FENCE

®

EN

Herbicide

SP

Werkzame stof:
Flufenacet
Gehalte:
480 g/L (40,1 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie
concentraat
Resistentiecode: HRAC K3

5L℮

Productname

Fence®

Country

The Netherlands

Package size

5L

Label code

ANEFENNL5LT/02/A

Toelatingsnummer: 15474N
Toelatingshouder:
Albaugh UK Ltd
Northumberland Avenue 1,
Trafalgar Square
London, W2CN 5 BW,
UNITED KINGDOM

Fence® is een geregistreerd handelsmerk van Albaugh UK Ltd.

Label dimensions

149 x 149 (hxw)

Name

Saskia de Kruijf

Label date

24/06/2021

Version

APPROVED

TXXXXX_01

EC

IM

Scan voor gebruik

ANEFENNL5LT/02/A

Breed werkende mengpartner tegen gras onkruiden
(o.a. duist) en breedbladigen

FENCE®
Herbicide
Suspensie concentraat (SC) op basis van
480 g/L ) Flufenacet (40,1 % w/w)
Toelatingsnummer: 15474N

EN

• P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval, behalve driemaal gespoelde lege
verpakkingen die als huisafval kunnen worden afgevoerd •
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.

PRODUCT BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

IM

VOORZORGSMAATREGELEN

HANTEREN EN OPSLAG
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook die voor
dieren. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in
oorspronkelijke en gesloten verpakking bewaren. Bewaren in
een veilige plaats, bestemd voor pesticiden.
Tegen vocht en vorst beschermen. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

EC

P260: Nevel en spuitnevel niet inademen • P270: Niet eten,
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product •
P273: Voorkom lozing in het milieu • P280c: Beschermende
handschoenen en beschermende kleding dragen • P301 +
P312: NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/
arts... raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

WAARSCHUWING

SP

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

NEDERLAND
Productname

Fence®

Country

The Netherlands

Package size

5L

Label code

ANEFENNL5LT/02/B

Label dimensions

149 x 149 (hxw)

Name

Saskia de Kruijf

Label date

24/06/2021

Version

APPROVED

TXXXXX_01

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H373: Kan schade aan organen
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling •
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

ANEFENNL5LT/02/B

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat flufenacet en 1,2 benzisoisothiazolin-3-one.
Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid
en het milieu te voorkomen.

DE IDENTITEIT VAN ALLE STOFFEN DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Flufenacet

hier openen

FENCE®
Herbicide
Suspensie concentraat (SC) op basis van
480 g/L ) Flufenacet (40,1 % w/w)
Toelatingsnummer: 15474N

Fence is een contact- en langwerkende herbicide gebruikt alleen of in specifieke
mengsels of sequenties om een aantal eenjarige grasachtige onkruiden in wintertarwe
en wintergerst te bestrijden. Fence kan toegepast worden voor opkomst of vroege naopkomst van het gewas van september tot en met december. Groeistadium van het
gewas BBCH 00 tot en met BBCH 13.

PRODUCT BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om
machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen
en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde
vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het
laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem
om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te
beperken.

H302: Schadelijk bij inslikken • H373: Kan schade aan organen
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling •
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

DE IDENTITEIT VAN ALLE STOFFEN DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Flufenacet

GEVARENAANDUIDINGEN

VOORZORGSMAATREGELEN

EC

P260: Nevel en spuitnevel niet inademen • P270: Niet eten,
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product •
P273: Voorkom lozing in het milieu • P280c: Beschermende
handschoenen en beschermende kleding dragen • P301 +
P312: NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/
arts... raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

SP

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing
zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.
Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag,
vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze
omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen
beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede
werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.
Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke
teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te
laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

• P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval, behalve driemaal gespoelde lege
verpakkingen die als huisafval kunnen worden afgevoerd •
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.
AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat flufenacet en 1,2 benzisoisothiazolin-3-one.
Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid
en het milieu te voorkomen.
HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook die voor
dieren. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in
oorspronkelijke en gesloten verpakking bewaren. Bewaren in
een veilige plaats, bestemd voor pesticiden.
Tegen vocht en vorst beschermen. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

WAARSCHUWING

UN 3082

TXXXXX_01

AANBEVELINGEN

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

NEDERLAND

4

ANEFENNL5LT/02/B

IM
EN

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof flufenacet. Flufenacet behoort tot de oxyacetamiden. De Hrac code is K3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In
het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de
voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Productname

Fence®

Country

The Netherlands

Package size

5 L Booklet

Label code

ANEFENNL5LT/02/B

Label dimensions

149 x 129 (hxw)

Name

Saskia de Kruijf

Label date

24/06/2021

Version

APPROVED

EERSTE HULP MAATREGELEN

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het
professionele gebruik door middel van een voor of na opkomst toepassing in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011)
onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

IM
EN

Indien symptomen zich voordoen na blootstelling aan dit middel, raadpleeg onmiddellijk
een arts en laat het etiket zien of dit veiligheidsinformatieblad. De blootgestelde persoon
in de frisse lucht brengen en rustig houden. Geen eten of roken toelaten. Verontreinigde
kleding en schoeisel uittrekken.
Na inademing
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan
ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebied

Na contact met de huid
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts
raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde
kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Na contact met de ogen
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een
arts raadplegen.

