvöxtur sem gefur góðan seinni slátt.
Sáðmagn 25-30 kg/ha.

GARÐABLANDA: Hentug blanda fyrir grasflatir, 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. 

GRASFRÆBLANDA - VALLARFOX:  Á sínum tíma báðu 
ráðunautar sérstaklega um svona blöndu. Vallarfoxgras er 
uppskerumikið, með gott fóðurgildi og er afar lystug gras- 
tegund. Með því að blanda þessum vallarfoxyrkjum saman 
næst góður fjölbreytileiki.
Sáðmagn 25-30 kg/ha.

GRASFRÆBLANDA - SMÁRAGRASBLANDA: Með smára- 
ræktun fæst aukið prótein, en einnig aukin binding köfnunar- 
efnis í jarðvegi og getur því minnkað þarfir fyrir N í áburði.  
Minni þörf fyrir aðkeypt prótein leiðir til meiri hagkvæmni á 
búinu. Gott samspil rauðsmára og hvítsmára gefur góða upp- 
skeru, góðan endurvöxt og hvítsmárinn dreifir úr sér með jarð- 
renglum svo þekjan verður góð. 
Sáðmagn 25-30 kg/ha.

LANDGRÆÐSLUBLANDA: Grasfræblanda til landgræðslu. 
Blanda með túnvingli, vallarsveifgrasi og rýgresi. Notkunar- 
sviðið er allt frá því að örva framvindu gróðurs 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.

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  vetrar- 
þolið og gefur góða uppskeru  í fyrri slætti en sprettur lítið 
eftir fyrsta slátt. 
Sáðmagn 20-25 kg/ha.

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

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.

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. 

VALLARSVEIFGRAS
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 vallar- 
sveifgras 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.

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.

OXFORD VALLARSVEIFGRAS: Er harðgert yrki og  uppskeru- 
mikið. Myndar þéttan svörð og lokar eyðum. 
Sáðmagn 20-25 kg/ha.
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FJÖLÆRT RÝRGRESI MATHILDE: Vetrarþolið og uppskeru- 
mikið. 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 
jarðveg 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.
Sáðmagn 5-6 kg/ha.

RAUÐSMÁRI YNGVE: Tvílitna rauðsmári, endingargott og  
gefur góða uppskeru. Hefur gott vetrarþol.
Sáðmagn 5-6 kg/ha.

HÁVINGULL LAURA: Gefur góða uppskeru og ágætan endur- 
vöxt. 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 100 gr. 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.
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GRÆNFÓÐUR
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 fyrir haustbeit  
lamba. Grænfóðurrækt er einnig æskilegur liður í  
endurræktun túna.

SUMAR- OG VETRARRÝGRESI
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. Sumar- 
yrki skríða sama sumar 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 undan-
tekningartilvikum og má því telja þau sem einær. Þau 
spretta hægar en sumaryrkin, en halda líka meltan- 
leikanum betur fram eftir sumri. 

BARSPECTRA: Sumarrýgresi, ferlitna gamalt yrki sem hefur 
reynst mjög vel hér á landi. Hávaxið og skríður snemma, 
góður endurvöxtur.  Sáðmagn 30-40 kg/ha.

BARMULTRA: Vetrarrýgresi, ferlitna, blaðríkt, lágvaxið og 
skríður nánast ekkert. Þrautreynt hérlendis og mikið notað 
um árabil. Sáðmagn 30-40 kg/ha.

PROTAPLUS: Protaplus er einært rýgresi með hraðsprotnum 
smára. Spennandi blanda sem hefur gefið góða raun í til-
raunum í Evrópu þar á meðal Finnlandi. Þessi samblanda 
af yrkjum á að gefa hátt fóðurgildi, hátt prótein og mikinn  
lystugleika. Sáðmagn 30-40 kg/ha.

GRÆNFÓÐUR

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 ANGELEITER: : þrautreynt yrki og hefur verið notað 
hér um árabil. Sáðmagn 8-10 kg/ha.

FÓÐURNÆPUR
SAMSON: Fóðurnæpa sem gefur góða og næringarríka
uppskeru. Sáðmagn 1,5-2,5 kg/ha.

VETRARREPJA
BARCOLI OG BARSICA:  Uppskerumikil, þrautreynd hérlendis 
og hefur verið notuð lengi. Hefur ævinlega hlotið góða 
dóma í tilraunum. Sáðmagn 8-10 kg/ha.

HOBSON: Blaðríkt yrki, hættir lítið til að blómstra.  
Þetta yrki hefur náð miklum vinsældum hérlendis síðustu ár.  
Sáðmagn 8-10 kg/ha.

