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Ærblanda SS - Óerfðabreytt kjarnfóður (15 kg / 750 kg)

• Orkurík kjarnfóðurblanda með 17,2% hrápróteini.
• Inniheldur fjölbreytt hráefni með góðan lystugleika.
• Inniheldur tormelt prótein til að hámarka ullarvöxt.
• Gott jafnvægi í steinefnum og snefilefnum.
• Rík af kalsíum, fosfór og magnesíum.
• Án kopars.

Salto får - Saltsteinn fyrir kindur (10 kg steinn)

• Inniheldur stein- og snefilefni.
• Náttúrulegt bergsalt.
• Má notast við lífræna ræktun.
• Inniheldur selen og er án kopars.
     

Vitlick Soft Sheep - Bætiefnafata (15 kg fata)

• Stein- og snefilefnarík bætiefnafata sem hentar vel með
     vetrarfóðrun.
•    Hátt seleninnihald.
•    Inniheldur hvítlauk sem er bólgueyðandi, bætir meltanleika
     næringarefna og styrkir ónæmiskerfi dýranna.
•    Inniheldur A-, D- og E-vítamín og er án kopars. 

Sauðfé
Kjarnfóður - Bjóðum upp á vandaða blöndu 
sem er framleidd af DLG fyrir íslenskt sauðfé.



Rúlluplastið
    sem bændur treysta

Litur Listaverð án vsk. Magn á bretti
Hvítt 10.100 kr 15

Grænt 10.100 kr 15

Svart 9.950 kr 15

Rúlluplast Tenospin  |  750mm x 25µm x 1500m
Engin málamiðlun þegar kemur að gæðum fóðurs og pökkunar! 
Tenospin plastið býður upp á mikinn áreiðanleika við notkun 
og eykur hagkvæmni í rekstri.
Tenospin hefur verið þróað sérstaklega fyrir bæði rúllu- og ferbagga.
Passar í allar gerðir pökkunarvéla.  

 

Litur Listaverð án vsk. Magn á bretti

Bleikt/Blátt/Gult 11.800 kr 15

Rúlluplast Tenoplus | 750mm x 21µm x 1900m
Fáðu meira fyrir minna!  Tenoplus plastið sameinar tvö mikilvæg
markmið - góð fóðurgæði og sparnað.
Hönnuð til að mæta kröfum stærri búa og verktaka.  
Með Tenoplus rúlluplasti nást fleiri rúllur pr. kefli, 
skipta þarf sjaldnar um, færri stopp og minni úrgangur.     

 
 

Tegund Stærð Litur Listaverð án vsk.
Westfalia Net 123 x 3000 m Hvítt 22.110 kr

Westfalia Net - 130 x 3000 m Hvítt 23.110 kr

TrioBale Compressor
Undirplast

1400 x 0,20 x 1750 m Hvítt 25.950 kr

Cobra Miljö rúllugarn Rúlla Rautt 3.000 kr

Cobra Wire stórbaggagarn Rúlla Blátt 3.000 kr

Net, undirplast og garn

Hvítt 11.800 kr 15NÝTT

 *Verð eru gefin upp með fyrirvara um prentvillur. Sláturfélag Suðurlands áskilur sér rétt til fyrirvaralausra verðbreytinga. 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

NÝTT

Áskiljum okkur rétt til verðbreytinga ef gengisbreytingar verða fyrir 15. maí 2020
Listaverðið miðast við gengið EUR 138.- 01.02.2020 

Sauðfé



Hafrar til þroska Akseli 180-200 kg 350 kg 135 kr/kg 47.250 kr Til þroska. Nokkuð fljótþroska og álitlegt. Reyndist prýðilega í tilraun 2012, en hefur lítið verið í almennri ræktun.*

Hafrar til þroska Niklas 180-200 kg 350 kg 130 kr/kg 45.500 kr Til þroska. Snemmþroska og uppskerumikið. Strásterkt.

Hafrar Belinda 180-200 kg 700 kg 130 kr/kg 91.000 kr Grænfóður. Fremur seint til þroska miðað við hafrayrki almennt. Hentar vel sem sumarhafrar, snemmslegnir. Þaulreynt yrki og mikið notað.*

*Umsögn frá LBHÍ um yrkin sem hafa verið prófuð. 
Áskiljum okkur rétt til verðbreytinga án fyrirvara - öll verð eru gefin upp án virðisaukaskatts.

