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Voordelen
• Ecologisch verantwoord

• Geen schadelijke residuen

• Bestrijdt blad en wortel

• Voorkomt hergroei

• Bestrijdt onkruid, mos en algen in één werkgang

• Toegestaan langs watergangen en rondom rioolputt en

• DOB richtlijn niet verplicht

Ecologisch verantwoorde bestrijding van onkruid, mos en algen
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17.00 uur 20.00 uur

Voorbeelden van onkruiden die één behandeling nodig hebben
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Voorbeelden van onkruiden die twee behandelingen nodig hebben
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Ulti ma
Ecologisch verantwoorde bestrijding van onkruid, mos en algen 

Wat is Ulti ma

Ulti ma is een contactherbicide met systemische werking die breed inzetbaar is bij de bestrijding van onkruid, mos en 
algen. Ulti ma pakt niet alleen het blad aan, maar voorkomt ook hergroei van de plant. 

Waarom Ulti ma gebruiken?

Ulti ma is ecologisch verantwoord en duurzaam. Omdat Ulti ma biologisch afb reekbaar is en geen residuen achterlaat, 
zijn er geen beperkingen voor gebruik langs rioolputt en en watergangen. Ulti ma is uitermate geschikt voor gebruik op 
machinaal lasti g bereikbare plaatsen zoals bushokjes, sportparken, begraafplaatsen, rotondes en rondom hekken. 
Ook is Ulti ma machinaal toe te passen met sensorgestuurde spuitt echnieken. Het is niet verplicht te werken volgens 
DOB richtlijnen. 

Werkzame stoff en

Pelargonzuur → pakt het blad aan 
Pelargonzuur is een vetzuur. Wanneer dit vetzuur in contact komt met plantencellen, beschadigt het membraan 
waardoor de inhoud van de cel naar buiten lekt en de plant uitdroogt. Pelargonzuur is een contactmiddel en wordt 
niet binnen de plant getransporteerd. Daarom is het belangrijk om bij toepassing de plant volledig nat te spuiten. 

Maleïne Hydrazide → pakt de wortels aan 
Maleïne Hydrazide (MH) is een kiemremmer met een systemische werking, die de vorming van nieuwe uitlopers 
remt. MH wordt opgenomen door de plant en wordt vervolgens naar de wortels getransporteerd. Wanneer MH in 
de cel komt stopt de celdeling, de celstrekking wordt echter niet geremd. MH remt daardoor de vorming van nieuwe 
uitlopers. Reeds gevormde uitlopers die zich onder de grond bevinden of cellen die niet geraakt zijn met Ulti ma 
omdat de plantstructuur dat niet toelaat (opgerold blad zoals bij gras), groeien gewoon door en hebben daarom een 
2e behandeling nodig. 

Toepassingsvoorwaarde

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpoti gen te beschermen is de 
toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van: 
-  een rugspuit met afschermkap, of
- een motor aangedreven spuit met spuitlans uitgerust met een enkele spuitdop
 en afschermkap, of
- met machinale sensorgestuurde spuitt echnieken
 
Schoonmaken: Na gebruik de spuit goed schoonmaken om oxidati e op het fi lter en 
de messingdelen te voorkomen.

Zuren: Meng Ulti ma niet met zuren om vlokvorming en verstopping van de 
fi lters te voorkomen.

Toepassing

Voor een opti male werking is het belangrijk dat Ulti ma onder de juiste omstandigheden wordt toegepast. 

 • De beste werking bij droog en zonnig weer 
  Pelargonzuur maakt de membranen van celwanden kapot, de inhoud van deze 

celwanden verdampt het beste bij zonnig weer. 

  MH wordt het beste opgenomen door de plant wanneer deze acti ef is; groeit. De 
neerwaartse sapstroom neemt de MH mee naar de wortel waardoor de vorming 
van nieuwe uitlopers wordt geremd. Voor een opti male opname en transport is 
een periode van 24 uur zonder regen voldoende. Bij temperaturen boven 26˚C 
is het gewas minder acti ef en wordt er geen of onvoldoende MH opgenomen en 
getransporteerd.

 • Minimale temperatuur 10˚C 
  Bij lagere temperaturen dan 10˚C verdampt (na de werking van pelargonzuur) de 

inhoud van de cellen nauwelijks waardoor de plant niet uitdroogt. De plant heeft  
dan voldoende ti jd om zich weer te herstellen en verder te groeien.

 • Niet toepassen op natt e onkruiden
  Vocht op onkruid kan ervoor zorgen dat Ulti ma van het blad afl oopt voordat de 

werkzame stoff en hun werk kunnen doen. Dus ook bij dauwvorming is er kans op 
een verminderde werking. 

 • Alle plantdelen dienen tot druipens toe nat gespoten te worden
  Ulti ma is een contactherbicide, daarom moet de plant volledig geraakt worden met 

Ulti ma. Niet geraakte plantendelen groeien weer aan.
Tip: toevoeging van een hechter kan de resultaten verbeteren.

 • Beste resultaten op (jonge) onkruiden van maximaal 10 cm hoogte
  Celwanden van jonge planten zijn het meest kwetsbaar en daarom het beste te 

bestrijden. Onkruid hoger dan 10 cm is moeilijker volledig nat te zett en, daarom is 
bestrijding lasti ger. Bij toepassing op kleine onkruiden zal ook de wortel afsterven.

Dosering
• 16 liter Ulti ma per 100 liter water.
• Maximale dosering is 166 liter water per hectare per toepassing.
• Bij sensorgestuurde pleksgewijze toepassing is het verbruik, afh ankelijk van de onkruidbezetti  ng, ongeveer 

8-16 liter per hectare per toepassing.
• Ulti ma mag maximaal 2 keer per jaar toegepast worden met een minimum interval van 30 dagen tussen de 

toepassingen.

Geregistreerd gewasbeschermingsmiddel

Werkzame stof : Pelargonzuur & maleïne hydrazide
Formulering : SL (oplosbaar concentraat)
Gehalte : 186,7 g/L pelargonzuur en 30 g/L maleïne hydrazide
Toelati ngsnummer : 13469 N
Verpakking : 10 liter cans

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het eti ket en de producti nformati e.

Uitermate geschikt voor machinaal 
lasti g bereikbare plaatsen.

Machinale toepassing is vooralsnog 
alleen mogelijk met de Weed-it.

Geen beperkingen langs 
watergangen en rioolputt en.

Pelargonzuur beschadigt de celmembranen 
waardoor de plant uitdroogt

MH remt de vorming van 
nieuwe uitlopers

Uitlopers die zich onder de grond bevinden 
hebben een 2e behandeling nodig

MH wordt naar de wortels 
getransporteerd

 • Minimale temperatuur 10˚C 
  Bij lagere temperaturen dan 10˚C verdampt (na de werking van pelargonzuur) de 

 • Niet toepassen op natt e onkruiden

10˚C

1 (Half) open verhardingen

2. Onverharde terreinen

3. Tijdelijk onbeteeld land

4. Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)

5. Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)

6. Vaste planten (onbedekte teelt)

Toepassingsgebieden

Bij handmati ge toepassing 
worden de beste resultaten 
verkregen met een spleetdop.


