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Vallarfoxgras Engmo
Norskt staðaryrki (Local cultivar). Mjög vetrarþolið, en 

sprettur lítið eftir fyrsta slátt.
20 - 25

10 - 20 - 

25
556 683 510

Vallarfoxgras Grindstad

Uppskerumikið og gefur meiri endurvöxt en norðlæg yrki, 

en vetrarþol ekki eins mikið og hjá þeim þolnustu. Það 

hentar því síður þar sem mikið reynir á vetrarþol.
20 - 25 10  718 890

Vallarfoxgras Jonatan
Ágætlega vetrarþolið. Uppskerumikið og gefur 

þokkalegan endurvöxt.
20 - 25 10 718

Vallarfoxgras 
Jonatan 

Lífr. rækt.

Ágætlega vetrarþolið. Uppskerumikið og gefur 

þokkalegan endurvöxt.
20 - 25 10 1.099

Vallarfoxgras Korpa
Mjög vetrarþolið. Sprettur vel fyrri hluta sumars, en lítið 

eftir fyrsta slátt.
20 - 25 10 718

Vallarfoxgras Snorri 

Afrakstur samnorænna kynbóta. Valdar plöntur héðan og 

úr nyrstu héruðum grannlandanna. Mjög vetrarþolið, 

nokkuð uppskerumikið en gefur lakari endurvöxt en bestu 

yrkin.

20 - 25 10 718 636 698

Vallarfoxgras Switch

Uppskerumikið og gefur meiri endurvöxt en norðlæg yrki, 

en vetrarþol ekki eins mikið og hjá þeim þolnustu. Það 

hentar því síður þar sem mikið reynir á vetrarþol.
20 - 25 10 718 720
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Vallarfoxgras Tenho

Gaf heldur meiri uppskeru en Snorri í tilraunum hér á 

landi en minni uppskeru en Grindstad. Í finnskum 

rannsóknum gaf það betra fóðurgildi en Grindstad. 

Vetrarþol þokkalegt.

627

Vallarfoxgras Tryggve

Ekki komin full reynsla á þetta yrki sem ætlað er fyrir 

norður hluta Svíþjóðar. Þessu yrki var sáð fyrst vorið 2012 

og er líklega ekki ósvipað Jonatan, líkur á að það muni 

reynast nokkuð vel.

20-25 10 718

Vallarfoxgras TUUKKA

Gaf heldur meiri uppskeru en Snorri í tilraunum hér á 

landi en minni uppskeru en Grindstad. Í finnskum 

rannsóknum hafði það betra fóðurgildi en Grindstad. 

Vetrarþol þokkalegt. Finnar telja það með vetrarþolnari 

yrkjum við sínar aðstæður.

20 - 25 20 627 625

Vallarfoxgras Vega
Uppskerumikið og vetrarþolið. Gefur meiri endurvöxt en 

sum önnur vetrarþolin yrki. 
20 - 25 10 - 20 738 720

Vallarsveifgras Balin
Gaf minni uppskeru en sum önnur yrki. Er frekar hugsað í 

grasflatir en tún.
18 - 25 25 650 683

Vallarsveifgras Sobra Gamalt yrki, uppskerumikið. 18 - 25 10 789 710 683 695 790

Sauðvingull Ridu Ætlaður í garðflatir, ekki prófað hér á landi. 25-30 20 545

Túnvingull Gondolin Mjög lítið prófað hér á landi. 25 - 30 18 - 20 598 588 580

Túnvingull Reverent Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 25 - 30 10 590

Túnvingull Rubin Gamalt yrki, þrautreynt. 25 - 30 10 662
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Stórvingull  SWAJ
Gefur ágæta uppskeru en tæplega nógu vetrarþolinn.  Var 

prófu í yrkjatilraun Tilraun nr. 925-09
25 - 30 10 790

Hávingull KASPER Uppskerumikið og vetrarþolið yrki. 25 - 30 10 - 20 799

Hávingull MINTO Í prófun, suðlægara en sum önnur yrki. 25 - 30 20 795

Hávingull Norild Norðlægt yrki. Uppskerumikið og vetrarþolið. 25 - 30 10 - 20 720

