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Mot sniglar i Raps-, Grönsaks-, Frukt- och Prydnadsväxtodlingar. 

Effekt med gott resultat har även visats mot gråsuggor. 

Effektivt - Mycket regnbeständigt  – Ingen karens – Skonar daggmaskar, 

jordlöpare, fåglar m.m. 
Verksamt ämne: 10 g/kg Järn-111-fosfat 

Verkningssätt: Sniglarna äter  Ferramol-kornen. Omedelbart efter intagande 

av betet slutar snigeln att äta och kryper till sitt gömställe och dör.  

Användning: Rapsodling: Ferramol skall bredspridas över odlingsytan. 

T.ex. kan en gödningspridare användas.  

Grönsak, Frukt- bär och Prydnadsväxtodling: Ferramol strös normalt ut 

mellan växterna. När radvastånden är stora, t.ex. vid bär-och frukt, kan 

Ferramol strös ut, som en bred rand i närheten av växterna. Undvik att strö 

Ferramol direkt på växterna, eftersom kornen då kan finnas kvar vid skörd. 

Medlet sprids lämpligen med en radgödningspridare, vattenkanna utan 

strilmunstycke eller för hand. 

I lantbruket: Ferramol sprids lämpligen med gödningspridare. Lämpligen 

bör ej Ferramol spridas tillsammmans med gödning, då det på grund av olika 

kornstorlekar kan vara svårt att säkerställa en jämn fördelning. 

Upprepning: Vid konstant invandring av nya sniglar eller vid gynnande 

väderlek bör upprepning ske efter en vecka. Maximalt rekommenderas 4 

upprepningar. Ferramol är verksamt upp till 6 veckor efter 

behandlingstidpunkt. 

För kontroll: Då sniglarna drar sig tillbaka till sina gömställen finner man 

sällan döda sniglar på den behandlade ytan. Sniglarna avger heller inget 

slemskikt. Kontroll av verkan sker genom observation att inga levande sniglar 

finns kvar i det behandlade området. Oätna korn indikerar frånvaro av sniglar. 

 

Dos: Helytesbehandling : 12-25 kg/ha 

Raps 12-25 kg/ha,  

Grönsaksodling:  4-7,5 kg/ha = 0,4-0,8 g/löpmeter (max 50 kg/ha) 

Frukt-och bärodling. 4-7,5 kg/ha = 0,4-0,8 g/löpm. 

Prydnadsväxter:  Friland o. växthus 4-7,5 kg/ha = 0,4-0,8 g/löpm. men 

max 50 kg/ha 

Karens: Ingen. 

Åtgärder vid vattenskyddade områden: Inga. 

Förpackningsstorlek: 10- och 25 kg 

Lagring: Förvara produkten torrt, endast i väl försluten orginalbehållare, 

avskilt från fodermedel och livsmedel. 

Kvalite´säkerhet: Garanteras om förvaring i obruten orginalförpackning. 

Personligt skydd: Undvik ögonkontakt. Tvätta händer före pauser och vis 

arbetets slut. Personlig skyddsutrustning inte nödvändig.      

Avfall: Avfall skall tas om hand som farligt avfall. Det får inte deponeras 

eller släppas ut  kommunalt avlopp, dagvatten eller vattendrag. Tömda 

förpackn. kan lämnas till återvinningscentraler. 
 
Producent-och registreringsinnehavare:   

W. Neudorff GmbH KG  Postfach 1209  D-31857 Emmerthal 

Bekämpningsmedel klass 3.reg.nr 4414 

Ferramol 
®
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