Sumarrýgresi Pollanum 30-40 kg 25 kg 475 kr/kg 11.875 kr Snemmsprottið og uppskerumikið. Frábær rótarvöxtur. Vetrarþolið.

Sumarrýgresi - NÝTT Estanzuela 284 30-40 kg 25 kg 475 kr/kg 11.875 kr Snemmsprottið, hentar vel til framleiðslu á hágæða gróffóðri.

Vetrarrýgresi Speedyl 30-40 kg 25 kg 480 kr/kg 12.000 kr Uppskerumikið og snemmsprottið, hár meltanleiki. Fjórlitna. Beitarþolið.

Vetrarrýgresi Turgo 30-40 kg 25 kg 480 kr/kg 12.000 kr Gefur mikla uppskeru í fyrsta slætti. Hraður endurvöxtur.

Vetrarrýgresi Sikem 30-40 kg 10 kg 480 kr/kg 4.800 kr Fljótþroska. Góð uppskera af fyrri slætti.

Vetrarrepja Hobson 8-10 kg 25 kg 560 kr/kg 14.000 kr Blaðríkt yrki, hættir lítið til að blómstra. Þetta yrki hefur náð vinsældum.*

Mergkál Keeper 8-10 kg 25 kg 990 kr/kg 24.750 kr Lystugt. Hefur góðan meltanleika. Ekki mjög hávaxið, hentar því lömbum vel til bötunar.

Fóðurnæpur Samson 1,5-2,5 kg 25 kg 560 kr/kg 14.000 kr Hentar vel til beitar fyrir sauðfé og nautgripi. Bragðgóðar. Gefur stórar næpur. Fjórlitna.

Bygg 2ja raða Anneli 180-200 kg 1000 kg 115 kr/kg 115.000 kr Fljótþroska og gefur góða uppskeru.

Bygg 2ja raða Anneli 180-200 kg 700 kg 115 kr/kg 80.500 kr

Bygg 2ja raða Kría 180-200 kg 25 kg 114 kr/kg 2.850 kr 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 má láta hana standa fram eftir 
hausti. Sunnanlands er Kría mun fljótari til þroska en þau tvíraðayrki sem þar er um að velja.*

Bygg 2ja raða Kría 180-200 kg 700 kg 114 kr/kg 79.800 kr

Bygg 6 raða Aukusti 180-215 kg 700 kg 110 kr/kg 77.000 kr Fljótþroska, nokkuð hávaxið, hefur reynst nokkuð vel bæði í tilraunum og í ræktun, einkum norðanlands. Yrkið er áþekkt öðrum  
sexraðayrkjum, svo sem Brage og Wolmari, að vindþoli og uppskeru.*Bygg 6 raða Aukusti 180-215 kg 350 kg 110 kr/kg 38.500 kr

Bygg 6 raða Judit 180-215 kg 500 kg 130 kr/kg 65.000 kr 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.*Bygg 6 raða Judit 180-215 kg 350 kg 130 kr/kg 45.500 kr

Bygg 6 raða - NÝTT Smyrill 180-215 kg 700 kg 118 kr/kg 82.600 kr Fljótþroska, gefur mikla og góða uppskeru. Öruggt. Smyrill er eftir Jónatan Hermannsson.*

Verð eru gefin upp með fyrirvara um prentvillur og gengisbreytingar

Stofn Sáðmagn kg/ha Pakkning verð pr. kg verð pr. sekk Umsögn með yrkjunum

Grasfræblanda* SS Alhliða 25-30 kg 20 kg 650 kr/kg 13.000 kr Fjölbreytt blanda sem hentar bæði til beitar og sláttar. Uppskerumikil.

          *SS Alhliða: 60% Vallarfoxgras (50% Rhonia - 10% Vega) - 15% Vallarsveifgras Balin - 10% Hávingull Preval - 15% Fjölært rýgresi Kentaur

Grasfræblanda* SS Tún 25-30 kg 20 kg 620 kr/kg 12.400 kr Uppskerumikil og vetrarþolin blanda. Hentar vel fyrir kýr.

          *SS Tún: 70% Vallarfoxgras (50% Rhonia - 20% Grindstad) - 30% Hávingull Preval

Grasfræblanda* SS Rækt 25-30 kg 20 kg 610 kr/kg 12.200 kr Uppskerumikil og vetrarþolin blanda. Hentar vel fyrir kýr.