Hávingull Baraika Ekki reynt í tilraunum hér á landi 25 - 30 25 998

Axhnoðapuntur LUXOR Lítið prófað hér á landi. Sáð í tilraun 2014 25 - 30 15 640

Strandreyr - C   C
Hávaxin og gróf tegund. Þetta yrki hefur ekki verið reynt í 

tilraunum hérlendis.
15 - 20 10 3690

Hvítsmári Rivandel Reyndist ekki vel. 9 -  11 10 1250

Hvítsmári UNDROM
Gamalt yrki, þrautreynt, en gefur heldur minni uppskeru 

en Norstar.
5 -  11 10 1.085 1005 1174

Rauðsmári Ares Lítið prófað hér á landi. 5 - 14 10 1362 1459

Rauðsmári
BJURSELE  

Tvílitna

Mikið prófað. Ágætlega endingargott og uppskerumikið. 
12 - 14 10 1.395

Rauðsmári 
YNGVE  

Tvílitna

Ágætlega endingargott og uppskerumikið. Hefur líklega 

betra vetrarþol en mörg ferlitna yrkin. 
12 - 14 10 1.395

Rauðsmári Suez Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 12 - 14 10 1645

Ertur TINKER
Hefur ekki verið reynt í tilraunum. Tilgreint hér til vara. 

Hefur verið flutt inn og notað síðustu árin og ekki undan 

því kvartað.

200 - 250 25 160

Ertur Ingrid Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 200-250 25 160
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Ertur Javlo Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 200 -225 500 160

Vallarrýgresi - 

Fjölært

BIRGER 

ferlitna

Nokkuð reynt hérlendis. Gefur góða uppskeru og er 

tiltölulega vetrarþolið.
25 - 35 10 - 20 545

Vallarrýgresi - 

Fjölært 

BIRGER 

ferlitna  

Lífrænt r.

Nokkuð reynt hérlendis. Gefur góða uppskeru og er 

tiltölulega vetrarþolið. 25 - 35 10 965

Vallarrýgresi - 

Fjölært 
Bargala

Ekki reynt í tilraunum hér á landi.
25 - 35 25 659

Vallarrýgresi - 

Fjölært 

Calibra 

ferlitna 

Hefur ekki verið prófað við íslenskar aðstæður.
25 - 35 20 475 621 495 495

Vallarrýgresi - 

Fjölært 

Kentaur   

ferlitna

Hefur ekki verið prófað við Íslenskar aðstæður. 
25 -35 10 495

Sumarrýgresi
Barspectra  

ferlitna

Ferlitna, gamalt yrki og hefur alltaf reynst hér vel. Hávaxið 

og skríður snemma, gefur líka góðan endurvöxt. 30 - 40 25 422 438 420

Sumarrýgresi Bartigra

Ferlitna, svipað Barspectra. Fær þá einkunn bæði 

hérlendis og erlendis, að það sé ákaflega fljótt af stað 

eftir sáningu og sérlega öflugt í samkeppni við illgresi. 

Þarf að slá snemma, en það gefur góðan endurvöxt.

30 - 40 25 438 415

Sumarrýgresi Jivet Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 30 - 40 25 420 470
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Sumarrýgresi 
SWALE  

tvílitna

Tvílitna, mjög uppskerumikið, skríður dálítið.  Líkur eru á 

að þetta yrki gæti hentað vel í rúlluverkun.
30 - 40 20 415

Vetrarrýgresi
Barmultra 

ferlitna

Ferlitna, blaðríkt, lágvaxið og skríður nánast ekkert. 

Þrautreynt hérlendis og mikið notað um árabil. 30 - 40 25 409 439 382

Vetrarrýgresi 
DASAS    

tvílitna 

Kemst ekki á Nytjaplöntulista 2014. Fellt niður til að rýma 

fyrir nýjum yrkjum á lista. Ekkert er að yrkinu og ekkert 

athugavert við það.

30 - 40 25 360

Vetrarrýgresi MEROA
Prófað m.a. Í tilraun 421-11, umsögn ekki komist í 

Nytjaplöntulista. Þetta yrki virðist í góðu lagi. Svo er um 

mörg yrki, þótt ekki komist þau á lista.

