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Equation® Pro, patates, domates, bağ, hıyar ve karpuzda sık görülen hastalıklara karşı koruyucu ve belli ölçülerde tedavi edici bir 
çözümdür.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Bağda mildiyö mücadelesinde birinci uygulama sürgünler 25-30 
cm olduğunda; ikinci ve daha sonraki uygulamalar hastalığın 
seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun 
koşullar mevcut ise 12-14 gün ara ile devam eder. Enfeksiyon içi 
uygun koşullar ortadan kalkınca uygulamaya son verilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

BİTKİ ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU

SON 
UYGULAMA İLE
HASAT ARASI 

SÜRE

HIYAR 40 gr/100 L su 3 gün

DOMATES

40 gr/100 L su (sera)
40 gr/da (tarla)   3 gün

40 gr/100 L su (sera)
40 gr/da (tarla)

BAĞ* 40 gr/100 L su 28 gün

PATATES 40 gr/da 14 gün

KARPUZ 40 gr/da tarla 3 gün

Kabakgillerde mildiyö

Mildiyö

Erken yaprak yanıklığı

Mildiyö

Mildiyö

Alternarya yaprak yanıklığı

(Pseudoperenospora cubensis)

(Phytophtora infestans)

(Alternaria solani)

(Plasmopara viticola)

(Phytophtora infestans)

(Alternaria cucumerina)

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini 
dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114
Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki DUPONT CHEMTREC acil telefon 
numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

DUPONT CHEMTREC Acil: +90 533 336 40 89

Bu ürün DuPont Turkey Endüstri Ürünleri LTD. ŞTİ. adına ruhsatlıdır. Dow AgroSciences ve DuPont 
bitki koruma bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.

DuPont Turkey Endüstri Ürünleri Limited Şirketi Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladium Tower 
İş Merkezi, Kat:12 34746 Ataşehir/ İstanbul

Sezon içinde aynı yerde üç defadan 
fazla uygulama yapılmamalıdır.

Kabakgillerde mildiyö Domateste mildiyö

EQUATION® PRO

Uygulamadan iki saat sonra yağan yağmurdan etkilenmediği için 
uygulama tekrarına gerek olmaz.  

Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 
gün, domates, hıyar ve karpuzda ise 1-2 gün içinde yapılacak 
uygulama ile hastalığın gelişimi durdurulur. 

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamalıdır.


