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NOVIDADE

INSECTICIDA - FUNGICIDA - ACARICIDA
Elimina os insectos, fungos e ácaros

APTO
PARA PLANTAS
COM FLOR

COM  1 SÓ
 PRODUTO

PROTEÇÃO

  TOTALPROTEÇÃO

  TOTAL



IKEBANA® TRIPLA AÇÃO está indicado para o tratamento 
das doenças das plantas. 
É um produto que atua por tripla acção, tem poder INSETICI-
DA, ACARICIDA E FUNGICIDA. Um só produto soluciona as 
doenças mais comuns das plantas frente aos ataques de insec-
tos, fungos e ácaros

TRIPLA AÇÃO: INSECTICIDA-FUNGICIDA-ACARICIDA.
Com um só produto eliminam-se os insectos, fungos e ácaros das 
plantas. 

Actua como tratamento CURATIVO.

Para todo o tipo de plantas, INCLUINDO PLANTAS COM FLOR. 
Indicado para plantas ornamentais herbáceas, ornamentais lenho-
sas, plantas de INTERIOR e EXTERIOR e plantas com flor.. 

Permite até 4 APLICAÇÕES POR ANO, devido à sua especial for-
mulação que cumpre com as exigências de uso sustentável e racio-
nal de produtos pesticidas.

Actua de forma rápida e persistente. RESULTADOS EM 24 HORAS.

Cumpre os ensaios de fitotoxicidade.

Formulação sem classificação toxicológica, o que permite um uso 
controlado por parte do utilizador e sem risco para a planta.

Não deixa manchas na planta.

Modo de uso: Pulverização directa sobre a planta.

Autorizado para uso em jardinaria doméstica exterior.

FICHA TÉCNICA

Ação INSECTICI-
DA de MÁXIMA 
EFICÁCIA, a gran-
de acção inseticida 
da Deltametrina ao 
combinar-se com a 
Abamectina poten-
cia ainda mais o seu 
poder inseticida.

FÓRMULA
TRIPLA AÇÃO. 

3 produtos em 1: 

· Inseticida
· Fungicida
· Acaricida  

Ação FUNGICIDA, 
que cobre os fun-
gos mais comuns 
como o oídio e a 
ferrugem.

ATÉ 4 APLICAÇÕES 
POR ANO ao con-
trário de outros pro-
dutos do mercado 
que só permitem 
uma aplicação.

Ao contarário de 
outras formulações 
do mercado, está 
indicado TAMBÉM 
PARA PLANTAS 
COM FLOR.

VANTAGENS ÚNICAS

IKEBANA® TRIPLA AÇÃO 

· Autorização de Venda N.º :
  1065

· Composição:
  Abamectina 0,0015% 
  Deltametrina 0,001% 
  Tebuconazol 0,02%

· Embalagem: 750 ml



IKEBANA® TRIPLA AÇÃO OFERECE A MÁXIMA 
SATISFAÇÃO AO CONSUMIDOR

Um SÓ PRODUTO para proteger e cuidar a planta das 
DIFERENTES PATOLOGIAS de parasitas.
Pela sua tripla acção inseticida – acaricida – fungicida, actua 
frente aos ataques dos três parasitas que atuam contra as plan-
tas: insetos, ácaros e fungos. 

Outras opções do mercado são específicas contra uma ou duas 
patologias de parasitas (exemplo: inseticida para borboleta do 
gerânio, inseticida e acaricida, insecticida anti-pulgão, insetici-
da contra cochonilha e ácaros…)

Um SÓ PRODUTO para todas as plantas, incluindo 
as PLANTAS COM FLOR.
As folhas das plantas, e muito especialmente as plantas com 
flor, são muito sensíveis aos produtos químicos. Ao contrário de 
outros produtos do mercado, IKEBANA® TRIPLA AÇÃO está 
especialmente formulado e testado para eliminar os parasitas, 
incluindo em plantas com flor.

Uma SOLUÇÃO ÚNICA y EFICAZ para o consumidor
IKEBANA® Tripla Ação é um produto completo para curar as 
distintas doenças da planta quando se produz simultaneamente 
o ataque de insetos, fungos e ácaros.

RESULTADOS A 100%
IKEBANA® TRIPLA AÇÃO É EFICAZ, elimina os insetos, fungos 
e ácaros das plantas, curando as doenças. A planta revive e volta 
a regenerar,  voltando ao seu esplendor original.