30 - 40 10 - 20 390

Vetrarrýgresi
Turgo  

ferlitna

Ítalskt yrki, ekki reynt í tilraunum hér á landi.
30 - 40 10 - 25 300 398 470

Grænfóðurhafrar 

sumaryrki
BELINDA

Fremur seint til þroska miðað við hafrayrki almennt.  

Henntar vel sem sumarhafrar, snemmslegnir. Þaulreynt 

yrki og mikið notað.

180 - 200 25 - 600 130 126 143 129

Grænfóðurhafrar Domenic
Ekki reynt í tilraunum hér á landi.

180 - 200 40 135

Grænfóðurhafrar Gray
Ekki reynt í tilraunum hér á landi.

180 - 200 50 / 400 135

Vetrarrepja Akela Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 8 - 10 25 415
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Vetrarrepja BARCOLI

Uppskerumikið, þrautreynt hérlendis og hefur verið 

notað lengi. Hefur ævinlega hlotið góða dóma í 

tilraunum. 

10 25 485 529 479

Vetrarrepja DELTA Lágvaxið og blaðríkt yrki. Gamalt og þrautreynt. 8 - 10 10 485

Vetrarrepja HOBSON
Blaðríkt yrki, hættir lítið til að blómstra. Þetta yrki hefur 

náð vinsældum og ekki meira notað af öðru yrki hérlendis 

síðustu ár. 

6 - 10  25 485 488 519

Sumarrepja PLUTO

Ekki reynt í tilraunum hér á landi. LBHÍ mælir ekki með 

sumarrepju til beitar vegna stutts nýtingartíma. Engar 

tilraunir finnast á sumarrepju á þessari öld. 
10 - 18 10 - 20 990 999 1050

Sumarrepja Lyside

Ekki reynt í tilraunum hér á landi. LBHÍ mælir ekki með 

sumarrepju til beitar vegna stutts nýtingartíma. Engar 

tilraunir finnast á sumarrepju á þessari öld. 
10-16 10 999

Vetrarrepja Emerald Er í gömlum nytjaplöntulistum án umsagnar 6 - 8 10 470

Fóðurnæpa SAMSON
Ekki á Nytjaplöntulista 2014 Vantar nýlegar tilraunir með 

fóðurnæpur. Því eru þær ekki a lista.
1.5 - 2,5 1 - 5 798 798 832 930

Fóðurmergkál
Gruner 

Angeliter

Þrautreynt yrki og hefur verið notað hér um langt árabil.
9 1 1998

Bygg til þroska
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2 raða BARBRO

Tiltölulega seinþroska. Barbro hefur reynst nokkuð vel 

sunnanlands en miður annars staðar. Yrkið er hávaxið af 

tvíraðabyggi að vera og getur gefið mikla uppskeru í 

góðum árum en stendur ekki haustveðrin af sér á sama 

hátt og Filippa.

180-200 25 - 700 139

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. Í haustrigningum hallast Filippa en 

brotnar ekki og yfirleitt tekst að skafa hana upp.

180 - 200 25 - 700 137 136 151 134 129

2 raða ISKRÍA

Miðlungi fljótþroska. Kría hentar 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 sexraðayrkin og þar er henni sáð með það í huga 

að láta hana standa fram eftir hausti. Sunnanlands er Kría 

mun fljótari til þroska en þau tvíraðayrki sem þar er um 

að velja.

180 - 200 25 -700 138 137 152 135



Stofn Yrki
Skv. ritinu - Nytjaplöntur á Íslandi 2015 sem og aðrar 

upplýsingar. 
Sáðmagn 

kg/ha

Magn í 

sekk
Lífland

Fóður 

blandan
Bústólpi Landstólpi

SS 

sáðvara

             Verð og framboð sáðvöru 2015

Verð kr/kg án vsk

2 raða Kannas

Ívið fljótara til þroska en Filippa. Gefur að auki heldur 

meiri uppskeru. Er fallegt álitum og hefur ekki orðið fyrir 

áföllum af veðrum hingað til.  Kornþungi Kannas jafnast 

ekki á við Filippu, en rúmþyngd er með því besta sem 

gerist.