Wintergerst

Voor opkomst
Na opkomst

Voor opkomst
Na opkomst

Werkzaamheid
getoetst op

Dosering* middel
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus

Eenjarige grassen

0,5 L/ha

1

Eenjarige grassen

0,5 L/ha

1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen
en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

EC

Na inslikken
De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

Wintertarwe

Type toepassing

ADVIES VOOR DE ARTS

Overige toepassingsvoorwaarden
Schudden voor gebruik.
In wintertarwe en wintergerst mag het middel uitsluitend toegepast worden vanaf zaaien
(BBCH 00) tot 31 december.

SP

Symptomatisch behandelen

2

Vervanggewassen
Na het mislukken van de teelt kan wintertarwe gezaaid worden. Na een kerende
grondbewerking, kunnen aardappelen, maïs, erwten, bonen en zomertarwe gezaaid
worden. Na een diepe kerende grondbewerking (20 cm) kan zomergerst, haver, (zomer)
koolzaad, wortelgewassen, vlas en zonnebloem gezaaid worden.
Bij de bespuiting moet overlap van de spuitbanen worden vermeden. Toepassing na het
3-bladstadium (BBCH 14) wordt afgeraden.
Toepassing van FENCE kan mogelijk tot enige gewasschade (uitdunning, groeireductie)
leiden. Gewasschade heeft geen gevolg voor de opbrengst.
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Herbicide

SP

Werkzame stof:
Flufenacet
Gehalte:
480 g/L (40,1 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiecode: HRAC K3
Toelatingsnummer: 15474N
Toelatingshouder:
Albaugh UK Ltd
Northumberland Avenue 1, Trafalgar Square
London, W2CN 5 BW, UNITED KINGDOM

4x5L
Productname

Fence®

Country

The Netherlands

Package size

4x5L

Label code

ANEFENNL5LT/02/C1

Scan voor gebruik

Fence® is een geregistreerd handelsmerk van
Albaugh UK Ltd.

Label dimensions

185 x 185 (hxw)

Name

Saskia de Kruijf

Label date

24/06/2021

Version

APPROVED

ANEFENNL5LT/02/C1

TXXXXX_01

EC

Breed werkende mengpartner tegen gras onkruiden
(o.a. duist) en breedbladigen

FENCE®
Herbicide
• P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval, behalve driemaal gespoelde lege
verpakkingen die als huisafval kunnen worden afgevoerd •
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.

IM
EN

Suspensie concentraat (SC) op basis van
480 g/L ) Flufenacet (40,1 % w/w)
Toelatingsnummer: 15474N

PRODUCT BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GEVARENAANDUIDINGEN
H302: Schadelijk bij inslikken • H373: Kan schade aan organen
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling •
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P260: Nevel en spuitnevel niet inademen • P270: Niet eten,
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product •
P273: Voorkom lozing in het milieu • P280c: Beschermende
handschoenen en beschermende kleding dragen • P301 +
P312: NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/
arts... raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

HANTEREN EN OPSLAG
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook die voor
dieren. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in
oorspronkelijke en gesloten verpakking bewaren. Bewaren in
een veilige plaats, bestemd voor pesticiden.
Tegen vocht en vorst beschermen. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

UN 3082

4x5L
Productname

Fence®

Country

The Netherlands

Package size

4x5L

Label code

ANEFENNL5LT/01/C1

NEDERLAND

Label dimensions

185 x 185 (hxw)

Name

Saskia de Kruijf

Label date

24/06/2021

Version

APPROVED

TXXXXX_01

SP

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

WAARSCHUWING

ANEFENNL5LT/02/C2

DE IDENTITEIT VAN ALLE STOFFEN DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Flufenacet

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat flufenacet en 1,2 benzisoisothiazolin-3-one.
Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid
en het milieu te voorkomen.

EC

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
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NEDERLAND

ADAMA
Northern Europe B.V.

ACTIVUS SUPER
®
FENCE
®

30 x 20 L
ANEFENNL5LT/02/X

Productname

Fence®

Country

The Netherlands

Package size

30 x 20 L

Label code

ANEFENNL5LT/02/X

Label dimensions

210 x 297 (hxw)

Name

Saskia de Kruijf

