
 
 

Þar sem engar upplýsingar koma fram um stofna eða yrki, er um að ræða yrki sem ekki hafa verið prófuð hér á landi eða eru ekki á lista yfir nytjaplöntur ár Ísl. 2013 af einhverjum öðrum sökum 
Birt með fyrirvara um innsláttarvillur 

RÁÐGJAFARMIÐSTÖÐ LANDBÚNAÐARINS 

Verð og framboð sáðvöru 2013     Verð kr/kg án vsk 

Stofn  Yrki 
Skv. ritinu - Nytjaplöntur á Íslandi 

2013 
Sáðmagn 

kg/ha 
Magn í 

sekk 
Lífland 

Fóður 
blandan 

Landstólpi 
SS 

sáðvara 

Vallarfoxgras  Engmo 
Norskt staðaryrki (Local cultivar). 
Vetrarþolið, en sprettur lítið eftir 
slátt. 

 20 - 25 25   690   550 

Vallarfoxgras  Grinstad 
Gefur meiri endurvöxt en norðlæg 
yrki, en vetrarþol ekki eins mikið. 

20 - 25 10  -  25 790 733 785   

Vallarfoxgras  Jonatan 
Ágætlega vetrarþolið. Uppskerumikið 
og gefur viðunandi endurvöxt 

20 - 25 10 790 733     

Vallarfoxgras  Jonatan 
Lífrænt ræktað 

Ágætlega vetrarþolið. Uppskerumikið 
og gefur viðunandi endurvöxt 

20 - 25 10 1.190       

Vallarfoxgras  Korpa 
Mjög vetrarþolið yrki. Sprettur vel 
fyrri hluta sumars, en lítið eftir fyrsta 
slátt. 

20 - 25 10 790       

Vallarfoxgras  Snorri  

Afrakstur samnorænna kynbóta. 
Valdar plöntur héðan og úr nyrstu 
héruðum grannlandanna. Vetrarþolið 
og uppskerumikið. 

20 - 25 10  25 790 755     

Vallarfoxgras  Switch 
Gefur meiri endurvöxt en norðlæg 
yrki, en vetrarþol ekki eins mikið. 

20 - 25 10 790       

Vallarfoxgras  TUUKKA Hefur reynst ágætlega í tilraunum. 25 - 30 25     710   

Vallarfoxgras  Vega 
Uppskerumikið og gefur meiri 
endurvöxt en önnur vetrarþolin yrki. 

25-30 25     894   

Vallarsveifgras Balin     25   810     

Vallarsveifgras Kupol 
Nýtt yrki, sem á að leysa af Sobra. Er í 
prófun hér á landi. 

20 - 25 10 810       
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Vallarsveifgras Sobra Gamalt yrki, uppskerumikið. 20 - 25  25   730 703   

Sauðvingull  CRYSTAL 
Ætlaður í garðflatir. Gefur þétta 
gróðurmottu. Er þurrkþolið og með 
vetrarþol yfir meðallagi. 

25 - 30 10 998       

Túnvingull  Gondolin  Mjög lítið prófað hér á landi. 25 - 30 20   610 580   

Túnvingull  Rubin Gamalt yrki, þrautreynt. 25 - 30 10 640       

Stórvingull   SWAJ Í prófun  25 - 30 10 578       

Hávingull -  KASPER Uppskerumikið og vetrarþolið yrki. 25 - 30 10 730       

Hávingull  MINTO Í prófun  25 - 30 10 805       

Hávingull  Pradel   25 - 30 25     590   

Axhnoðapuntur  LUXOR Í prófun  25 - 30 15 620       

Hvítsmári  Rivandel   5 -  6 10     1302   

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

7  -  10 10 1.430 1315     

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

7  -  10 25   1315     

Rauðsmári Ares Í prófun    10   1799     

Rauðsmári BJURSELA  
Tvílitna 

Mikið prófað. Ágætlega endingargott 
og uppskerumikið. 