          *SS Rækt: 70% Vallarfoxgras (50% Rhonia -  20% Grindstad) - 30% Fjölært Rýgresi Kentaur

Vallarfoxgras Snorri 20-25 kg 25 kg 590 kr/kg 14.750 kr Afrakstur samnorrænna kynbóta. Valdar plöntur héðan og úr nyrstu héröðum grannlandanna. Mjög vetrarþolið, nokkuð uppskerumikið en 
gefur lakari endurvöxt en bestu yrkin.*

Vallarfoxgras Engmó 20-25 kg 25 kg 490 kr/kg 12.250 kr Norskt staðaryrki (Local cultivar). Mjög vetrarþolið.*

Vallarfoxgras Grinstad 20-25 kg 25 kg 590 kr/kg 14.750 kr Uppskerumikið og gefur meiri endurvöxt en norðlæg yrki, en vetrarþol ekki eins mikið og hjá þeim þolnustu.*

Vallarfoxgras Switch 20-25 kg 10 kg 590 kr/kg 5.900 kr Uppskerumikið og gefur meiri endurvöxt en norðlæg yrki, en vetrarþol ekki jafn mikið og hjá þeim þolnustu.*

Vallarfoxgras Vega 20-25 kg 10 kg 650 kr/kg 6.500 kr Uppskerumikið og vetrarþolið. Gefur meiri endurvöxt en önnur vetrarþolin yrki.*

Vallarsveifgras Balin 20-25 kg 10 kg 890 kr/kg 8.900 kr Norðlægt yrki.

Hávingull Preval 25-30 kg 10 kg 780 kr/kg 7.800 kr Uppskerumikið og vetrarþolið. Þolir beit vel.

Túnvingull Reverent 25-30 kg 10 kg 558 kr/kg 5.576 kr Vetrarþolið. Myndar þéttan svörð, þolir beit vel.

Fjölært rýgresi - NÝTT Birger 25-35 kg 20 kg 470 kr/kg 9.400 kr Nokkuð reynt hérlendis. Fjórlitna. Gefur góða uppskeru og er tiltölulega vetrarþolið.*

Fjölært rýgresi Kentaur 25-35 kg 25 kg 470 kr/kg 11.750 kr Vetrarþolið. Hentar bæði til beitar og sláttar.

Hvítsmári Hebe 9-11 kg 10 kg 950 kr/kg 9.500 kr Hentar um allt land. Blaðstór og hávaxin. Hentar í blöndur til sláttar. Hraðvaxta og gefur góða uppskeru.

Hvítsmári - NÝTT Undrom 9-11 kg 10 kg 950 kr/kg 9.500 kr Gamalt yrki, þrautreynt, en gefur heldur minni uppskeru en Norstar.*

Rauðsmári Ares 12-14 kg 10 kg 950 kr/kg 9.500 kr Mjög harðgerð. Meðal seinsprottin. Gefur góða fyrstu uppskeru. Vetrarþolið.
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Ef gengið er frá pöntun fyrir 1. maí 2020 er frír flutningur til bænda.

Áskiljum okkur rétt til verðbreytinga ef gengisbreytingar verða fyrir 15. apríl 2020.   
Listaverðið miðast við gengið EUR 138.-01.02.2020



Hafrar til þroska Akseli 180-200 kg 350 kg 135 kr/kg 47.250 kr Til þroska. Nokkuð fljótþroska og álitlegt. Reyndist prýðilega í tilraun 2012, en hefur lítið verið í almennri ræktun.*

Hafrar til þroska Niklas 180-200 kg 350 kg 130 kr/kg 45.500 kr Til þroska. Snemmþroska og uppskerumikið. Strásterkt.

Hafrar Belinda 180-200 kg 700 kg 130 kr/kg 91.000 kr Grænfóður. Fremur seint til þroska miðað við hafrayrki almennt. Hentar vel sem sumarhafrar, snemmslegnir. Þaulreynt yrki og mikið notað.*

*Umsögn frá LBHÍ um yrkin sem hafa verið prófuð. 
Áskiljum okkur rétt til verðbreytinga án fyrirvara - öll verð eru gefin upp án virðisaukaskatts.

Sumarrýgresi Pollanum 30-40 kg 25 kg 475 kr/kg 11.875 kr Snemmsprottið og uppskerumikið. Frábær rótarvöxtur. Vetrarþolið.