180-200 25 140

2 raða MITJA

Tiltölulega seinþroska. Yrkið minnir nokkuð á Filippu, en 

er þó ívið lægra á vöxt. Hefur staðið vel í haustveðrum og 

hentar til ræktunar syðst á landinu.
180-200 25 - 700 139

2 raða Tamtam Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 180-200 50 119

6 raða AUKUSTI    
Fljótþroska, nokkuð hávaxið, ekki sérlega vindþolið. Yrkið 

er áþekkt öðrum sexraðayrkjum, svo sem Brage og 

Wolmari, að þroska og uppskeru. 

180 -215 30 - 700 115 115 127 129 115

6 raða Brage
Fljótþroska, nokkuð hávaxið, gefur góða uppskeru og er í 

flestu álitlegt. Hefur reynst mjög vel sunnanlands í 

samanburði við önnur sexraðayrki. 

180 - 200 40 - 600 143 153

6 raða ELMERI

Miðlungi fljótþroska með stórt korn og hefur gefið góða 

uppskeru í hinum betri árum. Í köldu ári hefur það reynst 

miður. Veðurþol er furðugott af sexraðayrki að vera.
180 - 215

25 - 40-  

600
128 130 143
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6 raða ISLÓMUR   

Lágvaxið og strásterkt. Miðlungi fljótþroska og heldur 

títunni ávallt. Hefur hvorki sést leggjast né heldur hefur 

það brotnað. Hefur jafnan skilað góðri uppskeru en 

kornið getur verið nokkuð smátt. Til þess gert að standa 

af sér öll veður fram á haust. Hentar á þunga jörð og 

sérstaklega norðanlands. 

190-215 25 - 700 135 130 144

6 raða  SKÚMUR

Lágvaxið og strásterkt. Miðlungi fljótþroska og heldur 

títunni ávallt. Hefur hvorki sést leggjast né heldur hefur 

það brotnað. Hefur jafnan skilað góðri uppskeru en 

kornið getur verið nokkuð smátt. Til þess gert að standa 

af sér öll veður fram á haust. Hefur reynst mjög vel í 

tilraunum sunnanlands.

190-215 25 - 700 135

6 raða  Jalmari Finnskt yrki, ekki prófað hér á landi. 190-215 600 130

6 raða JUDIT

Fljótþroska, gefur góða uppskeru á frjósamri jörð en 

reynist miður á sandi. Getur farið illa í haustveðrum, sem 

gerist eftir að kornið er þroskað. Gamalreynt yrki og 

hentar norðanlands.

180 - 215
25 - 30 - 

700
130 119 149 115

6 raða PILVI
Fljótþroska. Áberandi er að axið drúpir og ber þá 

hnakkann hæst. Pilvi hefur í heildina reynst vel og hefur 

staðið nokkuð vel í haustveðrum.

190-215 40 - 600 135
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6 raða Tiril

Fljótþroska. Gamalreynt yrki og nýtur sín best á 

austanverðu Norðurlandi. Hentar nokkuð vel á sandi. 180 - 200 40 159 153

6 raða Ven

Ny.pl. 2007 Norskt, tiltölulega seinþroska en hefur gefið 

góða uppskeru í bestu árum. Það á heima í sandjörð 

norðanlands og jafnvel syðra líka. Vegna þess, hve það er 

seinþroska, er því ekki jafn hætt við fokskemmdum og 

öðrum sexraðayrkjum.

180 - 200 40 149

6 raða Voitto Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 180 - 200 30 - 700 129

6 raða WOLMARI

Fremur fljótþroska og uppskerumikið og hefur reynst vel. 

Veðurþolið er ekki til vansa. Hefur verið mjög gott fyrir 

norðan en getur líka gengið í uppsveitum syðra. 180 - 215
25 - 40 - 

600
128 130 143

Vetrarhveiti ARKTIKA

Vetrarþolið, uppskerumikið, miðlungi fljótþroska og hefur 

staðið sig vel í ræktun. Vart hefur orðið við að stráið sé 

veikt og því sé hættara við legu en öðru vetrarhveiti.
180-200 40 155

Vetrarhveiti STAVA Ny.pl. 2013 Miðlungi vetrarþolið, uppskerumikið. 180-200 25-700 155

Vetrarhveiti URHO
Gamalt yrki, einstaklega vetrarþolið og fremur fljótþroska 

síðara árið. Uppskera þó heldur í minna lagi. Hefur verið 

notað hér.