12 - 14 10 1.800       

Rauðsmári Justin   5 -  6 10     1756   

Rauðsmári  YNGVE  
Tvílitna 

Nýlegt yrki, hefur komið vel út í 
tilraunum. 

12 - 14 10 1.955       

Ertur  
Bohatyr / 
Javlo 

Eingöngu ræktaðar í blöndu með 
höfrum. 

200 -225 30     195   



 
 

Þar sem engar upplýsingar koma fram um stofna eða yrki, er um að ræða yrki sem ekki hafa verið prófuð hér á landi eða eru ekki á lista yfir nytjaplöntur ár Ísl. 2013 af einhverjum öðrum sökum 
Birt með fyrirvara um innsláttarvillur 

RÁÐGJAFARMIÐSTÖÐ LANDBÚNAÐARINS 

Verð og framboð sáðvöru 2013     Verð kr/kg án vsk 

Stofn  Yrki 
Skv. ritinu - Nytjaplöntur á Íslandi 

2013 
Sáðmagn 

kg/ha 
Magn í 

sekk 
Lífland 

Fóður 
blandan 

Landstólpi 
SS 
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Ertur  TINKER 
Eingöngu ræktaðar í blöndu með 
höfrum. 

200 - 225 25 212       

Bakteríusmit 
fyrir smára 

  
  

í 10 kg af 
smára 

105gr -       

Bakteríusmit 
fyrir ertur 

  
  

í 100 kg 
af ertum 

105gr -       

Vallarrýgresi - 
Fjölært 

BIRGER 
ferlitna 

Nokkuð reynt hérlendis. Gefur góða 
uppskeru og er tiltölulega vetrarþolið. 

25 - 35 10 754       

Vallarrýgresi - 
Fjölært  

BIRGER 
ferlitna  
Lífrænt ræktað 

Nokkuð reynt hérlendis. Gefur góða 
uppskeru og er tiltölulega vetrarþolið. 

25 - 35 10 977       

Vallarrýgresi - 
Fjölært  

Calibra 
  

  25   700 660   

Vallarrýgresi - 
Fjölært  

MALTA    
  

25 - 35 10 754       

Vallarrýgresi - 
Fjölært 

Tetramax  
ferlitna  Er á Nytjaplöntulista  

35 25     650   

Sumarrýgresi Barspectra  
ferlitna Er á Nytjaplöntulista  35 25  350   490 475 410 

Sumarrýgresi Bartigra     25   490     

Sumarrýgresi Jivet   35 25     467   

Sumarrýgresi  SWALE   35 20 - 25 598       

Vetrarrýgresi Barmultra 
ferlitna Blaðríkt, en fremur seint. 35 25   475 465   

Vetrarrýgresi  DASAS    
tvílitna  Er á Nytjaplöntulista  35 20 455     400 
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Vetrarrýgresi Jeanne   35 25     450   

Vetrarrýgresi  MEROA   35 20 - 25 500       

Vetrarrýgresi Turgo     25   432     

Sumarhafrar  BELINDA Miðlungi seint. 180 - 200 25 165 160     

Sumarhafrar  BELINDA Miðlungi seint.   600 165 159     

Grænfóðurhafrar Akseli    200 350       150 

Grænfóðurhafrar Akseli 
Lífrænt ræktað    180 - 200 30     200   

Grænfóðurhafrar Domenic   180 - 200 50     152   

Vetrarrepja BARCOLI Er á Nytjaplöntulista  6 - 10 25   499 490   

Vetrarrepja DELTA Er á Nytjaplöntulista  6 - 10 10 577       

Vetrarrepja HOBSON Blaðríkt. Hættir lítið til að blómstra. 6 - 10 5  -  25 504 476   439 

Sumarrepja  PLUTO   10 - 18 10 - 20 860 872 880   

Fóðurnæpa SAMSON   2,5 5 - 25 790   785   

Bygg til þroska                 

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. 

200 25 - 700 150 148     
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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. 

