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Jackpot  2,5 EC®

Tip/Categorie: Insecticid
Formulare: 25 g/L deltametrin
Tip de formulare: Concentrat emulsionabil (EC)
Certificat de Omologare nr: 567PC din 20.11.2019
Ambalaj: 1 L

INFORMATII TOXICOLOGICE

Numar de telefon de urgenta: Institutul National de Sanatate Publica: +40 21 318 3606

DESCRIERE PRODUS 
Jackpot 2,5 EC este un insecticid care acționează prin contact și ingestie și are un efect repelent. Cu un spectru 
larg de activitate împotriva insectelor dăunătoare, prezintă un efect puternic de “knock down”, o bună rezistență la 
spălare datorita caracteristicii sale lipofile care permite o protecție suficient de durabilă a plantelor, cu o siguranță 
mare în utilizare.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI
•Efect de “knockdown” rapid;
•Spectru larg de combatere;
•Eficacitate dovedită în timp;
•Poate fi utilizat la un număr mare de culturi, fiind un instrument eficient în programele de combatere a dăunătorilor;
•Sigur pentru mediu și consumator;
•Reduce transmiterea de boli prin controlul vectorilor de transmitere a bolilor;
•Persistență bună;
•Eficacitatea produsului nu este influențată de temperaturi.

Un insecticid de amplu spectru pentru un randament ridicat



77

MOD DE ACȚIUNE
Jackpot 2,5 EC este un insecticid piretroid care acționează asupra insectelor dăunătoare prin contact și ingestie.  
Substanța activă, deltametrin, acționează la nivelul sistemului nervos al insectelor și are efect de șoc asupra dău-
nătorilor. Acționează rapid atât asupra formelor larvare, cât și a adulților, fiind eficient în combaterea unui spectru 
larg de dăunători.

MARCA 
ASCENZA AGRO, S.A. Portugal

RECOMANDARI DE APLICARE
UTILIZARE
Tratamentele se aplică la avertizare sau la apariția dăunătorului. Intervalul dintre tratamente este de 14 zile, 
în cazul culturilor din câmp și de 7 zile în spații protejate. Pentru evitarea apariției fenomenului de rezistență 
se vor face tratamente în alternanță cu insecticide din grupe chimice diferite.

COMPATIBILITATE
Jackpot 2,5 EC poate fi compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor. Nu se amestecă niciodată pro-
dusele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele cu compatibilități și 
efectuați un test de compatibilitate pe cultura respectivă. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția 
plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

TEHNICA DE APLICARE
Se aplică prin tratamente foliare utilizând o cantitate de apă la hectar corespunzătoare culturilor și stadiilor de 
creștere, astfel încât să se asigure o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit. Nu se recomandă aplicarea 
produsului la temperaturi mai mari de 25°C.

PREPARAREA AMESTECULUI
Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. Se umple rezervorul cu jumătate din 
cantitatea de apă necesară, se pornește agitatorul, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezer-
vor, se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea 
curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în repaus.
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OMOLOGĂRI ȘI DOZE

CULTURA ORGANISMUL DĂUNĂTOR DOZA TIMP DE PAUZĂ

Măr, Păr, Prun, 
Piersic, Cais, Cireș

Viermele merelor (Cydia pomonella), afide 0,3-0,7 L/ha
7 zile

Purici meliferi (Psylla spp.) 1L/ha

Viță-de-vie
Molia viței de vie (Lobesia botrana) 0,4-0,7 L/ha

--
Cicade 0,3-0,6 L/ha

Cereale  
(cu excepția  

orezului)
Afide, omizi 0,3 L/ha 30 zile

Porumb

Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis),  
Viermele vestic al rădăcinilor de porumb  

(Diabrotica virgifera)
0,5 L/ha

3 zile

Omizi 0,3 L/ha

Cartof, Zucchini 
(Câmp)

Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata), 
Fluturele mic alb al verzei (Pieris rapae), omizi

0,3-0,5 L/ha
7 zile

Afide 0,5 L/ha

Varză, Conopidă, 
Broccoli (Câmp)

Fluturele mic alb al verzei (Pieris rapae) 0,3-0,5 L/ha
7 zile

Afide 0,5 L/ha

Salată  
(cu excepția 

salatei scarola, 
cicoare, spanac), 
Tomate (câmp şi 
spații protejate)

Fluturele mic alb al verzei (Pieris rapae), omizi 0,3-0,5 L/ha

3 zile

Afide 0,5 L/ha

Alun Afide 0,5 L/ha --

Plante 
 ornamentale Afide 0,5 L/ha --


