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Sáðvara til túnræktar
fyrir árið 2019
Öll grös virðast eins séð úr fjarska, en þegar betur er að gáð sést að stór munur er á þeim.
Sum grasfræyrki gefa mikla uppskeru og önnur minni uppskeru en innihald uppskerunnar er
virkara af efnum sem er verið að sækjast eftir.
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.
Greining á sjúkdómum er afar mikilvægur hluti af afbrigðamatinu. Það er nauðsynlegt að
prófa afbrigðin við fjölbreyttar aðstæður til að geta spáð af nákvæmni fyrir um afköst þess.
Annar þáttur í afköstum afbrigðis er mat á afköstum við raunverulegar aðstæður á býli þar
sem ný grös eru prófuð í bithaga búfjár og í súrheysverkun.
Fóðurblandan og Barenbrug í Hollandi hafa á undanförnum árum haft samvinnu um að
framleiða grasfræblöndur með þeim eiginleikum sem bændur eru að sækjast eftir hverju
sinni. Auk grasfræblandanna er Fóðurblandan með gott úrval af stökum yrkjum.
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Þaulreyndar og góðar grasfræblöndur
Koma nú í 15 kg pokum

Okkar grasfræblöndur hafa orðið til vegna viðræðna við bændur og
ráðunauta. 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.
Grasfræblanda - Sígild - 15 kg

Sígild og góð blanda með vallarfoxgrasi og
fjölæru rýgresi. Blandan gefur góðan
endurvöxt, tilvalin þar sem slegið er
tvisvar. Vetrarþol gott.
Sáðmagn kg/ha: 25-35 kg

Innihald:

Vallarfoxgras
Vallarfoxgras
Vallarfoxgras
Fjölært rýgresi

Grasfræblanda - Heyfengur - 15 kg

Inniheldur hávingul Inkeri sem er uppskerumikið
og vetrarþolið yrki ásamt vallarfoxgrösum Tuukka,
Tenho, Snorra og Engmo. Blandan gefur góða
uppskeru bæði í fyrri og seinni slætti. Gefur góðan
endurvöxt.
Sáðmagn kg/ha: 25-35 kg

Snorri 25%
Tuuka 30%
Tenho 30%
Barkamaz 15%

Grasfræblanda - Beit og heyfengur 15 kg

Gott fóðurgras með vallarfoxgras í meirihluta,
gefur góða uppskeru í fyrsta slætti.
Vallarsveifgrasið Sobra bætir endingu túnsins og
bindur um svörðinn og gefur góðan endurvöxt.
Blandan hentar vel til beitar og þar sem slegið er
einu sinni.
Sáðmagn kg/ha: 25-35 kg

Innihald:

Vallarfoxgras
Tuukka 65%
Vallarfoxgras
Snorri 20%
Vallarsveifgras Baron 15%

Landgræðslublanda - 1 og 15 kg
Grasfræblanda til landgræðslu.
Ný 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 Blákorni á 100 m2.
Sáðmagn kg/ha: 25 kg.

Innihald:

Hávingull
Vallarfoxgras
Vallarfoxgras
Vallarfoxgras

Inkeri 35%
Tenho 30%
Tuukka 20%
Snorri 15%

Vallarfoxblanda - 15 kg

Mjög gott og lystugt fóðurgras sem gefur mikla
uppskeru í fyrri slætti en aðeins lakari endurvöxt
en aðrar tegundir. Ágætlega kuldaþolið. Jafnt
hlutfall af yrkjum er í blöndunni. Tilvalin blanda
fyrir þá sem vilja gefa eingöngu vallarfoxgras.
Sáðmagn kg/ha: 25-35 kg

Innihald:

Vallarfoxgras
Vallarfoxgras
Vallarfoxgras

Tenho 40%
Tuukka 35%
Snorri 25%

Garðablanda - 15 kg

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.
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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.

Engmo vallarfoxgras
Sáðmagn 20-25 kg/ha

Norskt staðayrki. Mjög vetrarþolið og gefur góða
uppskeru í fyrri slætti en sprettur lítið eftir fyrsta slátt.
Snorri Vallarfoxgras
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Túnvingull Gondolin.
Sáðmagn 25-35 kg/ha

Mjög þurrkþolinn og hentar því vel í sendinn jarðveg. Er
ólystug sort og er mest notuð í landgræðslu. Harðgerð
grastegund, góður í að binda garðveg og draga úr
frostlyftingu til að gefa t.d. birki færi á að ná fótfestu.
Hávingull Laura
Sáðmagn 25-30 kg/ha

Uppskerumikill og gefur ágætan endurvöxt. Þolir ágætlega
frost. Heppilegur til rækturnar með blöndu af rauðsmára,
vallarfoxgrasi eða öðrum grastegundum. Gott fóðurgras.

