
Stofn Yrki
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upplýsingar. 

Viðmið* 

kg/ha

Magn í 
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Lífland
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blandan
Bústólpi Landstólpi

SS 

sáðvara

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

sprettur lítið eftir fyrsta slátt.
20 - 25 25 549 510

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 - 25 560 540

Vallarfoxgras 
Jonatan 

Lífr. rækt.

Ágætlega vetrarþolið. Uppskerumikið og gefur 

þokkalegan endurvöxt.
20 - 25 10 820

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 10 560 613 549

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 10 560 620

Vallarfoxgras RAKEL
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 10 560

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.

20 - 25 25 534 526

             Verð og framboð sáðvöru 2017
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Vallarfoxgras Tryggve

Ekki komin full reynsla á þetta yrki sem ætlað er fyrir 

norðurhluta Svíþjóðar. Þessu yrki var sáð fyrst vorið 2012 

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

reynast nokkuð vel.

20 - 25 10 560

Vallarfoxgras 
Tryggve  

Lífrænt

Ekki komin full reynsla á þetta yrki sem ætlað er fyrir 

norðurhluta Svíþjóðar. Þessu yrki var sáð fyrst vorið 2012 

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

reynast nokkuð vel.

20 - 25 10 820

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 25 534 526 555

Vallarfoxgras VEGA
Uppskerumikið og vetrarþolið. Gefur meiri endurvöxt en 

sum önnur vetrarþolin yrki. 
20 - 25 10 - 25 590 620

Vallarfoxgras Winnetou Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 20 - 25 25 490

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

grasflatir en tún.
20 - 25 25 714

Vallarsveifgras KUPOL
Nýtt yrki, sem á að leysa af Sobra.Afar fíngert. Vetrarþol 

minna en hjá Knut.
20 - 25 20 730

Vallarsveifgras Miracle Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 20 - 25 25 728

Vallarsveifgras Sobra
Gamalt yrki, uppskerumikið.

20 - 25 10 -25 730 724 714 690

Vallarsveifgras Oxford Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 20 - 25 25 724 714

Sauðvingull Triana Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 25 - 30 20 805

Túnvingull Gondolin Mjög lítið prófað hér á landi. 25 - 30 20 - 25 585 596 580

Túnvingull Reverent Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 25 - 30 10 520
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Túnvingull Rubin Gamalt yrki, þrautreynt. 25 - 30 10 - 15 590

Stórvingull  SWAJ
Gefur ágæta uppskeru en tæplega nógu vetrarþolinn.  Var 

prófaður í yrkjatilraun Tilraun nr. 925-09
25 - 30 10 590

Hávingull Inkeri
Uppskerumeira en önnur yrki sem hér hafa verið prófuð. 

Vetrarþolið.
25 - 30 15 660

Hávingull KASPER
Uppskerumikið og vetrarþolið yrki.

25 - 30
10 - 20 - 

25
670 660 625

Hávingull Laura Ekki reynt í tilraunum hér á landi 25 - 30 20 660

Hávingull MINTO Í prófun, suðlægara en sum önnur yrki. 25 - 30 20 575

Hávingull Norild Norðlægt yrki. Uppskerumikið og vetrarþolið. 25 - 30 10 680

Hávingull Pradel Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 25 - 30 25 690

Axhnoðapuntur LUXOR Lítið prófað hér á landi. Sáð í tilraun 2014 25 - 30 15 490

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

í tilraunum hérlendis.
25 - 30 10 1595

Strandreyr Pedja
Hávaxin og gróf tegund. Þetta yrki hefur ekki verið reynt 

í tilraunum hérlendis.
25 - 30 10 1470

Hvítsmári Rivandel Reyndist ekki vel. 9 - 11 10 1190

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

en Norstar.
9 - 11 10 975 989 957

Rauðsmári Ares Lítið prófað hér á landi. 12 - 14 10 1079 992

Rauðsmári 
YNGVE  

Tvílitna

Ágætlega endingargott og uppskerumikið. Hefur líklega 

betra vetrarþol en mörg ferlitna yrkin. 
12 - 14 10 1.095

Rauðsmári Suez Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 12 - 14 10 1090

Ertur Ingrid Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 200-250 25 - 500 119 121

Vallarrýgresi - 

Fjölært rýgresi

BIRGER 

ferlitna

Nokkuð reynt hérlendis. Gefur góða uppskeru og er 

tiltölulega vetrarþolið.
25 - 35 10- 25 419 409
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Vallarrýgresi - 

