
Mahsul Sonu Y›kama ve Paketleme :
Mahsulün direk y›kanmas› önerilmez çünkü ürün üzerinde ince tabaka halinde kalan SUNGUARD, ürünün olgunlaflmas›na engel

olmaz. Kabuk üzerinden kolayl›kla temizlenebilir. 
Erken sezon için mahsulün markete sunulmas› için  y›kanmas› önerilir. Birçok kal›nt› paketleme hatt›nda f›rça veya bas›nçl› su ile

temizlenir. Baz› ürünlerde, kal›nt›lar, y›kama veya f›rçalamadan sonra da görülebilir. Bu durumda paketleme hatt›ndaki 
temizleme iyilefltirilmelidir. Yüksek bas›nçl› nozul , nozul tipi, uzun saçakl› f›rçalar, s›cak su, dald›rma tanklar›nda daha uzun süre bek-
letme, farkl› f›rçalama tiplerini kullanma, f›rçalama sisteminde ayarlama vs. gibi uygulamalar ile iyilefltirme yap›labilir. 

Yetkili otoritelerce kabul edilen deterjan katk›l› taze ürün y›kama hatlar›nda örtü tabakas› çok daha kolay uzaklaflt›r›l›r. 

Bitkiler Oran Öneriler

Bodur elma, armut, 
ayva, nar, kivi, narenciye, 
Trabzon hurmas›, zeytin

Ceviz, badem, f›nd›k, 
kestane, Antep f›st›¤› 

Muz, çilek, üzüm, incir

Kay›s›, kiraz, erik, fleftali,
nektarin

Domates, salatal›k, biber
balkaba¤›, kavun, karpuz
enginar

Pamuk, m›s›r, ayçiçe¤i so¤an,
sar›msak, patates, yer f›st›¤›

Fidanc›l›k ve fidecilik

Genç meyve fidanlar›

‹lk uygulama:
Tam doz : % 5’lik süspansiyon
(5 Kg/100 Lt) 
50 kg/ha

Haz›rlanan süspansiyon a¤açlar üzerine yekpare püskürtülür.
Püskürtme ifllemi sonucu beyaz ince bir örtü tabakas› oluflumu
sa¤lan›r.

‹lk uygulama, günefl ›fl›nlar›n›n hasar yap›c› etkilerinin bafllad›-
¤› 10-20 Haziran döneminde, (Havalar›n serin ve ya¤›fll› olma-
s› uygulamay› öteleyebilir.) tam doz  yap›l›r. Di¤er uygulamalar
2-3 hafta ara ile 2 veya 3 yar›m (1/2) doz olarak uygulan›r.

Üzüm de uygulama; salk›m oluflumunda taneler saçma büyük-
lü¤ünde iken tam doz, 15-20 gün sonra tek yar›m doz yeterlidir.
‹ncir de meyve çap›n›n 2-3 cm olmas›nda, muz da ise do¤um-
dan önce tam doz, daha sonra bir yar›m doz yeterlidir.

Sert çekirdekli meyvelerde (kiraz, erik, kay›s› vd.) hasat sonra-
s› bitkileri serin tutmak ve dinlenme dönemini stressiz  geçirme-
si için 2-3 defa yar›m doz olarak uygulan›r. Kiraz ve erikte ikiz
meyve sorununu azalt›r.

‹lk  uygulama sebzelerin 3-4 cm büyüklü¤e eriflmesiyle yap›l›r.
Mevsim s›cakl›¤›na ve bitkinin hacmine göre su miktar›n› art›r›-
n›z. Bitki yüzeyindeki koruyucu örtü tabakas›n›n kaplamas›na
göre 10-15 gün aral›kla uygulamay›  tekrarlay›n›z. Hasat günü-
ne 7 gün kal›ncaya kadar uygulama tekrar edilebilir.

Pamukta yo¤un çiçeklenme döneminde tabanda 3-5 koza olufl-
tu¤unda,1-10 Temmuz da ilk uygulama, di¤er uygulamalar 
15-20 gün ara ile yap›l›r.
M›s›rda 2.nci ürün ekiminde 10-15 cm boyuna ulafl›nca 
(1-10 Temmuz) ilk uygulama yap›l›r.

Fidanlar›n ve fidelerin serin tutulmas›n› sa¤layarak geliflimi h›z-
land›r›r.