Sumarrýgresi - NÝTT Estanzuela 284 30-40 kg 25 kg 475 kr/kg 11.875 kr Snemmsprottið, hentar vel til framleiðslu á hágæða gróffóðri.

Vetrarrýgresi Speedyl 30-40 kg 25 kg 480 kr/kg 12.000 kr Uppskerumikið og snemmsprottið, hár meltanleiki. Fjórlitna. Beitarþolið.

Vetrarrýgresi Turgo 30-40 kg 25 kg 480 kr/kg 12.000 kr Gefur mikla uppskeru í fyrsta slætti. Hraður endurvöxtur.

Vetrarrýgresi Sikem 30-40 kg 10 kg 480 kr/kg 4.800 kr Fljótþroska. Góð uppskera af fyrri slætti.

Vetrarrepja Hobson 8-10 kg 25 kg 560 kr/kg 14.000 kr Blaðríkt yrki, hættir lítið til að blómstra. Þetta yrki hefur náð vinsældum.*

Mergkál Keeper 8-10 kg 25 kg 990 kr/kg 24.750 kr Lystugt. Hefur góðan meltanleika. Ekki mjög hávaxið, hentar því lömbum vel til bötunar.

Fóðurnæpur Samson 1,5-2,5 kg 25 kg 560 kr/kg 14.000 kr Hentar vel til beitar fyrir sauðfé og nautgripi. Bragðgóðar. Gefur stórar næpur. Fjórlitna.

Bygg 2ja raða Anneli 180-200 kg 1000 kg 115 kr/kg 115.000 kr Fljótþroska og gefur góða uppskeru.

Bygg 2ja raða Anneli 180-200 kg 700 kg 115 kr/kg 80.500 kr

Bygg 2ja raða Kría 180-200 kg 25 kg 114 kr/kg 2.850 kr 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 má láta hana standa fram eftir 
hausti. Sunnanlands er Kría mun fljótari til þroska en þau tvíraðayrki sem þar er um að velja.*

Bygg 2ja raða Kría 180-200 kg 700 kg 114 kr/kg 79.800 kr

Bygg 6 raða Aukusti 180-215 kg 700 kg 110 kr/kg 77.000 kr Fljótþroska, nokkuð hávaxið, hefur reynst nokkuð vel bæði í tilraunum og í ræktun, einkum norðanlands. Yrkið er áþekkt öðrum  
sexraðayrkjum, svo sem Brage og Wolmari, að vindþoli og uppskeru.*Bygg 6 raða Aukusti 180-215 kg 350 kg 110 kr/kg 38.500 kr

Bygg 6 raða Judit 180-215 kg 500 kg 130 kr/kg 65.000 kr 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.*Bygg 6 raða Judit 180-215 kg 350 kg 130 kr/kg 45.500 kr

Bygg 6 raða - NÝTT Smyrill 180-215 kg 700 kg 118 kr/kg 82.600 kr Fljótþroska, gefur mikla og góða uppskeru. Öruggt. Smyrill er eftir Jónatan Hermannsson.*

Verð eru gefin upp með fyrirvara um prentvillur og gengisbreytingar

Stofn Sáðmagn kg/ha Pakkning verð pr. kg verð pr. sekk Umsögn með yrkjunum

Grasfræblanda* SS Alhliða 25-30 kg 20 kg 650 kr/kg 13.000 kr Fjölbreytt blanda sem hentar bæði til beitar og sláttar. Uppskerumikil.

          *SS Alhliða: 60% Vallarfoxgras (50% Rhonia - 10% Vega) - 15% Vallarsveifgras Balin - 10% Hávingull Preval - 15% Fjölært rýgresi Kentaur

Grasfræblanda* SS Tún 25-30 kg 20 kg 620 kr/kg 12.400 kr Uppskerumikil og vetrarþolin blanda. Hentar vel fyrir kýr.

          *SS Tún: 70% Vallarfoxgras (50% Rhonia - 20% Grindstad) - 30% Hávingull Preval

Grasfræblanda* SS Rækt 25-30 kg 20 kg 610 kr/kg 12.200 kr Uppskerumikil og vetrarþolin blanda. Hentar vel fyrir kýr.

