
Ferramol® mot Snegler 
leveres i forbrukerforpakning på 
500 gram. 

Sneglen unngår noen planter 
mer enn andre, og blant de 
plantene den helst ikke spiser 
er : roser, fuksia, begonia, 
petunia, blomkarse, løvemunn, 
rhododendron og valmuer. 

Et viktig poeng i bekjempelsen 
av snegler er å ikke benytte 
giftstoffer. Disse tar gjerne ikke 
bare livet av sneglen, men kan 
også ta livet av de nyttedyrene 
vi gjerne vil beholde. Bruker du 
Ferramol® mot Snegler tar 
du knekken på kun det du skal; 
sneglen!

“Ferramol® mot Snegler” er ett av mange produkter i en serie 
med organiske produkter mot skadedyr.  Vi kan her nevne bl.a.

Organisk middel  
til bekjempelse av snegler
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Ferramol er ikke skadelig 
for husdyr

Ferramol® mot Snegler er ikke 
giftig eller skadelig for husdyr. Selv 
”Bolla Pinnsvin” tar ikke skade om 
han forsyner seg av noen korn.

Er Ferramol mot Snegler 
giftig?

Ferramol® mot Snegler er 
et granulat basert på jernfosfat. 
Jernfosfat finnes naturlig i 
jordsmonnet, og Ferramol® 
mot Snegler inneholder ikke 
miljøgifter. 

Hjelper Ferramol mot alle 
snegletyper?

Ja det gjør den. For oss her i 
Norge er kanskje Iberia-sneglen 
mest kjent og beryktet, og også 
denne snegletypen bekjempes 
med Ferramol. Benytt noe 
sterkere dosering på denne 
snegletypen enn de andre typene.

Når skal jeg starte å bruke 
Ferramol?

En snegl kan produsere opptil 
400 egg på en sesong. Det 
beste er derfor å starte så snart 
problemet oppstår. Start når 
sneglene fortsatt er få og små, 
og gjenta ved behov i h.h.t. 
pakningsanvisning.

Hvordan virker Ferramol 
mot Snegler

Sneglen(e) tiltrekkes av åtet/
Ferramol og spiser dette. Innen 
kort tid slutter sneglen å ta til seg 
føde. Sneglen finner et sted den 
kan grave seg ned og dør etter 
kort tid. Ferramol nedbrytes 
sammen med sneglen og utgjør 
ikke noen fare for dyr eller fugler. 

Kan jeg forebygge mot 
snegler?

Det er mulig å forebygge mot 
snegler, men å bli helt kvitt 
dem er kanskje ikke mulig. Det 
beste er å holde hagen ren og 
ryddig. Unngå råtnende og dødt 
plantemateriale, hold plenen 
kortklippet og unngå helst 
vanning om kvelden.  
(I tillegg bør nye planter og 
busker kontrolleres for egg og 
snegler. Kan jeg bruke Ferramol 

alle steder?

Ja, og følg pakningsanvisningen.

Hva skjer med 
Ferramol’en når det 
regner?

Ferramol® mot Snegler er 
regnfast i opp til 6 uker. Det vil si 
at virkeperioden er lang. 

Svart skogsnegl

Rød skogsnegl

Åkersnegl

Iberiasnegl
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