
Ultima is een niet-selectief contactmiddel ter bestrijding of 
onderdrukking van onkruid, algen en mossen. Het middel 
werkt snel en het effect is zichtbaar binnen enkele uren. 
Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het professionele 
gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel, algenbestrijdingsmiddel en 
mossenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens 
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde 
toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden: 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 afschermkap, of 
een motor aangedreven spuit met spuitlans uitgerust met een enkele spuitdop en 
afschermkap, of met machinale sensorgestuurde spuittechnieken.
Voorzorgsmaatregelen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 
etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende 
handschoenen en beschermende kleding dragen. Volg de gebruiksaanwijzing om 
gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Zorg ervoor dat u 
met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EHBO: Bij (aanhoudende) 
klachten, raadpleeg een arts en toon de verpakking. Aanwijzingen voor de arts: 
Tot nu toe zijn geen specifieke problemen bekend. Werkzame stof: maleïne hydrazide 
30 g/l (3 % w/w), pelargonzuur 186,7 g/l (18,67 % w/w). Aard van het preparaat: met 
water mengbaar concentraat. 
Toelatingsnummer: 13469 N  
Toelatingshouder: W.Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal
Chargenummer: zie etiket
Gebruiksaanwijzing: Ultima toepassen bij temperaturen tussen 10°C en 25°C. 
Een neerslagvrije periode van 24 uur na toepassing is voldoende. Niet toepassen 
op vochtige onkruiden. De beste resultaten worden verkregen indien toegepast op 
onkruiden van 5-10 cm hoogte. Bespuit de onkruiden in zijn geheel. Voorkom echter 
dat het middel van de planten afdruipt. Spuit met een grove druppel om de specifieke 
geur van Ultima te minimaliseren. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de 
professionele gebruiker op aanvraag beschikbaar.
Werking: Ultima is een niet-selectief contactmiddel. De werkzame stof pelargonzuur 
is een vetzuur. Vetzuur beschadigt membranen van plantencellen waardoor de inhoud 
naar buiten lekt en de plant uitdroogt. De werkzame stof maleïne hydrazide (MH)  is 
een kiemremmer. MH wordt opgenomen door de bladeren, eenmaal in de cel remt de 
celdeling. De celstrekking wordt echter niet geremd door MH. Dus eenmaal gekiemde 
cellen die zich onder de grond bevinden en niet geraakt zijn met Ultima worden niet 
bestreden. Bij sommige onkruiden, zoals zevenblad of straatgras, is daarom een 2e 
behandeling nodig.
Dosering: Meng 1,6 liter Ultima met 10 liter water. Gebruik ongeveer 10 liter 
spuitoplossing per 100 m² volvelds. Bij sensorgestuurde pleksgewijze toepassing is 
het verbruik afhankelijk van de onkruidbezetting ongeveer 8-16 liter per hectare per 
toepassing. Bij overmatig gebruik op bestrating kan mogelijk een witte waas ontstaan.
Schoonmaken: Na gebruik de rugspuit goed schoonmaken om oxidatie op het filter 
en de messingdelen te voorkomen.
Afvalverwijdering: De verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals 
wettelijk voorgeschreven. Restanten van dit product naar een inzamelpunt voor 
gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen niet hergebruiken.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
ECOstyle B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verminderde werking of eventuele schade door onjuiste 
toepassing van dit product.

Netto inhoud: 20 liter

10
79

-1
25

00
00

72
6  

11
01

75
9/

19
07

Toepas-
singsgebied

Type toe-
passing

Te be-
strijden 

organisme

Dosering 
(middel) 

per toepas-
sing 

Max. 
dosering 
(middel) 
per toe-
passing 

Max. 
aantal 

toepassin-
gen per 12 
maanden

Min. 
interval 
tussen 
toepas-

singen in 
dagen

Bloemiste-
rijgewassen 
(onbedekte 

teelt)

voor 
opkomst 

of na 
opkomst 

tussen het 
gewas 

Onkruiden, 
algen en 
mossen 

1,6 L per 10 
liter water 

1,6 L per 
100 m2 2 30

Boom-
kwekerij-
gewassen 

(onbedekte 
teelt)

voor 
opkomst 

of na 
opkomst 

tussen het 
gewas 

Onkruiden, 
algen en 
mossen 

1,6 L per 10 
liter water

1,6 L per 
100 m2 2 30

Vaste 
planten 

(onbedekte 
teelt)

voor 
opkomst 

of na 
opkomst 

tussen het 
gewas 

Onkruiden, 
algen en 
mossen 

1,6 L per 10 
liter water

1,6 L per 
100 m2 2 30

Tijdelijk 
onbeteeld 

land
-

Onkruiden, 
algen en 
mossen

1,6 L per 10 
liter water

1,6 L per 
100 m2 2 30

Half open 
verhardin-

gen
-

Onkruiden, 
algen en 
mossen

1,6 L per 10 
liter water

1,6 L per 
100 m2 2 30

Open ver-
hardingen -

Onkruiden, 
algen en 
mossen

1,6 L per 10 
liter water

1,6 L per 
100 m2 2 30

Onverhard -
Onkruiden, 

algen en 
mossen

1,6 L per 10 
liter water

1,6 L per 
100 m2 2 30
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