
Et højt koncentreret suspensionsmiddel til bladgødskning med det formål at støtte
afgrødevækst og vedligeholde det potentiale udbytte hele sæsonen. 
Indeholder:

Kvælstof (N) 80 g/l
Fosfor (P) 25 g/l (57 g/l P2O5)
Magnesium (Mg) 53 g/l (88 g/l MgO)
Svovl (S) 129 g/l (322 g/l SO3)
Kobber (Cu) 15 g/l
Mangan (Mn) 140 g/l
Zink (Zn) 79 g/l

Formulering:
ENTIRE® er formuleret som et suspensionsmiddel med høj koncentration af de 7 mest vigtige
plantenæringsstoffer for kornproduktion. Formuleringen garanterer hurtig opløselighed i vand og
problemfri udsprøjtning. Formuleringen er tolerant overfor en lang række pH forhold og kan
blandes med det stort udvalg af de mest forekommende plantebeskyttelsesmidler Formuleringen
sikrer stor absorption og regnfasthed.
Dosering:
Anvend 1,0- 2.0 l/ha ENTIRE® i mindst 200 liter vand. Gentag behandling når nødvendigt. 
Flere behandlinger med mindre doseringer giver det bedste resultat.
Tidspunkt:
Vintersæd:
Efterår:
Afgrøder sået om efteråret vil drage fordel af en behandling før begyndelsen af vinter. 
GS 13 - 23 (3 blad udfoldet - 3 sideskud synlig) 
Forår:
På GS 30 - 31 (Begyndelse knæ kan føles – Første knæ kan føles)
På GS 39 - 45 (Fanebladet fuld udviklet – fanebladets bladskede opsvulmet)
Vårsæd:
På GS 13 - 23 (3 blad udfoldet - 3 sideskud synlig)
På GS 39 - 45 (Fanebladet fuld udviklet – fanebladets bladskede opsvulmet)
Andre afgrøder.
Anvend ENTIRE® så tidligt i vækstsæsonen som muligt, forudsat at der er tilstrækkelig aktiv bladmasse
ENTIRE® bør anvendes som en del af et plantebeskyttelses-program med henblik på at undgå
enhver latent (ikke synlig) mangel på næringsstof, som kan have indflydelse på udbyttet.
ENTIRE® bør anvendes for, at undgå eller korrigere næringsmangel i land- og havebrugsafgrøder. 
De bedste resultater vil opnås når ENTIRE® anvendes tidligt om morgen (dog ikke på dugvåde
planter med risiko for afløb) eller om aftenen, når planterne er saftspændte. Bør ikke anvendes
under høje temperaturer, i kraftig sollys eller når afgrøden er tørke-stresset eller på anden måde
stresset. Anvend ikke før afgrøden har 3 blade.

Anvendelse: Ryst dunken grundigt før åbning. 
Fyld sprøjtetanken halvt med vand og tilføj langsomt den beregnede mængde ENTIRE® til tanken
under omrøring. 
Skyl dunken grundigt, tilføj skyllevandet til sprøjtebeholderen og fyld vand til ¾ tank. Tilsæt evt.
andre produkter og tanken fyldes helt op med vand under fortsat omrøring indtil blandingen er
udsprøjtet. 
Udsprøjtning skal ske straks efter blanding.
Kompatibilitet:
ENTIRE® er fysisk og kemisk kompatibelt med et bredt udvalg af planteværnsmidler. 
Hvis Entire skal blandes med andre næringsstoffer skal dette være formulerede produkter af god
kvalitet som f.eks. HiPhos, Nitraman 235 eller Mantrac. Kan ikke blandes med mangansulfat.
Opbevaring: Beskyt fra frost. Opbevar over +5°C. 
Opbevar beholderen tæt lukket. 
Opbevares ikke i nærheden af fødevarer.
Opbevar uden for børns rækkevidde. fra 
Opbevar den originale beholder på et køligt, ventileret sted, ikke i direkte sollys.
Forholdsregler: 
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Indeholder 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.
Advarsel
P273: Undgå udledning til miljøet.
P391: Udslip opsamles.
P501: Indholdet/Beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
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Batch nummer: Se dunken.
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