200 25 147 144     

2 raða  FILIPPA   200 700 147 144 144   

2 raða  KRÍA 

Miðlungi fljótþroska. Kría hentar til 
notkunar víða um land síst þó á 
austan-verðu 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. 

200 25 154 155     

2 raða  KRÍA   200 700 154 153     

2 raða  Lukhas 
Hefur ekki verið reynt hérlendis. 
Fremur seinþroska, en er álitlegt 
samkvæmt sænskum tilraunum. 

200 700       150 
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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. 

200 25 - 700 147       

6 raða  AUKUSTI     
Hefur ekki fengist í prófun. 
Fljótþroska og álitlegt samkvæmt 
finnskum niðurstöðum. 

180 -200 40 - 600 158   151 150 

6 raða  Einar 
Hefur ekki fengist í prófun. Miðlungi 
fljótþroska samkvæmt finnskum 
niðurstöðum. 

180 - 200 700       150 

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. 

200 40 - 600 158       

6 raða JUDIT 

Fljótþroska, gefur góða uppskeru á 
frjósamri jörð en reynist miður á 
sandi. Getur farið illa í haustveðrum, 
sem gerir eftir að kornið er þroskað. 
Þá hefur stöngullinn brotnað þvert 
um hnéð. Judit á einkum heima 
norðanlands. 

200 25 - 700 150 174     
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6 raða  KUNNARI     

Miðlungi fljótþroska. Kunnari er ívið 
seinna til þroska en Judit og Tiril. Það 
hefur gefið mikla uppskeru í góðum 
árum og virðist ekki eins viðkvæmt í 
veðrum og sum önnur sexraðayrki. 

200 40 - 600 158       

6 raða  LÓMUR    

Ny.pl 2010  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 betur 
norðanlands en Skúmur. 

200 25 150 155     

6 raða  LÓMUR      200 700 150 153     

6 raða  OLAVI     

Ny.pl. 2012  Seinþroska af sexraðayrki 
að vera, nokkuð hávaxið. Olavi er 
ennþá lítið 
reynt hérlendis en getur greinilega 
gefið mikla uppskeru. Virðist henta 
best á sandjörð. 

200 40 - 600 158       

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. 

200 40 - 600 158       
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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. 
Hentar á sandjörð og sérstaklega 
sunnanlands. 

200 25 - 700 150       

6 raða  Tiril 

Fljótþroska. Tiril er sagt arftaki Arve 
sem hér var notað árum saman og 
yrkin eru ekki ólík. Tiril hefur staðið 
sig misvel eftir árum. Sjúkdómsþol er 
til dæmis ekki gott og í votviðrum 
kemur það niður á útliti og uppskeru. 
Tiril er norrænt yrki og nýtur sín best 
á austanverðu Norðurlandi. 

200 40   174     

6 raða  Voitto 
Fljótþroska, en ekki í röð 
uppskerumestu yrkja í tilraunum 
hérlendis 

180 - 200 30 - 700     148   

6 raða WOLMARI 

Fljótþroska og uppskerumikið og 
reynist í heildina mjög vel. Veðurþolið 
er ekki til vansa. Á líklega helst heima 
norðanlands en getur líka gengið í 
uppsveitum syðra. 

200 40 - 600 158       
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Vetrarhveiti  ARKTIKA 
Vetrarþolið og uppskerumikið. Hefur 
þó stundum lagst illa. 

200 40 178       

Vetrarhveiti BJÖRKE 
Tiltölulega vetrarþolið og fljótþroska, 
meðaluppskera. 

200 25 184       

Vetrarhveiti  MJÖLNIR 
Ny.pl. 2009  Tiltölulega vetrarþolið, 
heldur seinþroska. 

200 25 171       

Vetrarhveiti  STAVA Miðlungi vetrarþolið, uppskerumikið. 200 700 184       

Vetrarhveiti  URHO 
Ny.pl. 2010  Tiltölulega vetrarþolið og 
fljótþroska, ekki uppskerumikið. 