180-200 40 155
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Vorhveiti ANNIINA

Var áberandi fljótast til þroska í tilraunum 2009. Hefur 

síðan verið notað dálítið með góðum árangri í bestu 

sumrum. 

180-200 40-600 140 142 159

Vorhveiti 
Amaretto 

eða Sonett

Hvorugt yrki reynt í tilraunum hér á landi.
180-200 500 138

Vorhveiti  WAPPU
Sett hér til vara. Hefur ekki verið reynt í tilraunum, en er 

talið fljótþroska af yrkiseigendum.
180-200 40 140

Vetrarrúgur REETTA

Hefur reynst vel bæði í tilraunum og ræktun. Er 

vetrarþolið og uppskerumikið yrki, en ekki sérlega fljótt til 

þroska síðara sumarið.

180-200 40 163

Hafrar til þroska Akseli
Nokkuð fljótþroska og álitlegt. Reyndist prýðilega í tilraun 

2012, en hefur lítið verið í almennri ræktun.
180 - 200 40 - 350 130 129

Hafrar til þroska CILLA
Fljótþroska og nokkuð uppskerumikið yrki. Eina yrkið sem 

notað hefur verið í alvöruræktun undanfarin ár. 
180 - 200 25 - 600 138 137 152 135

Hafrar til þroska 
CILLA 

Lífr.rækt. 

Fljótþroska og nokkuð uppskerumikið yrki. Eina yrkið sem 

notað hefur verið í alvöruræktun undanfarin ár. 
180 - 200 25 175

Hestabaunir Colombo Planta af ertublómaætt, ekki reynd hér á landi. 180 - 200 500 190

Vetrar olíurepja GALILEO
Vetrarþol í meðallagi af repju að vera. Tiltölulega fljótt til 

þroska síðara árið. Hefur verið reynt hérlendis í tilraunum 

og notað eitthvað. 

4 - 6 10 995

Vetrar olíurepja VISION
Vetrarþol ekki óbrigðult, sæmilega fljótþroska. Hefur 

verið reynt í tilraunum, en er ekki á lista. Sæmilegt.
4 - 6 10 995
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Verð kr/kg án vsk

Vor olíurepja   MARIE

Vorrepja er á mörkum þess að geta náð þroska. Þetta yrki 

er með þeim fljótari en ekki uppskerumikið samkvæmt 

reynslu í tilraunum, er ekki á lista. Sæmilegt.
4 - 6 20 995

Vetrar olíunepja LARGO

Nokkuð vetrarþolið, en það getur brugðið til beggja vona. 

Lifir best þar sem veðrátta er stöðug, annað hvort snjór 

og frost allan veturinn eða jöfn hlýindi. Ef vetrarnepjan 

lifir veturinn, á hún yfirleitt ekki í vandræðum með að ná 

þroska sumarið eftir.

6 - 8 10 995

Vor olíunepja CORDELIA
Hefur að jafnaði gefið nýtilega uppskeru bæði í tilraunum 

og ræktun. Tiltölulega áhættulítið í ræktun. 6 - 8 20 895

Olíuhör Taurus Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 50 - 100 20 995

Heimildir;

Frælistar á netinu;

Bústólpi 

Fóðurblandan http://www.fodurblandan.is/

Landstólpi http://landstolpi.is/

http://bustolpi.is/

Ráðunautar RML vekja athygli bænda á umsögnum yrkja.  Ljóst er að í sumum tilfellum er verið að bjóða yrki sem ekki er hægt að mæla með í mikilli notkun. 

http://landstolpi.is/
http://bustolpi.is/
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Lífland 2015

SS http://www.ss.is/baendur-2/sadvorur/

Nytjaplöntur 2015

http://www.lifland.is/landbunadur

http://www.lbhi.is/sites/default/files/gogn/vidhengi/nytjaplontur_2015.pdf

Upplýsingar frá  Guðna Þorvaldssyni og Jónatan Hermanssyni hjá LbhÍ

http://www.ss.is/baendur-2/sadvorur/
http://www.lifland.is/
http://www.lbhi.is/sites/default/files/gogn/vidhengi/nytjaplontur_2014.pdf