RINGO: Heppileg til beitar vegna þess að hún sprettur ekki 
úr sér. Heldur sér vel fram á haust og mikið notuð til að beita 
lömbum og gefa nytháum kúm. Uppskerumikil og blaðrík. 
Sáðmagn 8-10 kg/ha.

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.

NIKE: Grænfóðurhafrar, skríða seint, sænskt yrki.
Sáðmagn 180-200 kg/ha.

MATTY: Gefur góða uppskeru í mismunandi jarðvegi. Langt 
strá en fremur sterkt. Eitt af mest ræktuðu yrkjum í Finn-
landi.  Samkvæmt finnskum tilraunum er vaxtatíminn einum 
degi fyrr miðað við Belinda, með heldur meiri uppskeru.
Sáðmagn 180-200 kg/ha.
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Vörunr. GRÆNFÓÐUR Yrki Vaxtadagar Magn kg. Kílóverð án vsk. Kg/ha Verð án vsk. 

2012015 Sumarrýgresi Barspectra 50-60 25 530 30 - 40 13.250

2013015 Vetrarrýgresi Barmultra 70-100 25 515 30 - 40 12.875

2011019 Sumarhafrar Nike 75-110 25 145 180 - 200 3.625

2011021 Sumarhafrar Matty 75-110 600 156 180 - 200 93.600

2015015 Vetrarrepja Barcoli 90-120 25 594 8 - 10 14.850

2013017 Vetrarrepja Ringo 90-120 25 420 8 - 10 10.500

2015020 Vetrarrepja Barsica 90-120 25 420 8 - 10 10.500

2015025 Vetrarrepja Hobson 90-120 25 654 8 - 10 16.350

2016060 Fóðurnæpur Samson 100-130 5 684 1,5 - 2,5 3.420

2016014 Fóðurmergkál Grüner Angeliter 120-150 1 2.358 8 - 10 2.358

2000600 Rýgresisblanda Protaplus 70-120 15 731 30 - 40 10.965

Við áskiljum okkur rétt til verðbreytinga án fyrirvara. Birt með fyrirvara um prent- eða innsláttarvillur.

Pantaðu fræ og áburð
- því fyrr því betra

Rétti tíminn
til að sá

Rétti tíminn til
að bera á

Gott gróffóður 
gulli betra

Vörunr. IÐNAÐARHAMPUR Yrki Magn kg. Kílóverð án vsk. Kg/ha Verð án vsk. 
2015026 Iðnaðarhampur Finola 25 2.488 30 62.200

FRÍR FLUTNINGUR EF PANTAÐ ER FYRIR 1. MAÍ 2022
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.
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HEYVERKUN VERÐLISTI 2022

Vörunr. Undirplast
Breidd 
(mm)

Þykkt 
(µm) Lengd (m)

Magn á 
bretti Verð án vsk

2501090 Undirplast BALETITE 1380 16 2000 20 37.060

2501092 Undirplast BALETITE 1280 20 1650 20 34.460

Vörunr. Rúllunet Breidd (cm) Lengd (m) Verð án vsk
2508033 RúlluNet HVÍTT 123 3300 27.790

2508061 RúlluNet HVÍTT 123 4200 35.590

2508060 RúlluNet HVÍTT 130 3000 27.790

Vörunr. Garn Verð án vsk
2507030 Rúllubindigarn 750 m/kg (2 rl) 4.890

2507031 Stórbaggaband 130 - 18 kg (2rl) 9.000

Vörunr. Íblöndunarefni Verð án vsk
9876 Sil-all 4x4 eining f. 50 tn 15.990

9877 EcoCool eining f. 100 tn 27.190

9878 EcoSyl eining f. 100 tn 24.590

Vörunr. Stæðuplast Ein. verð án vsk
2001064 Stæðuplast 2 in 1 - 12 x 50m 62.190

2501065 Stæðuplast 2 in 1 - 14 x 50m 72.490

2501078 Stæðuplast 2 in 1 - 16 x 50m 83.290

Við áskiljum okkur rétt til verðbreytinga án fyrirvara.
Birt með fyrirvara um prent- eða innsláttarvillur.

FRÍR FLUTNINGUR EF PANTAÐ ER FYRIR 1. MAÍ 2022
Ef pantaðar eru 10 rúllur eða fleiri. 
Við erum með gott og öflugt flutningsnet sem flytur allar okkar vörur fljótt og örugglega heim á hlað til þín.