Sáðmagn 20-25 kg/ha

Afrakstur samnorrænna kynbóta. Valdar plöntur héðan
og úr nyrstu héruðum grannlandanna. Mjög vetraþolið,
nokkuð uppskerumikið en gefur lakari endurvöxt en
bestu yrkin.
Tenho Vallarfoxgras.
Sáðmagn 20-25 kg/ha

Gaf heldur meiri uppskeru en Snorri í tilraunum hér á
landi en minni uppskeru en Grinstad. Vetraþol
þokkalegt.
Tuukka Vallarfoxgras
Sáðmagn 20-25 kg/ha

Gaf heldur meiri uppskeru en Snorri í tilraunum hér á
landi. Í finnskum rannsóknum gaf það betra fóðurgildi
en Grinstad. Vetrarþol gott en finnar telja það með
vetrarþolnari yrkjum við sínar aðstæður.
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

Fjölært rýgresi Calibra
Sáðmagn 25-35 kg/ha

Vetrarþolið og uppskerumikið. Gott að sá eitt og sér en
líka með vallarfoxgrasi.
Rauðsmári Ares
Sáðmagn 5-6 kg/ha

Ræktun smára í íslenskum landbúnaði hefur aukist mikið.
Gefa gott fóður og steinefnaríkt. Rauðsmári hentar betur
en hvítsmári í slegin tún. Þarf bakteríusmit.
Hvítsmári Undrom
Sáðmagn 20-25 kg/ha

Gamalt yrki, þrautreynt hérlendis og gefur góða uppskeru.
Strandreyr Bamse
Sáðmagn 15-20 kg/ha

Fjölær og hávaxin grastegund (70-150cm) með grófa
jarðstöngla og kögraða slíðurhimnu. Góður sem hálmur
Hvítsmári.

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.

Hentar mjög vel til beitar og sláttar. Þörf á að smita fræið
áður en því er sáð í nýtt land. Íslensk tegund sem sést víða
í túnum. Ný yrki sem eru uppskerumeiri en ísl.hvítsmárinn
hvara komið á markað á undanförnum árum. Er ekki
uppskerumikill en ágæt fóðurjurt og gefur góðan
endurvöxt. Ágætt vetrarþol. Eykur þekju sína árin eftir
sáningu.

Balin vallarsveifgras

Bakteríusmit fyrir smára.

Sáðmagn 20-25 kg/ha

Gaf minni uppskeru en sum önnur yrki, frekar hugsað í
grasflatir en tún. Mjög vetrarþolið og gefur mikla
uppskeru.

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. Hægt að geyma í kæli og frá sólarljósi.
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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.

Samson: fóðurnæpa sem gefur góða og næringarríka
uppskeru.

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.

Afar kröftugt og uppskerumikið í góðu sumri en sprettur seint
og verður áfallasmamt þegar illa árar. Sá þarf eins snemma og
mögulegt er til að nýta sumarið

SUMAR- OG VETRARRÝGRESI
Einært rýgresi, sáð snemma vors. Slegið samsumars, venjulega
tvistvar. 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.
Barmultra og Barpluto:vetrarrýgresi, ferlitna, blaðríkt, lágvaxið og
skríður nánast ekkert. Þrautreynt hérlendis og mikið notað um
árabil.
Barspectra: sumarrýgresi, ferlitna gamalt yrki sem hefur reynst
mjög vel hér á landi. Hávaxið og skríður snemma, góður
endurvöxtur.

VETRARREPJA
Hinar vinsælu Barcoli og Barsica - Uppskerumikið, þrautreynt
hérlendis og hafa verið notaðar lengi. Hefur ævinlega hlotið góða
dóma í tilraunum.
Hobson: Blaðríkt yrki, hættir lítið til að blómstra. Þetta yrki hefur
náð vinsældum og ekki meira notað af öðru yrki hérlendis síðustu ár.
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.

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.
Belinda: Fremur seint til þroska miðað við afrayrki almennt. Hentar
vel sem sumarhafrar, snemmslegnir. Þaulreynt yrki og mikið notað
Nike: til grænfóðurræktar.