200 40 178       

Vorhveiti  ANNIINA Fljótast til þroska í tilraunum 2009. 200 40 178       

Vorhveiti   WAPPU 
Ekki reynt í tilraunum hér. Talið skásta 
vorhveitið ef Anniina fæst ekki. 

200 800 170       

Vetrarrúgur REETTA 
Hefur verið eitt ár í tilraunum og 
reyndist prýðilega vetrarþolið. 

200 40 170       

Hafrar til þroska Akseli 
Mjög fljótþroska en ekki í röð 
uppskerumestu yrkja. Líka skráð sem 
hafrar til grænfóðurs.  

180 - 200 40 162       

Hafrar til þroska  CILLA 
Nokkuð fljótþroska, uppskerumikið, 
sameinar fljótan þroska og góða 
uppskeru. 

180 - 200 25 - 600 162 154 165   

Hafrar til þroska CILLA 
Nokkuð fljótþroska, uppskerumikið, 
sameinar fljótan þroska og góða 
uppskeru. 

180 - 200 600   157     
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Hafrar til þroska  CILLA 
Lífrænt ræktað  

Nokkuð fljótþroska, uppskerumikið, 
sameinar fljótan þroska og góða 
uppskeru. 

180 - 200 25 205       

Vetrar olíurepja  GALILEO 
Vetrarþol ekki óbrigðult, þó bærilegt 
miðað við repju. Sæmilega 
fljótþroska. 

6 10 1.195       

Vetrar olíurepja  VISION 
Vetrarþol ekki óbrigðult, þó bærilegt 
miðað við repju. Sæmilega 
fljótþroska. 

6 10 1.195       

Vor olíurepja    MARIE 
Vorrepja er á mörkum þess að geta 
náð þroska. Þetta yrki er með þeim 
fljótari en ekki uppskerumikið. 

6 10 1.420       

Vor olíurepja TAMARIN 

Vorrepja er á mörkum þess að geta 
náð þroska. Þetta yrki er best þeirra 
sem reynd hafa verið hér, sæmilega 
fljótþroska og uppskerumikið. 

6 10 1.190       

Vetrar olíunepja LARGO 
Vetrarþolnari en repjan og fljótari til 
þroska. Uppskeruvonir eru þó ekki 
eins miklar. 

8 10 980       

Vor olíunepja  CORDELIA 

Vornepja gefur ekki eins miklar 
uppskeruvonir og repja, en er sýnu 
fljótari til þroska. Þetta yrki er annað 
þeirra tveggja sem best hefur reynst í 
tilraunum hér á landi. 

8 10 1.280       
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Stofn  Yrki 
Skv. ritinu - Nytjaplöntur á Íslandi 

2013 
Sáðmagn 

kg/ha 
Magn í 

sekk 
Lífland 

Fóður 
blandan 

Landstólpi 
SS 

sáðvara 

Vor olíunepja  JULIET 

Vornepja gefur ekki eins miklar 
uppskeruvonir og repja, en er sýnu 
fljótari til þroska. Þetta yrki er annað 
þeirra tveggja sem best hefur reynst í 
tilraunum hér á landi. 

8 20 1.280       

 

 

Frælistar á netinu;         

Lífland http://www.lifland.is/static/files/verdlistar/grasfraeblondur-2013-leidbeiningar.pdf 

Fóðurblandan http://www.fodurblandan.is/GetAsset.ashx?id=317          

 http://www.fodurblandan.is/vefverslun/aburdur-og-frae/grasfrae 

Landstólpi http://www.landstolpi.is/UserFiles/File/Pantanablad%202013.pdf 

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

Heimildir;         

Jarðræktarrannsóknir 2012 http://www.lbhi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6742  

Nytjaplöntur á Ísl. 2013 http://www.lbhi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6724  

 Upplýsingar frá Jónatan Hermanssyni og Guðna Þorvaldssyni hjá LbhÍ 
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