
SKANNA FÖR ATT FINNA ETIKETT OCH 
SÄKERHETSDATABLAD PÅ FMCAGRO.SE 

Entire® Växtnäringsmedel
Högkoncentrerad mikronäringsprodukt för att säkerställa god tillväxt under hela 
växtsäsongen 

VETE - KORN - HAVRE - RÅG - RÅGVETE

REGISTRERINGSNUMMER -

VERKSAMT ÄMNE

Kväve (N) 160 g/l
Fosfor (P) 19 g/l (44 g/l P2O5)
Kalium (K) 66 g/l (80 g/l K2O)
Magnesium (Mg) 53 g/l (88 g/l MgO)
Svavel(S) 75 g/l (187g/l S03)
Mangan (Mn) 80 g/l
Zink (Zn) 55 g/l
Koppar (Cu) 5 g/l

FORMULERING Flytande suspentionskoncentrat (SC)

BEHÖRIGHETSKLASS -

INNEHÅLL 10 L

Entire® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

VERKNINGSSÄTT 
 
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.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING
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.