Tüm meyvelerde ilk 3 y›l çok kritik bir dönemdir. Yeni dikilmifl
meyve fidanlar› güneflin zararl› ›fl›nlar›na karfl› çok hassast›r-
lar. Güneflin zararl› ›fl›nlar› genç fidanlar›n gövde ve dallar›nda
doku ölümlerine sebep olur. SUNGUARD uygulamas›yla bu
hasarlar önlenir. Bitkilerin dayan›kl›l›¤› artar. 

di¤er uygulamalar :
yar›m doz (1/2): % 2,5’luk 
süspansiyon
(2,5 Kg/100 Lt)
25 kg/ha

% 3’lük süspansiyon
(3 Kg/100 Lt)

% 3’lük süspansiyon
(3 Kg/100 Lt)

% 3’lük süspansiyon
(3 Kg/100 Lt)

% 3’lük süspansiyon
(3 Kg/100 Lt)

SUNGUARD, % 95 saf kaolin içeren ›slat›labilir toz formunda (WP), yüksek süspansiyon yap›c› ve bitkiler üzerinde ince bir örtü tabakas›
oluflturma  özelli¤inde do¤al bir materyaldir. 
‹nce Örtü Kaplama Teknolojisi, Bitkilerde günefl yan›kl›¤› hasarlar› ve s›cakl›k stresi bozukluklar›n› önlemek için bitki yüzeyinin
gözenekli, beyaz ince bir örtü tabakas› ile kaplanmas› ifllemidir. Uygulaman›n mant›¤›, yaz mevsiminde güneflin dik gelen ›fl›nlar›n›
yans›tarak koruma sa¤layan ve bitkiyi serin tutan hafif, havadar beyaz bir elbise giydirilmesidir.

Kullan›m Öncesi Uyar›lar :
• Gözü tahrifl eder, göz ile temas›ndan sak›n›n.
• Solunum yollar›n› tahrifl eder, toz halinde kullan›rken solunuma dikkat edin.
• Hasat zaman›, meyve ve sebze toplan›rken toz maskesi ve gözlük kullan›lmas› önerilir.
• Göz ile temas›ndan sonra bol su ile y›kay›n›z.

Kullan›m Talimat› :
Kar›flt›r›c›l› veya kar›flt›r›c›s›z püskürtme aletlerinin tanklar›nda süspansiyon haz›rlarken suya azar azar kar›flt›r›lmas› ve 

süspansiyonun tam olufltu¤u görülmelidir. Oranlar, özel olarak bir doz belirtilmemiflse 100 lt. suya 2,5 – 5 Kg dozlar›nda uygulama
yap›lmas› önerilir. ‹deal ve etkili bir örtü tabakas› oluflmas› için ya¤›fls›z ve rüzgars›z bir günde, bitki yüzeyleri kuruyken uygulama
yap›lmal›d›r. fiiddetli ya¤›fl ve rüzgardan etkilenen örtü tabakas› yenilenmelidir. Haz›rlanan süspansiyona organik reçine veya organosi-
likon bazl› Yay›c›-Yap›flt›r›c› (250-500 gr/1 ton su oranlar›nda) kullan›ld›¤›nda bitkiler üzerinde daha etkili ve kal›c› film tabakas› oluflturur.

Kar›flabilirlik :
SUNGUARD, inört  bir materyal olup reaksiyon oluflturmaz. Birçok böcek ilaçlar›, yay›c›lar ve di¤er katk›lar ile kolayl›kla uyuflabilir.

Ancak emin olmak için kar›flt›rma yapmadan önce küçük bir kapta fiziksel, kimyasal ve biyolojik uyumlulu¤u test edilebilir. Kar›fl›mda
kesilme, renk de¤iflimi vb. uyumsuzluklar önceden tespit edilebilir. Suda çözünen kükürt ile kullan›labilir.

Ürün Depolama ve At›klar :
Kuru ve nemsiz yerde depolanmal›d›r. Do¤al bir materyal olmas› nedeniyle yap›s› bozulmaz. Y›llarca rafta kalabilir.
Su kaynaklar›n› ve çevreyi kirletmez.  

Kullan›ld›¤› Bitkiler, Kullan›m Dozu, Kullan›m Zaman› ve fiekli :




