
FerroGent ®
Jerntilskudd for 
avlinger og grøntområder

               HVORFOR?
– Styrker gresset og gjør det motstandsdyktig 
mot sykdommer
– Gir raskt gresset en mørkegrønn farge
– Oppmuntrer gressarter med finere gresstrå
– Forebygger og korrigerer jernmangel (jernklorose m.m.)

               HVOR?

– Avlinger og grøntområder

               NÅR?

– Først og fremst mars–mai og september–november

               HVORDAN?

– Løs opp 2 dl FerroGent i 10 liter lunkent vann, 1 liter 
løsning per 3–4 m². Ved spredning i fast form, spre 2–3 
dl Ferrogent per 15 m².

– Enkelt å spre

FerroGent
FFerroGent er et jerntilskudd for avlinger og grøntområder. Gresset 
styrkes, blir grønnere og mer motstandsdyktig mot sykdommer. 
FerroGent oppmuntrer gressarter med finere gresstrå. Ferrogent 
forebygger og korrigerer også jernmangel (jernklorose m.m.) hos 
alle plantearter. Kan løses i vann eller spres i fast form. Jernsulfat 
er midlertidig forsurende og senker pH-verdien i gressmatten 
en stund. Når jernsulfatet nøytraliseres av syre, blir pH-verdien 
nøytral igjen.

Synonyme handelsnavn: Ferrosulfat, Ferrosulfatheptahydrat, 
Jern(II)sulfat,  Jern(II)sulfatheptahydrat, Jernvitriol.
Kjemisk betegnelse: FeSO4 6-7 H2O

Fremgangsmåte:
Løs opp FerroGent i vann og spre løsningen ved hjelp av en 
vanningskanne med tilhørende spredermunnstykke. Ved spredning 
i fast form, bland gjerne ut med like deler sand og bruk om mulig 
spredervogn. Unngå å spre jernsulfatet på overflater som kan 
misfarges.

Dosering
Gressmatter og gressflater etter klipping: Løs opp 2 dl FerroGent 
i 10 liter lunkent vann, 1 liter løsning per 3–4 m². Ved spredning i 
fast form, spre 2–3 dl Ferrogent per 15 m².

Blå hortensiaer: 30 g per plante
Rosebusker: 15–20 g per plante, spre fra stilken og minst 20 cm ut.
Prydplanter: 40 g per plante, spre fra stilken og minst like bredt 
som grenene

Øvrig bruk og dosering: Se gjeldende bransjepraksis.

Viktig informasjon: Unngå å få jernsulfat på steinheller, dekorstein, 
tredekke, utemøbler, klær og lignende, da disse kan misfarges. Barn 
og husdyr bør ikke ferdes på nylig behandlede overflater. 

Disse generelle anbefalingene bør justeres i tråd med lokale forhold 
som klima, påføringsmetode og plantenes behov. Alle opplysninger 
i dette produktinformasjonsbladet gis uten garantier. Brukeren bør 
kontrollere produktets egnethet for sin spesifikke bruk.

FerroGent leveres i 15 kg plastsekker