Fjölært rýgresi

BIRGER 

ferlitna  

Lífrænt

Nokkuð reynt hérlendis. Gefur góða uppskeru og er 

tiltölulega vetrarþolið.
25 - 35 10 965

Vallarrýgresi - 

Fjölært rýgresi

Calibra 

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

10 - 20 - 

25
409 394 395 450

Vallarrýgresi - 

Fjölært rýgresi

Kentaur   

ferlitna Ekki reynt í tilraunum hér á landi.
25 -35 10 430

Vallarrýgresi - 

Fjölært rýgresi
Mathilde

Sáð í tilraun 2011, enginn umsögn í Nytjaplöntulista.
25 -35 25 435

Sumarrýgresi
Barspectra  

ferlitna

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

og skríður snemma, gefur líka góðan endurvöxt. 30 -40 25 317 314

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 25 317 314 316

Sumarrýgresi Lemnos Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 30 - 40 25 398

Sumarrýgresi Lolan Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 30 - 40 25 295

Sumarrýgresi 
SWALE  

tvílitna

Tvílitna, mjög uppskerumikið, skríður dálítið.  Líkur eru á 

að þetta yrki gæti hentað vel í rúlluverkun.
30 - 40 25 324

Vetrarrýgresi
Barmultra 

ferlitna

Ferlitna, blaðríkt, lágvaxið og skríður nánast ekkert. 

Þrautreynt hérlendis og mikið notað um árabil. 
30 - 40 25 340 328 326

Vetrarrýgresi Barpluta Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 30 - 40 25 340

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 25 334
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Vetrarrýgresi Sikem Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 30 - 40 25 398

Vetrarrýgresi
Turgo  

ferlitna Ítalskt yrki, ekki reynt í tilraunum hér á landi.
30 - 40 25 298 398

Rýgresis-

blendingur 
SOLID

Blendingur á milli vetrarrýgresi og fjölærsrýgresis. Ekki 

reynt í tilraunum hér á landi.
30 - 40 20 - 25 318 357 298

Grænfóðurhafrar 

sumaryrki
BELINDA

Fremur seint til þroska miðað við hafrayrki almennt.  

Hentar vel sem sumarhafrar, snemmslegnir. Þaulreynt 

yrki og mikið notað.
180 - 200

25 - 350- 

600
99 99 93 110

Grænfóðurhafrar Domenic Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 180 - 200 50 - 500 100

Sumarhafrar Nike Ekki reynt í tilraunum hér á landi svo vitað sé. 180 - 200 600 99

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 10 897 995

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 - 18 10 959 955 897

Vetrarrepja Akela Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 8 - 10 25 395

Vetrarrepja BARCOLI

Uppskerumikið, þrautreynt hérlendis og hefur verið notað 

lengi. Hefur ævinlega hlotið góða dóma í tilraunum. 8 - 10 25 426 416 430

Vetrarrepja Barsica Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 8 - 10 25 426 407

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

Vetrarrepja FONTAN Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 8 - 10 10 - 25 430

Vetrarrepja HOBSON

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

náð vinsældum og ekki meira notað af öðru yrki hérlendis 

síðustu ár. 
8 - 10 25 474 464 459 430
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Fóðurnæpa SAMSON
Ekki á Nytjaplöntulista. Vantar nýlegar tilraunir með 

fóðurnæpur. Því eru þær ekki a lista.
1.5 - 2,5 1 - 5 - 25 598 598 1782 550

Fóðurmergkál Keeper Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 8 - 10 25 990

Fóðurmergkál
Gruner 

Angeliter Þrautreynt yrki og hefur verið notað hér um langt árabil.
8 - 10 1 1995 1979

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.

180-200 30 99

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 99 97 93 99 99

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 99 97 97 99
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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 - 700  95

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 95

2 raða Salome Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 180-200 30 - 700 105

2 raða Tamtam Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 180-200 50 105

6 raða AUKUSTI    

Fljótþroska, 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. 
180-200

30 - 40-

350-600-

700

103 103 95 103 98

6 raða Brage

Fljótþroska, nokkuð hávaxið, gefur góða uppskeru og er í 

flestu álitlegt. Hefur reynst betur sunnanlands en önnur 

hávaxin sexraðayrki. Veðurþoli er þó nokkuð ábótavant 

eins og hjá fleiri yrkjum af sama tagi.

180 - 200 40 - 600 104 102

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 furðumikið af sexraðayrki að vera.

180-200 40 - 600 95 95 103

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. 

