
Fence
Bruksrettledningen må følges slik at man unngår risiko for 
mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med 
godkjent bruksområde.

Virkeområde: Fence er egnet til å forebygge angrep av skadedyr som 
kålfluer, gulrotflue, trips, bladlus og glansbiller i for eksempel kålvekster, 
salat, løk, gulrøtter, med mer. Fence virker forebyggende mot skadedyr 
som emigrerer fra omkringliggende arealer, og må settes opp før 
innflyging skjer.

Fence virker som et fysisk stengsel som beskytter kulturene innenfor mot 
skadedyr som kommer fra omkringliggende arealer. Denne metoden 
fungerer best overfor skadedyr som flyr eller vindtransporteres i det sjikt 
som dekkes av nettet. For skadedyr som beveger seg langs bakken, eller 
blir transportert/flyr i høyere sjikt vil ikke nettet ha samme effekt. Lokale 
forhold mht. topografi og omkringliggende vegetasjon vil kunne påvirke 
effekten av Fence.

Tidspunkt: Fence settes opp ved såing/planting, og senest før første 
skadedyrangrep starter. Gjerdet fungerer som et fysisk stengsel gjennom 
vekstsesongen, og tas ned i forbindelse med høsting.

Kombinasjon med andre tiltak: Fence må brukes i kombinasjon med 
andre tiltak, inklusive den forebyggende effekt som god agronomi og 
vekstskifte innebærer. Ved større angrep vil det være aktuelt å kombinere 
bruk av Fence med direkte bekjemping med kjemiske preparater, eller 
lignende.

Oppsetting: Bruk stolper med lengde på ca 220 cm. Diameter på 50 mm 
anbefales. Hjørnestolpene bør være noe mer solide, f.eks. 70 mm 
diameter. Avstanden mellom stolpene vil normalt være 4-5 meter, men 

dette må tilpasses lokale forhold. Stolpene 
må sitte godt fast i jorden. Nettet festes til 
stolpene med kabelstrips, eller med lister 
som skrus fast i stolpen. Fence nettet 
plasseres ca 10 cm over jordoverflaten. 
Totalhøyden på selve nettet vil være ca 
165 cm over jordoverflaten. På skifter opp 
til ca 20 daa anbefales det å sette opp nett rundt skiftet. På større 
arealer vil det kunne være behov for å sette opp nett for å dele opp 
arealet i mindre ruter. Ønskes nærmere informasjon kontakt din 
forhandler.

Forsiktighetsregler: Bruk vernehansker av PVC og heldekkende 
arbeidstøy ved håndtering og bruk av gjerdet. Vask hender og ansikt 
når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Hvis nettet kommer i kontakt med 
hud, eller rester kommer i kontakt med øynene, skylles det straks med 
store mengder rennende vann. Ved uhell eller mistanke om forgiftning 
kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. Oppsatt gjerde 
skal merkes med følgende ” Behandlet med deltametrin, unngå all 
kontakt med gjerdet uten verneutstyr”.

Avfallshåndtering: Kan leveres med husholdningsavfall eller 
deponeres på offentlig fyllplass.

Lagring: Oppbevares i lukket original emballasje og ikke i direkte 
sollys. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Må ikke
oppbevares sammen med mat eller fôr.

Leverandøren garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette 
innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den
forventede virkning.

Vertikale insektnett med deltametrin mot skadedyr i frilandsgrønnsaker

Kuttet vegetasjon Høy hekk. Avstand til Fence. 
(Høyde x 2)

Bratt helning.
(Høyde x 10)
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Vi anbefaler bruk av buffer soner. Sett alltid opp i henhold til topografien.

Sammensetning:

Bruksområde:

Faremerking:

Importør:

Produsent:

Deltametrin..................... 3g/kg
polyetylen (+/-25%)

2
(vekt av nett ca : 80-90g/m .)

 
Fence er tillatt brukt mot
skadedyr i grønnsaker på 
friland

Oppbevares innelåst og 
utilgjengelig for barn.
Unngå hudkontakt.
Bruk egnet verneutstyr.
(se forsiktighetsregler)
Uskadeliggjør tomemballasjen 
(se avfallshåndtering)
Regnr:2009.31 
Avgiftsklasse:1
Innhold: 4 stk a 100 meter (ca 50 kg)
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