Boas razões para oferecer  IKEBANA® TRIPLA AÇÃO aos seus clientes



TRATAMENTO COMPLETO DA PLANTA 
COM UM SÓ PRODUTO!

MATÉRIA ATIVA:

A Deltametrina, (inseticida) tem acti-
vidade tanto por contacto como por ingestão, 
com amplo espectro de eficácia incluindo em 
espécies resistentes, com uma persistência e es-
tabilidade muito boa, que faz com que o efeito 
do produto se mantenha durante um intervalo 
de tempo suficientemente amplo, combinando 
tanto uma actividade inseticida contra os indiví-
duos adultos, como uma actividade de repelên-
cia contra insectos, nas plantas tratadas. 

Elimina o ácaro vermelho (aranhiço) 
das plantas.

Efeito rápido: Elimina os ácaros em 
horas. Num prazo máximo de 24 horas 
a praga fica erradicada.

Elimina os fungos que comummente 
atacam as plantas: Oídio, Ferrugem. 

Efeito rápido: No caso dos fungos 
também se eliminam rapidamente 
ainda que visualmente seja mais di-
fícil de observar devido à sua natu-

Elimina os insetos que atacam as 
plantas: pulgão, lagarta, traça, traça 
do craveiro, etc.

Efeito rápido: os insetos são elimi-
nados em horas. Num prazo máximo 
de 24 horas a praga fica erradicada.

INSETICIDA

ACARICIDA

FUNGICIDA

1

2

3
MATÉRIA ATIVA:

O Tebuconazol: (fungicida) oferece um 
aplo espectro contra os fungos e atua por con-
tacto, sendo eficaz para o controlo de doenças 
produzidas tanto por fungos como oídios, fe-
rrugem, podridão originada por pinta negra do 
rosal, etc.

MATÉRIA ATIVA:

A Abamectina: É um inseticida-acaricida 
que atua por contacto e ingestão, sendo muito 
eficaz contra os ácaros mais comuns das plantas. 
O seu poder inseticida, potenciado com a Delta-
metrina, tem como resultado uma acção muito 
mais completa e cobre todas as necessidades do 
utilizador.

LAGARTA

OíDIO

ÁCARO
VERMELHO ou 

AMARELO

PULGÃO
VERDE e NEGRO

FERRUGEM

TRAÇA TRAÇA
DO CRAVEIRO

qué produto usar?
muitos produtos para 
poucas soluções

¿?
Com IKEBANA
TRIPLA AÇÃO 

Com OUTROS PRODUTOS
DO MERCADO

¿?

· Insecticida
· Fungicida
· Acaricida

Inseticida e acaricida

Inseticida para borbo-leta do gerânio

Inseticida anti-pulgão

Inseticida contra cochonilha e ácaros

3 produtos em 1:
1 produto para todas

as soluçiões



IKEBANA® TRIPLA AÇÃO, está indicado para aplicar em todo 
o tipo de plantas: plantas lenhosas ornamentais (ex. roseiras), 
plantas ornamentais herbáceas, plantas de interior e exterior 
e plantas com flores.
IKEBANA® TRIPLA AÇÃO não tem efeitos de fitotoxicidade* 
segundo ensaios homologados realizados em laboratórios in-
dependentes.
O produto foi testado sobre uma grande variedade de plantas, 
obtendo uns resultados de fitotoxicidade satisfatórios

*Os ensaios de fitotoxicidade realizam-se para analisar que o 
produto não prejudica a planta dada a sua natureza delicada.

Algumas plantas analisadas:

Aromáticas

Rosmarinus Officinalis

IKEBANA® TRIPLA AÇÃO,
INDICADO INCLUSIVE PARA PLANTAS COM FLOR

Interior

Diefenbaquia Picta

Epipremnum aureus

Clorphitum Elatum

Guzmania Rana 

Chamaedora Elegans 

Begonia Tiger Rex

Schefflera Arboricola

Spathiphyllum sp. 

Plantas com Flor

Pelagonium Domesticum

Impatiens Wallerana

Salvia Splendens

Dimorphoteca fruticosa

Petunia surfinia

Rosa grandiflora

Leñosas

Ficus Benjamina

Evonymus Japonicus

Forsythia Intermedia 

Juniperus Chinesis

Calistenum Citrinus

Pittosporum Tobira

Viburnum Lucidum

Lantana Montevidensis 
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