FÓÐURMERGKÁL

Grüner Angeliter: þrautreynt yrki og hefur verið notað hér
um árabil.
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HAFRAR TIL ÞROSKA

Sexraðabygg (6r) þroskast að jafnaði fyrr en tvíraðabygg
(2r). Það hefur aftur á móti veikt strá að jafnaði, brotnar í
veðrum og leggst jafnvel. Því er sextraðabygg helst notað
orðanlands, austan og vestan, einnig að hluta til í
uppsveitum syðra. Tvíraðabygg er notað í lágsveitum
syðra auk þess sem Kría er notuð víða um land.

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

Aukusti (6r): Fljótþroska, nokkuð hávaxið og hefur
reynst nokkuð vel í tilraunum og í ræktun, einkum
norðanland. Yrkið er áþekkt öðrum sexraðayrkjum svo
sem Brage og Wolmari, að vindþoli og uppskeru.

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

Elmeri (6r): Miðlungs fljótþroska með stórt korn og hefur
gefið góða uppskeru í hyunum betri árum. Í köldu ári
hefur það reynst miður. Veðurþol er furðumikið af
sezraðayrki að vera.

Haga: Miðlungs fljótþroska og er þolið gagnvart
mjöldögg.

Kría (2r): 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 sexraðayrkin og þar má láta hana
standa fram eftir hausti. Sunnanlands er Kría mun fljótari
til þroska en þau tvíraðayrki sem þar er um að velja.
Lesa má meiri fróðleik og umfjöllun um helstu niðurstöður
kornræktarrannsókna á Íslandi á www.korn.is sem
Landbúnaðaráskóli Íslands hefur staðið fyrir. Þar sést
hvaða yrki hafa verið prófuð og hvernig þau hafa staðið sig
í mismunandi landshlutum.

Skv. tilraun sem gerð var 2017 að Korpu þá kom Haga
mjög vel út. Yrkið skreið 74 daga frá sáningu og var
síðast til að ná þroska eða u.þ.b.120 daga frá sáningu.
Tekið af korn.is
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Flutningur
Við erum með gott og öflugt flutningsnet sem flytur allar okkar vörur fljótt og örugglega heim á hlað.

Flutningur
Við hvetjum viðskiptavini okkar að panta tímanlega og leita tilboða. Verslanir fóðurblöndunnar og samstarfsaðilar
um land allt verða með á lager flest yrkin. Hægt er að panta og lesa greinagóðar lýsingar á vefsíðu okkar,
www.fodur.is
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Bust6lpi ehf.
Oddeyrartanga- Akureyri
Simi: 460 3350
Fax: 460 3351
www.bustolpi.is

KaupfelagSkagfirilinga
Artorgi1-Sauilårkr6kur
Simi: 455 4626 - 8254625
Fax: 455 4611
www.ks.is

FODURBLANDAN
F6ilurblandan hf.
Korngoraum12
104 Reykjavik
Simi: 570 9800
Fax:570 9801
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Kaupfelag
Kaupfelag Borgfirilinga
Vestur-Hunvetninga
Egilsholti1 -310 Borgarnes
Strandgotu1-Hvammstanga
Simi430 5500
Simi: 455 2300
Fax4305501
www.kb.is
Fax: 451 2354

KaupfelagSteingrimsfjarilar
Hofilatun4-510 H6lmavil<
Simi: 455 3100
www.ksholm.is

Einnig er hægt að panta sáðvörur hjá okkar sölufulltrúum sem eru á ferðinni um land
allt. Svo er líka gott að hringja í síma 570-9800 eða senda tölvupóst á fodur@fodur.is

Sendum um allt land

www.fodur.is
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FODURBLANDAN

Korngonfum 12-104 ReykjaVI'k - Simi 570 9800-Fax 570 9801-fodur@fodurjs-www.fodur.is

Sendum um allt land

www.fodur.is
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FODURBLANDAN

Korngoroum 12 -104 ReykjaVI'k - Simi 570 9800 -Fax 570 9801-fodur@fodurjs-www.fodurjs
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Margra ara reynsla - Framurskarandi arangur!

Sendumum
allt land

Hafou samband
5709800

FB Verslun Selfossi
Austurvegi 64a
5709840

FB Verslun Hvolsvelli
Hlioarvegi 2-4
5709850

FB Verslun Hellu
Suourlandsvegi 4
5709870