          *SS Rækt: 70% Vallarfoxgras (50% Rhonia -  20% Grindstad) - 30% Fjölært Rýgresi Kentaur

Vallarfoxgras Snorri 20-25 kg 25 kg 590 kr/kg 14.750 kr Afrakstur samnorrænna kynbóta. Valdar plöntur héðan og úr nyrstu héröðum grannlandanna. Mjög vetrarþolið, nokkuð uppskerumikið en 
gefur lakari endurvöxt en bestu yrkin.*

Vallarfoxgras Engmó 20-25 kg 25 kg 490 kr/kg 12.250 kr Norskt staðaryrki (Local cultivar). Mjög vetrarþolið.*

Vallarfoxgras Grinstad 20-25 kg 25 kg 590 kr/kg 14.750 kr Uppskerumikið og gefur meiri endurvöxt en norðlæg yrki, en vetrarþol ekki eins mikið og hjá þeim þolnustu.*

Vallarfoxgras Switch 20-25 kg 10 kg 590 kr/kg 5.900 kr Uppskerumikið og gefur meiri endurvöxt en norðlæg yrki, en vetrarþol ekki jafn mikið og hjá þeim þolnustu.*

Vallarfoxgras Vega 20-25 kg 10 kg 650 kr/kg 6.500 kr Uppskerumikið og vetrarþolið. Gefur meiri endurvöxt en önnur vetrarþolin yrki.*

Vallarsveifgras Balin 20-25 kg 10 kg 890 kr/kg 8.900 kr Norðlægt yrki.

Hávingull Preval 25-30 kg 10 kg 780 kr/kg 7.800 kr Uppskerumikið og vetrarþolið. Þolir beit vel.

Túnvingull Reverent 25-30 kg 10 kg 558 kr/kg 5.576 kr Vetrarþolið. Myndar þéttan svörð, þolir beit vel.

Fjölært rýgresi - NÝTT Birger 25-35 kg 20 kg 470 kr/kg 9.400 kr Nokkuð reynt hérlendis. Fjórlitna. Gefur góða uppskeru og er tiltölulega vetrarþolið.*

Fjölært rýgresi Kentaur 25-35 kg 25 kg 470 kr/kg 11.750 kr Vetrarþolið. Hentar bæði til beitar og sláttar.

Hvítsmári Hebe 9-11 kg 10 kg 950 kr/kg 9.500 kr Hentar um allt land. Blaðstór og hávaxin. Hentar í blöndur til sláttar. Hraðvaxta og gefur góða uppskeru.

Hvítsmári - NÝTT Undrom 9-11 kg 10 kg 950 kr/kg 9.500 kr Gamalt yrki, þrautreynt, en gefur heldur minni uppskeru en Norstar.*

Rauðsmári Ares 12-14 kg 10 kg 950 kr/kg 9.500 kr Mjög harðgerð. Meðal seinsprottin. Gefur góða fyrstu uppskeru. Vetrarþolið.
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Ef gengið er frá pöntun fyrir 1. maí 2020 er frír flutningur til bænda.

Áskiljum okkur rétt til verðbreytinga ef gengisbreytingar verða fyrir 15. apríl 2020.   
Listaverðið miðast við gengið EUR 138.-01.02.2020



Nautgripir

SS 14 ISLAND Orkurík blanda með mikilli sterkju
• Passar vel með próteinríku fóðri. Lág í tréni.
• Hjálpar kúm að vinna á trénuðu fóðri.
• Virkar vel gegn háu úrefni.
• Virkar vel með LUX blöndunum ef það er nægt tréni í heyinu.

SS 16 ISLAND Orkurík blanda með mikilli sterkju
• Passar vel með snemmslegnu heyi með litlu tréni.
• Orkurýrasta blandan en kemur með góðan strúktúr (tréni) og PBV.
• Stemmandi og vambarverjandi.

SS 19 Island Orkurík blanda með mikilli sterkju
• Orkurík blanda með mikilli sterkju.
• Passar vel með byggi ef nægjanlegt prótein er í heyjum.
• Gott með próteinlágu og þurrlegu heyi.

SS 16 nGM Óerfðabreytt kjarnfóður
• Fitu- og trénisrík blanda fyrir mjólkurkýr.
• Hentar vel með snemmslegnu og þurrlegu fóðri.

SS 17 Lux Úrvals blanda fyrir hámjólka kýr
• Mjög orkurík blanda með háu AAT.
• Hentar vel með blautu og/eða trénuðu fóðri, trénislág.
• Mjög sterkjurík og hentar með byggi ef nægt prótein og tréni er í heyi.