EcoSyl
íblöndunarefni
EcoCool 
Verð: 33.716

EcoSyl
Verð nú: 30.492

For consistently better silage

Vörunr. Rúlluplast
Breidd 
(cm)

Þykkt 
(µm)

Lengd 
(m)

Magn á 
bretti

Verð án 
vsk

2501083 Rúlluplast SILOTITE SVART 75 25 1500 40 15.190

2501085 Rúlluplast SILOTITE HVÍTT 75 25 1500 40 15.390

2501086 Rúlluplast SILOTITE GRÆNT 75 25 1500 40 15.390

2501088 Rúlluplast PRO SILOTITE HVÍTT 75 20 2000 40 17.650

2501089 Rúlluplast SILOTITE HVÍTT 50 25 1800 48 13.150

2501093 Rúlluplast SILOTITE SUSTAIN GRÁTT 75 25 1500 40 16.520

2501094 Rúlluplast FOLGOS 
100% endurunnið HVÍTT 75 25 1500 40 16.360 NÝTT



100% ENDURUNNIÐ

• 100% endurunnið plast hefur allt að 79% minni 
kolefnisútblástur í för með sér en annað plast 
sem eingöngu er framleitt úr frumefnum.

• Umhverfisvænni 100% endurvinnanlegur 
valkostur sem tryggir þátttöku íslenskra 
bænda í hringrásarhagkerfinu.

• Fyrsta plast sinnar tegundar sem í boði er á 
Íslandi. Plastið er árangur áralangrar þróunar 
og rannsókna.

• Stöðluð stærð á rúllum sem passa í allar helstu 
pökkunarvélar sem eru í notkun hér á landi.

• Strekkingargeta plastsins er frá 50-70% og því að 
fullu sambærilegt við aðrar gerðir rúlluplasts.

• Hátt götunarþol og því hægt að nota við plöstun 
á grófu heyi og/eða hálmi.

• Plastið er nú þegar í notkun víða á 
Norðurlöndum, Þýskalandi, Póllandi,  Austurríki, 
Hollandi og Sviss.

ENDURUNNIÐ RÚLLUPLAST



ÍSLENSKT FÓÐURÍSLENSKT FÓÐUR

SAUÐFJÁRSTAMPUR
Alhliða sauðfjárstampur - sérframleiddur fyrir íslenskt sauðfé 

• Hagstætt hlutfall af kalsíum, magnesíum og fosfór.

• Hentar fyrir fé á öllum aldri, allan ársins hring. 

• Uppfyllir steinefna-, snefilefna- og  
vítamínþarfir gripanna.

FYRIR ÍSLENSKT SAUÐFÉ

Milljónablanda
Milljónablanda er með 37% prótein- 
innihaldi, en hún inniheldur ríkulegt 
magn af fiskimjöli. Óerfðabreytt kjarn-
fóður, sem hentar vel með prótein-
snauðu heyi. Frábær viðbót fyrir tví- og 
þrílembur, sem þurfa að mjólka vel eftir 
burð. Kraftmikið fóður.

Lambakögglar
Lambakögglar eru sérstaklega ætlaðir 
fyrir lömb með mjólkurgjöf. Lamba- 
kögglar stuðla að heilbrigðum vexti og 
þroska vambarinnar. Lambakögglar inni-
halda heppilegt magn af steinefnum og 
vítamínum. 

Lystugir 3 mm kögglar.

Sauðfjárblanda
Sauðfjárblanda er óerfðabreytt kjarn-
fóður með 16% próteininnihaldi. 
Sauðfjárblanda inniheldur sojamjöl og 
repjumjöl úr jurtaríkinu. Hún hentar vel 
með meðalgóðum heyjum. Sauðfjár-
blanda inniheldur góða samsetningu 
af steinefnum og vítamínum. Frábær  
alhliða blanda, sem hentar jafnt fyrir og 
eftir burð.

Fjölbreytt úrval fyrir sauðburðinn - Kíktu á úrvalið á www.fodur.is

 
 

Frír flutningur ef pantað  
er fyrir 30.000 kr. eða  

meira í vefverslun.
Frír flutningur gildir fyrir  

póstnúmer 101-371 og 800-881



Ávinningur á öllum lífsskeiðum
Næring fyrir hámarks framleiðni

Góð næring allan ársins hring

Þróað og  
framleitt í Bretlandi

Stoltur samstarfsaðili  
Fóðurblöndunnar í 10 ár



Við eigum samleið og höfum val. 
Val um að standa saman um innlenda framleiðslu frá fóðri til fæðu.

Íslenskir bændur eru stoltir af afurðum sínum. 
Eins og íslenskir bændur þá erum við hjá Fóðurblöndunni líka stolt af okkar

framleiðslu og vitum að varan sem við bjóðum er fyrsta flokks. 
Við erum sammála um að velja íslenskt frá fóðri til fæðu - það er allra hagur.

Vinnum saman -  veljum íslenskt fóður. 

Íslenskt fóður
- íslenskar afurðir.


