
Jernchelat med det naturlige 
bærestoffet citrat.

Ferrovital

Ferrovital er et jerntilskudd i form av bladgjødsel. Jernet i Ferrovital er bundet med det naturlige 
chelateringsmidlet citrat, som planten selv bruker for transport av jern. Jerncitrat absorberes 
derfor mer effektivt gjennom bladene sammenlignet med andre chelateringsmidler eller 
uklassifiserte produkter.

Jern, som mange andre mikronæringsstoffer, er viktig 
for plantens resistens mot sykdom. Ferrovital brukes til 
bladgjødsling til alle drivhus- og utekulturer for å motvirke 
jernmangel. Ferrovital gir jern direkte tilgjengelig for opp-
tak i plantene, noe som gir rask og sikker vekst.

Jern er viktig for elektrontransport i reduksjonoksida-
sjons-reaksjoner i fotosyntese, cellerespirasjon og nitro-
genfiksering, og inngår i hemproteiner i cytokromer og i 
ikke-hem jernsvovelproteiner (ferredoksin, Rieskeprote-
iner). Jern er også nødvendig for klorofyllsyntese, slik at 
det er generelt mye jern i kloroplastene. Jernmangel gir 
mangel på elektrontransportører og kan gi fotooksidative 
skader.  Jern er lite løselig, spesielt ved høy pH. Plantene 
har forskjellige strategier for å skaffe seg jern. Normalt vil 
plantene ta opp jern via rotsystemet.

Et tegn opp jernmangel er klorose, som kommer av redu-
sert mengde klorofyll som derved gir gulfarge på planten 
som under normale forhold skulle være grønn.

Pepton(eller Protem)+ Ferrovital + Magnofoss er en god 
kombinasjon for å spraye i blant annet bærdyrking om 
våren når temperaturen er lav og plantene foretrekkes av 
planteforbedrende stoffer. I kald jord er det ofte en jern-
mangel og Ferrovital gir lett absorberbart jern direkte til 
bladene. Magnofoss leverer viktig fosfor som er vanskelig 
å absorbere ved lav jordtemperatur og også magnesium i 
klorofyll. Spesielt når plantene er stresset eller svekket, er 
Pepton viktig ved å tilføre energi. Pepton gir også ferdige 
byggesteiner for proteinsyntese og forbedrer opptaket av 
de andre preparatene.
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Jern(Fe)
pH
densitet

5o g/liter
7

1,3 kg/l

Tilføres etter jordanalyser. 

Dose for bladgjødsling: 0,1-5,0 l / 100 l 
sprøytevæske, 5-10 l / ha. 

For golf greener 20 l / ha.

Analyse Innhold Anbefaling

20 l / 1000 l