SS 21 Lux Úrvals blanda fyrir hámjólka kýr
• Mjög orkurík blanda með háu AAT.
• Hentar vel með blautu og/eða trénuðu fóðri, trénislág.
• Passar vel með byggi. Uppfyllir vel orku- og próteinþarfir 
     hámjólka kúa á fyrri hluta mjaltaskeiðis.

Kjarnfóður - Erum með sjö blöndur af kjarnfóðri fyrir mjólkurkýr.
Eigum einnig til kjarnfóður fyrir ungkálfa, millifóðrun og naut fram að
slátrun. Blöndurnar innihalda gott jafnvægi vítamína, stein- og snefilefna.

SS 20 nGM Óerfðabreytt kjarnfóður
• Fitu- og trénisrík blanda fyrir mjólkurkýr.
• Hentar vel með snemmslegnu og þurrlegu fóðri.
• Passar vel með byggi og trénislágu fóðri.



Yea-Mix Iceland - Bætiefni með lifandi geri (20 kg)

Inniheldur lifandi ger sem hefur góð áhrif á örveruflóruna í vömbinni
sem síðan bætir vambarheilbrigði og fóðurnýtingu.

Kostir þess að gefa lifandi ger með fóðri:
• Stöðugara pH í vömbinni sem dregur úr hættu á súrri vömb.
• Nýting á sterkju og meltanleiki trénis (NDF) eykst.
• Aukin nyt og aukið almennt heilbrigði.
Skammtastærð: 200 gr á dag.

LuxKalv Top - Millifóður (750 kg / í lausu)

• Sterkjuríkt kjarnfóður til þess að auka vöxt og þroska eldiskálfanna.
• LuxKalv Top er millifóður í nautaeldi, gefist á eftir kálfaeldisfóðri 

fram að 200 kg lífþunga.
• Getur innihaldið erfðabreytt soja.

Beefkalv Maxi - Nautaeldisfóður (750 kg / í lausu)

• Eldiskögglar eru ætlaðir til notkunar á síðustu mánuðum eldis 
     fyrir slátrun.
• Orkurík blanda.
• Fjölbreytt hráefni með góðan lystugleika.
Kjarnfóðrið inniheldur ekki erfðabreytt hráefni!

Komkalv - Kálfaeldisfóður (15 kg / 750 kg / í lausu)

• Sterkjuríkt kjarnfóður til þess að auka vöxt og þroska
     vambartotanna í kálfinum.
• Próteinrík og styður vel við vöxt og þroska kálfsins.
• Getur innihaldið erfðabreytt soja.  

Vitlick Winter og Vitlick High-Mag (15kg / 65kg)

• Bætiefnafötur fyrir mjólkurkýr og hross.
• Stein- og snefilefnaríkar, hentugt með vetrarfóðrun.
• Hátt seleninnihald.
Vitilick Winter inniheldur einnig A-, D- og E-vítamín.

Salto Universal saltsteinn (10 kg)

• Saltsteinn fyrir nautgripi og hesta.
• Inniheldur selen ásamt öðrum stein- og snefilefnum.
• Má notast við lífræna ræktun.
• Náttúrulegt bergsalt.

Kjarnfóður - fyrir ungkálfa og naut.

Bætiefni - Eigum gott úrval bætiefna fyrir nautgripi.



Yara einkorna áburður
       Hin fullkomna pakkalausn
•     Allur áburður frá Yara er einkorna gæðaáburður. 
•     Hvert áburðarkorn inniheldur uppgefin áburðarefni. 
•     Öll áburðarkornin eru einsleit sem er forsenda 
      fyrir jafnri dreifingu. 
•     Með einkorna áburði fær hver planta sama aðgang
      að öllum áburðarefnum, sem gefur betri nýtingu 
      næringarefna og betri uppskeru!

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1, 110 Reykjavík - Sími 575 6000
yara@yara.is - www.yara.is

1. Kölkun eykur endingu sáðgresis í túnum sem stuðlar að aukinni 
 uppskeru og lystugra fóðri.

2.      Kölkun eykur aðgengi plantna að næringarefnum í jarðvegi og 
 stuðlar að bættri frjósemi og góðri nýtingu næringarefna úr áburði. 

3.      Kölkun eykur kalsíum innihald fóðurs og stuðlar að hagstæðum 
 hlutföllum  steinefna.
 

Hvers vegna þarf að kalka?


