
Högkoncentrerad mikronäringsprodukt för att säkerställa god tillväxt under hela
växtsäsongen
Innehåll:
Kväve (N) 80 g/l 
Fosfor (P) 25 g/l (57 g/l P2O5)
Magnesium (Mg) 53 g/l (88 g/l MgO)
Svavel (S) 129 g/l (322 g/l SO3)
Koppar (Cu) 15 g/l
Mangan (Mn) 140 g/l
Zink (Zn) 79 g/l
Sammansättning:
ENTIRE® är ett suspensionsmedel med hög koncentration av de 7 viktigaste växtnäringsmedlen
för spannmålsproduktion. Sammansättningen garanterar snabb löslighet i vatten och problemfri
utspridning. Sammansättningen klarar en lång rad pH-förhållanden och kan blandas med det stora
utbudet av de vanligaste växtskyddsmedlen. Sammansättningen säkerställer hög absorption och
stor motståndskraft mot regn.
Dosering:
Använd 1,0 - 2,0 l/ha ENTIRE® i minst 200 liter vatten. Gör om behandlingen vid behov.
Flera behandlingar med mindre dosering ger bäst resultat.
Tidpunkt:
Höstsäd
Höstbehandling:
Höstgrödor mår bra av en behandling före grödans vintervila.
Utvecklingsstadium:  DC 13 - 23 
Vårbehandling:
Utvecklingsstadium: DC 30 - 31 
DC 39 - 45 
Vårsäd:
DC 13 - 23
DC 39 - 45 
Övriga grödor
Använd ENTIRE® så tidigt som möjligt under växtsäsongen, förutsatt att det finns tillräckligt stor
aktiv bladmassa ENTIRE® bör användas som en del av ett växtskyddsprogram för att undvika alla
latenta (icke synliga) brister på näringsämnen, som kan ha betydelse för skörden.
ENTIRE® bör användas för att undvika eller korrigera näringsbrist i lantbruks- och
trädgårdsbruksgrödor.
Bäst resultat uppnås när ENTIRE® används tidigt på morgonen (dock inte på daggvåta plantor
med risk för avrinning) eller på kvällen, när plantorna är saftspända. Bör inte användas vid höga
temperaturer, i starkt solljus eller när grödan är torkstressad eller på andra sätt stressad. 
Använd inte innan grödan har 3 blad.

Hantering:
Skaka dunken före påfyllning.
Fyll spruttanken till hälften med vatten och tillsätt långsamt den beräknade mängden ENTIRE® i
tanken under omrörning.
Skölj dunken noga, tillsätt sköljvattnet till sprutbehållaren och fyll på vatten tills tanken är 3/4 full.
Tillsätt eventuella andra produkter och fyll tanken helt med vatten under fortsatt omrörning, tills
blandningen spritts ut.
Utspridning ska ske genast efter blandningen. 
Tomemballage
Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och
används vid bekämpningen.
Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på
www.svepretur.se.
Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för
materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för
företag i kommunen. Cheminova är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.
Blandbarhet:
ENTIRE® är fysiskt och kemiskt kompatibelt med ett brett utbud av växtskyddsmedel.
Om Entire ska blandas med andra näringsämnen, ska det vara beredda produkter av god kvalitet,
som t.ex. HiPhos, Majstro eller Mancab.  Kan inte blandas med mangansulfat.
Lagring:
I oöppnad förpackning, frostfritt (temp >5°C) och skyddat mot direkt solljus och andra
värmekällor.
Produkten skall förvaras i låsbart utrymme. 
Underlaget i förrådet skall vara tätt och utan avlopp.
Förvaras ej i närheten av mat, dryck, djurfoder, läkemedel, kosmetika, eller gödningsämnen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Riskupplysning och skyddsanvisning:
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Varning
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P391: Samla upp spill.
P501: Innehållet/Behållaren lämnas till insamlingsställe för
farligt avfall.

ENTIRE® är ett registrerat varumärke som tillhör Cheminova A/S

Innehåll: 10 liter
Tillverkat i Storbritannien av Headland Agrochemicals Ltd
Batch nr: se högst upp på dunken

Headland Agrochemicals
Rectors Lane, Pentre, 
Flintshire, CH5 2DH

United Kingdom
Tel: +44(0)1244 537370
Fax: +44(0)1244 532097

enquiry@headlandgroup.com

Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig
www.cheminova.dk

Producent og godkendelsesindehaver:

R

Importör:

Box 671, 53116 Lidköping, Sverige
Tel.nr. +46 (0)51082810

32 934 10032015
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