Ultima PRO
Ecologisch verantwoorde bestrijding
van onkruid, mos en algen
Toepassingsgebieden
1. Verharde permanent onbeteelde terreinen
2. Niet verharde permanent onbeteelde terreinen
3. Sierplanten, sierbomen en -heesters
4. Spoorwegen
Werkzame stof: Pelargonzuur & maleïnehydrazide
Formulering: SL (met water mengbaar concentraat)
Gehalte: 186,7 g/L pelargonzuur en 30 g/L maleïnehydrazide
Toelatingsnummer: 9688 P/B
Verpakking: 10 liter
Productinformatie
Ultima PRO is een contactherbicide die breed inzetbaar is bij de
bestrijding van onkruid, mos en algen. Ultima PRO pakt niet alleen het
blad aan, maar voorkomt ook hergroei van de plant. Omdat Ultima
PRO volledig biologisch afbreekbaar is, komen er bijgevolg geen
restproducten van het middel in het milieu terecht.
Ultima PRO is vooralsnog alleen bruikbaar voor handmatige toepassing
via drukspuittechnieken. Het is bij uitstek geschikt voor terrassen,
opritten en siertuin.

Werking
Ultima PRO is een niet-selectief contactmiddel met systemische
werking. De werkzame stof pelargonzuur is een vetzuur. Door contact
met vetzuren beschadigen membranen van plantencellen waardoor
de inhoud naar buiten lekt en de plant uitdroogt. De werkzame stof
maleïnehydrazide (MH) is een kiemremmer. MH wordt opgenomen door
de bladeren, eenmaal in de cel remt het de celdeling. De celstrekking
wordt echter niet geremd door MH. Gekiemde cellen die zich dus
onder de grond bevinden of cellen die niet geraakt zijn omdat de
plantstructuur dat niet toelaat (opgerold blad zoals bij gras), worden
niet bestreden. Bij sommige onkruiden, zoals zevenblad of straatgras, is
daarom een tweede behandeling nodig.
Dosering:
• 1 liter Ultima PRO aanlengen met 5 liter water (16% Ultima PRO op de
totale hoeveelheidsplossing)
• Aanbevolen spuitoplossing van 10 liter voor een oppervlakte van
100 m² volledig met onkruid bedekt
• Maximaal twee maal per jaar toepassen met een minimum interval
van 30 dagen tussen de toepassingen
• Advies: gebruik de nieuwe Ultima maatbeker

Beste werking
• Bij droog en zonnig weer
• Minimale temperatuur 10°C
• Op onkruiden van maximaal 10 cm hoogte
• Op droge onkruiden
• Wanneer alle plantendelen goed nat gespoten worden
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Bijzonderheden
Ultima PRO is een product met laag risicogebruik.
Toepassing
Ultima PRO dient bij voorkeur toegepast te worden als “spot
treatment”. Een lokale behandeling waarbij het onkruid volledig nat
wordt gespoten en het omringend terrein wordt gespaard, zorgt voor
zowel een efficiënter als een economisch rendabel resultaat.

Gebruik
Omdat Ultima PRO een contactmiddel is, dienen alle delen van de plant
tot druipens toe nat gespoten te worden. Toepassen bij droog weer
(minimaal 4 uur droog), op droog gewas en een minimale temperatuur
van 10˚C. Dauwvorming op het gewas zorgt voor een verminderde
werking.

Voordelen:
• Ecologisch verantwoord
• Geen schadelijke residuen
• Pakt blad en wortel aan
• Voorkomt hergroei
• Toepasbaar onder bomen,
struiken en planten

Voor

• Snelle werking

Na 1 uur

Na 3 uur
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. ECOstyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verminderde werking of eventuele schade door onjuiste toepassing van dit product.

Ultima PRO

