
Informação do Producto
Ready Germiplus é um herbicida selectivo de pré-emergencia e pós-emergência 
precoce.

Descrição
O Herbicida granulado pronto a utilizar Ready Germiplus, está indicado para o 
controlo de Infestantes Gramíneas e Dicotiledóneas em  Culturas Ornamentais 
Lenhosa e Áreas Verdes.
Actua impedindo a germinação das sementes e o desenvolvimento de brotes sendo 
eficaz em Infestantes emergentes, sempre se seja aplicado nas primeiras fases do 
desenvolvimento (gramíneas com 1-2 folhas e dicotiledóneas com máximo de 2-3 
folhas). A sua acção pode prolongar-se até 3-4 meses em função das condições 
atmosféricas e do tipo de solo.

Espectro de Acção
Gramíneas: Alopecurus myosuroides, Apera spica-venti, Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli,  Lolium spp, Panicum dicotoniorum, Poa spp, Setaria spp, 
Sorghum halepense (L.) 
Dicotiledóneas: Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, 
Chenopodium spp, Diplotaxis spp, Fallopia convolvulus, Fumaria ocinalis, Lamium 
purpureum, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum 
persicaria, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stachys annua, Stellaria media, 
Veronica spp, Urtica urens , Viola tricolor.

Características do Producto
Embalagem: Saco 7 kg
Composição: Pendimetalina pura a 1,7%
Aspecto físico: Granular 
Código producto: P30011 

Vantagens do Producto 
• Grânulos prontos a utilizar
• Excelente actividade herbicida
• Selectividade elevada
• Longa Duração

Herbicida
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Dose Recomendada

Usos
• Em viveiros de plantas ornamentais, Ready Germiplus pode ser distribuido a lanço sobre o substracto dos vasos e macetas.
• Em viveiros ao ar-livre, aplicar entre planta a planta numa dose de 30-50 kg/ha.
• Aplique o producto depois do transplante. Efectue a aplicação de modo a que os grânulos não entrem em contacto com as 

raizes. Depois de efectuar a aplicação, deverá regar ligeiramente por aspersão para optimizar o efeito do producto.
• O producto pode provocar manchas amarelas.

Culturas Ornamentais Dose Intrucções de uso

Árvores e Arbustos 3-5 Kg/1000 m2 Entre sulcos em Primavera e antes da germinação das Infestantes.

ATENÇÃO
Armazenar o producto em lugar fresco, seco e ventilado. Dado que as circunstâncias podem ser diferentes e que a aplicação dos nossos productos 
está fora do nosso controle,  
ICL Specialty Fertilizers, não se faz responsável de qualquer resultado negativo. Com esta publicação, todas as recomendaões previas expiram. Faça 
em primeiro lugar um ensaio ou uma pequena em pequena escala antes de qualquer aplicação nova, alteração de doses, ou outras alterações das 
suas prácticas culturais. Para mais informações ou recomendações especificas, consulte o seu distribuidor ICL Specialty Fertilizers ou o Delegado 
COmercial da sua zona. Consulte-nos em www.icl-sf.es para mais informações.

Distribuido por:
ICL Specialty Fertilizers Iberia
Polígono Industrial “El Saladar”
Avda. Antonio Fuentes Méndez, 1
30850 Totana, Murcia, Spain
info.iberica@icl-group.com


