
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

FT-IKEBANA TRIPLE ACCION Página 1 de 1 MAR/2019 
 

IKEBANA® TRIPLE ACCION 

 

Insecticida-Acaricida-Fungicida 
Elimina insectos, ácaros e fungos 
Líquido pronto a aplicar (AL) contendo 0,015 g/L de abamectina, 0,01 g/L de deltametrina 

e 0,2 g/L de tebuconazol 

Autorização de Venda n.º 1065 concedida pela DGAV 

Uso não profissional / Linha Jardins e Hortas Familiares / Linha Plantas de Interior 

MODO DE ACÇÃO 

IKEBANA TRIPLE ACCION é um produto que possui tripla acção. Controla insectos (afídeos, lagartas), ácaros e 

doenças (oídio, ferrugem). Está indicado para todo o tipo de plantas, incluindo plantas com flor, ornamentais 

herbáceas e lenhosas, em interior e ar livre. 

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Cultura Pragas 
Dose 

(mL/m2) 
Recomendações 

Plantas ornamentais para 

produção de folha, flor e/ou 

fruto (de corte e/ou em 

vaso), árvores e arbustos 

(ar livre e/ou interior) 

Afídeos (Aphis sp.) 

Pulgão-roxo da roseira, (Macrosiphum rosae) 

Lagartas de lepidópteros (Spodoptera littoralis, 

Chrysodeixis chalcites) 

Ácaros tetraniquídeos (Tetranychus spp.) 

Oídio (Epichoristodes acerbella) 

Ferrugem (Phragmidium disciflorum) 

Ferrugem do pelargónio (Puccinia pelargonii- zonalis) 

100 mL/m2 

Aplicar ao 

aparecimento dos 

primeiros sintomas. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 Não tocar nas plantas tratadas antes de secagem completa. 

 Não aplicar directamente sobre as flores, para protecção das abelhas e outros insectos polinizadores. 

 Evitar o tratamento em horas de calor e em plantas expostas ao sol. 

 Não tratar na presença de insectos polinizadores e outros auxiliares. 

 Para evitar o desenvolvimento de resistências não aplicar sobre a mesma planta mais de 4 vezes por ano. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

Agitar antes de usar. Líquido pronto a aplicar. 

MODO DE APLICAÇÃO 

Aplicar directamente sem diluir em pulverização foliar, pulverizando a 30-40 cm de distância, procurando um 

recobrimento uniforme das folhas das plantas a proteger. 

Aplicar ao aparecimento dos primeiros sintomas ou quando as condições são favoráveis para o 

desenvolvimento da praga ou doença. Se necessário, aplicar com intervalos mínimos de 7 dias. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P261 Evitar respirar o pulverizado. 

P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P273 Evitar a libertação para o ambiente. 

P391 Recolher o produto derramado. 

P501 Eliminar o conteúdo e embalagem num local adequado à sua recolha. 

 

ATENÇÃO 

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. 

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. 

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Tel.: 808 250 143. 

EMBALAGENS 

Embalagem de 750 mL. 
 

Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 
IKEBANA TRIPLE ACCION é um produto de Rotam Agrochemical Europe Ltd. Fabricado por Química de Munguía (QUIMUNSA). 