180 - 200 25 103 106
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6 raða  Jalmari

Hefur einungis verið í tilraunum tvö ár. Er áþekkt öðrum 

finnskum yrkjum, tiltölulega fljótþroska án þess að slá 

öðrum finnskum yrkjum við, sama er að segja um 

uppskeruna. Telst prýðilega nothæft yrki.

180-200 40-600 101

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. Judit á einkum heima 

norðanlands.

180-200
25 - 30 - 

700
99 100 97 99

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 
180-200 25 - 700 102

6 raða Tiril

Fljótþroska. Tiril er orðið gamalt yrki og 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.

180 - 200 40 102 102

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 97

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 upp-sveitum syðra.

180-200 40 -600 103 103
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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 40 120

Vetrarhveiti STAVA Ny.pl. 2013 Miðlungi vetrarþolið, uppskerumikið. 180-200 700 120

Vetrarhveiti URHO

Gamalt yrki, einstaklega vetrarþolið og fremur fljótþroska 

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

notað hér.
180-200 40 120

Vorhveiti ANNIINA

Var áberandi fljótast til þroska í tilraunum 2009. 

Samkvæmt erlendum tilraunaniðurstöðum virðist yrkið 

vera fljótara en önnur vorhveitiyrki á markaði. Hefur verið 

notað dálítið hérlendis með árangri í bestu sumrum.

180-200 40 120 120 118

Vorhveiti Quarna Ekki reynt í tilraunum hér á landi. 180-200 500 110

Vorhveiti 
Quarna  

lífrænt Ekki reynt í tilraunum hér á landi.
180-200 500 157

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 40 124

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

2012, en hefur lítið verið í almennri ræktun.
180 - 200 40 - 350 104 99

Hafrar til þroska CILLA
Fljótþroska og nokkuð uppskerumikið yrki. Hefur verið 

aðalyrkið í ræktun undanfarin ár.
180 - 200

25 - 30 -

600
104 103 97 110

Hafrar til þroska 
Haga 

Lífr.rækt

Nýtt yrki, norskt. Ekki eins fljótþroska og yrkin hér á 

undan, en afar uppskerumikið. Þyrfti gott ár og 

hlýviðrissveit til að sýna sínar bestu hliðar.
180 - 200 25 151

Hestabaunir Fuego Planta af ertublómaætt, ekki reynd hér á landi. 180 - 200 25 120



Stofn Yrki
Skv. ritinu - Nytjaplöntur á Íslandi 2016 sem og aðrar 

upplýsingar. 

Viðmið* 

kg/ha

Magn í 

sekk
Lífland

Fóður 

blandan
Bústólpi Landstólpi

SS 

sáðvara

             Verð og framboð sáðvöru 2017

Verð kr/kg án vsk

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

og ræktun. Tiltölulega áhættulítið í ræktun.
6 - 8 20 950

* Viðmið taka mið af nytjaplöntulista LbhÍ. Í sumum tilfellum gefa söluaðilar upp sér gildi fyrir sínar vörur. 

Heimildir;

Frælistar á netinu;

Lífland http://www.lifland.is/static/files/sadvara/verdlistar/verdlisti-sadvara-2017.pdf

Fóðurblandan http://www.fodurblandan.is/asset/659/S%C3%A1%C3%B0v%C3%B6rulisti%202017%20ver%C3%B0listi%20FB%20nr%204.pdf

Bústólpi http://www.bustolpi.is/sites/default/files/pages/vorur/sadvorur/attachments/verdlisti_a_sadvorum_2017-636.pdf

Landstólpi

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

Nytjaplöntur 2017 http://www.lbhi.is/sites/default/files/gogn/sadlisti_20170221.pdf

Upplýsingar frá  Guðna Þorvaldssyni og Jónatan Hermanssyni hjá LbhÍ

http://www.landstolpi.is/wp-

content/uploads/2017/04/S%C3%A1%C3%B0v%C3%B6rulistinn-2017-

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://www.lifland.is/static/files/sadvara/verdlistar/verdlisti-sadvara-2017.pdf
http://www.fodurblandan.is/asset/659/S%C3%A1%C3%B0v%C3%B6rulisti 2017 ver%C3%B0listi FB nr 4.pdf
http://www.bustolpi.is/sites/default/files/pages/vorur/sadvorur/attachments/verdlisti_a_sadvorum_2017-636.pdf
http://landstolpi.is/
http://www.ss.is/baendur-2/sadvorur/
http://www.lbhi.is/sites/default/files/gogn/sadlisti_20170221.pdf
http://landstolpi.is/
http://landstolpi.is/

