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Ecologisch verantwoorde bestrijding van onkruid, mos en algen

Ultima

Voordeel:
• Ecologisch verantwoord. 
• Geen schadelijke residuen. 
• Pakt blad en wortel aan en voorkomt hergroei.
• Ook toepasbaar onder bomen, struiken en planten. 
• Geen DOB certificering nodig. 

Productinformatie:
Ultima is een contactherbicide met systemische nawerking die 
breed inzetbaar is bij de bestrijding van onkruid, mos en algen. 
Ultima pakt niet alleen het blad aan, maar voorkomt ook de 
hergroei van de plant vanuit de wortel. Juist de aanpak van de 
hergroei is essentieel om (kosten)bewust onkruid te kunnen 
beheren. 

Omdat Ultima biologisch afbreekbaar is en geen residuen in het 
milieu achterlaat, zijn er geen beperkingen voor gebruik rondom 
rioolputten of langs open water. Zorg er wel voor dat u met het 
product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

Toepassingsgebieden:
1. (Half) open verhardingen
2. Onverharde terreinen
3. Tijdelijk onbeteeld land
4. Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
5. Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)
6. Vaste planten (onbedekte teelt)

Formulering: SL (oplosbaar concentraat)
Verpakking: 20 liter cans 

Werkzame stof:  Pelargonzuur & maleïne hydrazide
Gehalte: 186,7 g/L pelargonzuur en 30 g/L maleïne hydrazide
Toelatingsnummer: 13469 N

Dosering:
• 1,6 liter Ultima per 10 liter water 
• Maximale dosering per toepassing is 1,6 liter per 100 m2
• Bij sensorgestuurde pleksgewijze toepassing is het verbruik, 
   afhankelijk van de onkruidbezetting, ongeveer 8-16 liter per 
   hectare per toepassing
• Ultima mag maximaal 2 keer per jaar toegepast worden met   
   een minimum interval van 30 dagen tussen de toepassingen 
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Tips:
• De beste werking bij droog en zonnig weer (actief gewas). 
• Minimale temperatuur 10˚C. 
• Contactherbicide, dus alle plantdelen dienen goed nat gespoten te worden.
• Niet toepassen op natte onkruiden. 
• Beste resultaten op onkruiden tot 10 cm hoogte. 

Toepassing:
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten 
behorende geleedpotigen te beschermen is de toepassing 
uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van:
- een rugspuit met beschermkap, of
- een motor aangedreven spuit met spuitlans uitgerust met een    
  enkele spuitdop en afschermkap, of
- met machinale sensorgestuurde spuittechnieken.

Gebruik:
Omdat Ultima een contactmiddel is, dienen alle delen van de 
plant tot druipens toe nat gespoten te worden. Toepassen bij 
droog weer (minimaal 24 uur droog), op droog gewas en een 
minimale temperatuur van 10˚C. Dauwvorming op het gewas 
zorgt voor een verminderde werking.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie.

Bijzonderheden:
Wanneer Ultima wordt toegepast op hoog onkruid (>10 cm) en 
onder ongunstige omstandigheden (nat en koud weer), dient 
rekening gehouden te worden met een verminderde werking. 
Ultima is het meest effectief bij groeizaam weer.
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