
GET-SUN’UN UYGULANDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA DOZU ve ZAMANI

a) Sert Çekirdekli (Kayısı, Erik, Vişne, Şeftali, Nektarin, Kiraz vb gibi) Meyvelerde; meyve 
çapı  1-1,5  cm’e  ulaşınca  %4’lük  solüsyon  (100  lt  suya  4  kg  GET-SUN)  bitkileri  iyice 
mantolayacak şekilde  uygulanır.  Hasat  mevsimine  kadar başkada hiçbir  işlem yapılmaz. 
Hasattan 15 gün sonradan başlayarak %2’lik solüsyonla (100 lt suya 2 kg GET-SUN) ikişer 
hafta ara ile iki uygulama yapılır.

Hasat sonrası uygulamalar anlamsız gibi görünse de aslında bir sonraki mahsul yılında bol ve 
nitelikli ürün üretiminde fayda sağladığı gibi kiraz ve erikte önemli derecede kalite kaybına 
sebep  olan  mahmuz  çıkarma  ve  ikizlenme  gibi  meyve  anomalilerini,  bitkileri  sıcaklık 
stresinden koruyarak asgariye düşürür.

b) Yumuşak Çekirdekli (Elma, armut, nar, muz, üzüm, incir, sert kabuklu meyveler vb. gibi) 
Meyvelerde;  ilk  uygulama  havaların  seyrine  ve  bölgelere  göre  değişmekle  beraber 
genellikle haziran ayı ortalarında %4’lük solüsyonla (100 lt suya 4 kg GET-SUN) uygulama 
başlar.  15-20  günlük  aralıklarla  %2’lik  solüsyon  (100  lt  suya  2  kg  GET-SUN)  basınçlı 
pülverizatörle  bitkinin  dalları,  meyveleri  ve  yaprakları  beyaz  bir  örtü  oluşacak  şekilde 
mantolanır. Bu uygulamalar, hasada 10-15 gün kalıncaya kadar yapılabilir.

c)  Sebzeler (Domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, acur, balkabağı, yeşil fasulye, tüm 
baklagiller  vb.  gibi)’de; ilk  uygulama,  sebzelerde  çiçeklenmenin  sona  erdiği  dönemde 
%2’lik solüsyonla (100 lt suya 2 kg GET-SUN) uygulanır. Havaların sıcaklık şiddetine göre 
ikinci uygulamaya da aynı dozda ihtiyaç duyulabilir. 

Not: Havaların yağışlı ve serin seyretmesi halinde uygulama aralıkları uzatılabilir.

d)  Tahıllar (Buğday, arpa, çavdar, yulaf vb.)’da; ilk uygulama, tohumun ekiminden sonra 
çimlenen tohumların 3-4 yaprak (kardeşlenme dönemi) olmasını takiben %2’lik (100 lt suya 
2 kg GET-SUN) solüsyonla traktörün kuyruk milinden hareket alan holderle uygulanır. Diğer 
uygulamalarda ise, ilk uygulamadan 20 gün sonra %2’lik solüsyonla (100 lt suya 2 kg GET-
SUN)  ikinci  uygulama  yapılır.  Daha  sonraki  GET-SUN uygulamaları  iklimin  seyrine,  tahıl 
hastalık  ve  zararlılarının  yoğunluğuna  göre  aynı  dozdaki  solüsyonla  20’şer  gün  ara  ile 
uygulanmalıdır.
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