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*Stólpablanda I inniheldur:  60% Vallarfoxgras Tuukka, 25% Vallarfoxgras Tenho, 10% Vallarsveifgras Baron, 5% Fjölært rýgresi Barpesto.

**Stólpablanda II inniheldur: 50% Vallarfoxgras Tuukka, 20% Vallarfoxgras Tenho, 30% Vallarsveifgras Baron.

***Stólpa-Fjölblanda inniheldur (Versamix intense): 25% Fjölært rýgresi Mathilde, 20% Rývingull Lofa, 20% Hávingull Laura, 13% Túnvin-

gull Gondolin, 10% Vallarfoxgras Winnetou, 8% Hvítsmári Klondike, 4% Hvítsmári Rivandel.

****Stólpa-Uppskerublanda inniheldur (Cutmax Digest): 25% Rývingull Lofa, 25% Tágvingull (Stórvingull) Kora, 20% Fjölært rýgresi 

Mathilde, 15% Vallarfoxgras Winnetou, 15% Rauðsmári Suez.

Ef vigta þarf úr stöðluðum einingum þá bætist 15% vigtunarálag ofan á ofangreind verð.

Við áskiljum okkur rétt til að breyta verði ef verulegar breytingar verða á gengi.

Ofangreind verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.
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Á undanförnum árum höfum við prófað okkur 

áfram í ræktun á ertum. Það sem okkur finnst hafa 

komið best út er að sá hálfum skammti af ertum 

eða ca. 80 kg. á hektara með fullum skammti af 

góðu vallarfoxgrasi eða góðri grasblöndu og bera á 

fullan skammt af áburði. Með því að slá erturnar um 

eða rétt fyrir 20. ágúst þá fæst góð uppskera af 

mjög próteinríku fóðri ásamt því að vera með gott mjög próteinríku fóðri ásamt því að vera með gott 

steinefna innihald.

Iðnaðarhampur
Hampur er meðal fyrstu jurta sem maðurinn ræktaði og nýtti sér til annars en fæðu og var, allt fram á 20. öld, ein 

allra mikilvægasta nytjajurt heimsins. Úr hampi var meðal annars framleiddur pappír, segl, reipi, net og 

reiðbúnaður og þá var olía úr hampfræjum mest notaða ljósmetið hér áður fyrr. 

Hampur er afar fjölbreytt tegund sem skiptist í nokkrar undirtegundir en þekktastur er indverskur hampur 

(Cannabis sativa L. subsp. indica) en það yrki er fyrst  og fremst notað í lyfjaframleiðslu sem og í ólögleg 

eiturlyf,  svo er það iðnaðarhampurinn  (Cannabis sativa L. subsp. sativa) en í því yrki er lítið af THC (+/- 0,03%). 

Iðnaðarhampur er ein fjölbreyttasta nytjajurt jarðar og um leið sú umhverfisvænasta.Iðnaðarhampur er ein fjölbreyttasta nytjajurt jarðar og um leið sú umhverfisvænasta.
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