
Вища ліга 
садівництва



 0,5 кг/га 1,2 л/га

0,3 кг/га 2 л/га  2 л/га  1,0 кг/га 0,4 кг/га

Мідьвмісний
препарат

 0,3 л/га  0,2 кг/га 0,4–0,5 л/га

8 кг/га 0,2–0,25 л/га  1,0 кг/га

ЗИМУЮЧІ КОНІДІЇ
ТА ПОЧАТОК ПОШИРЕННЯ

АСКОСПОР ПАРШІ

Мідьвмісний
препарат

 0,2 кг/га 2 л/га

МАСОВИЙ ЛІТ
АСКОСПОР ПАРШІ

0,5–0,7 л/га

ПЕРВИННА ІНФЕКЦІЯ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ

ЛІТ АСКОСПОР ТА ПОЧАТОК 
РОЗМНОЖЕННЯ КОНІДІЙ

 0,2 л/га  0,2 кг/га  0,4 л/га  0,2 л/га

МАСОВИЙ ЛІТ КОНІДІЙ ПАРШІ

ВТОРИННА ІНФЕКЦІЯ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ

0,75 л/га 2 л/га  0,4 л/га  1,0 кг/га

 0,5 кг/га 1,2 л/га 0,3 л/га

0,3 кг/га

Мідьвмісний
препарат

 2 л/га 0,2 л/га  0,2 кг/га 0,5 л/га

СХЕМА ЗАХИСТУ ЧЕРЕШНІ  
ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»

СХЕМА ЗАХИСТУ ПЕРСИКА 
ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»

СХЕМА ЗАХИСТУ ЯБЛУНІ ВІД ХВОРОБ  
ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»



Міравіс®: унікальний широкий спектр контролю 
захворювань на різних плодових культурах

Останнім часом на ринку фунгіцидів з’являються препарати, у складі яких є активна 
речовина з класу SDHI. Найновіший на сьогодні SDHI — підіфлуметофен (комерційна 
назва АДЕПІДИН™). Його створено 2016 року. Препарати, в основі яких є ця діюча 
речовина, мають особливі властивості, що відрізняють їх від інших препаратів.

 Повна назва   Вміст діючої        
  речовини

 Хімічна група   Препаративна    
  форма

  Клас  
       токсичності

  Упаковка

Міравіс®  
200 SC, к. с.

200 г/л  
Адепідину™

Карбоксаміди 
(SDHI)

Концентрат  
суспензії ІІ 1 л

Адепідин™ потрапляє на поверхню листка і швидко поглинається рослиною

Швидке поглинання у восковому шарі утворює резервуари

Повільний рух у тканину листя

   Несуттєва ксилемна системність

Листова поверхня

Восковий шар

Восковий шар

Тканина листка

К
он
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нт

ра
ці

я 
А
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пі

ди
н™

АДЕПІДИН™. Механізм проникнення й розподілу в рослині

Застосування препарату

Паспорт препарату

Культура, 
що обро-
бляється

Норма 
витрати 

препарату

Об’єкт, проти якого  
обробляється

Спосіб,
час обробок,
обмеження

Строк остан-
ньої обробки 

(в днях до зби-
рання врожаю)

Максималь-
на кратність 

обробок

Черешня 0,4–0,5
Кокомікоз, монiлiальний 

опік, гниль плодів

Обприскування  
в період 
вегетації

40 2
Яблуня 0,2–0,25

Парша, борошниста роса, 
монiлiоз, альтернарiоз

Персик
0,5

Монiлiоз, клястероспорiоз 
борошниста роса

0,75 Кучерявiсть листя

Головні переваги Міравіс®

• Найвищий біохімічний потенціал серед класу SDHI-продуктів

• Містить унікальний карбоксамід із хімічної групи N-метокси-піразол-карбоксамідів

• Новий унікальний механізм дії

• Тривалий захист від ключових хвороб

• Трансламінарний ефект із локально-системною дією, що забезпечує подовжений захист

• Основа антирезистентної стратегії — унікальний партнер для бакових сумішей

• Неперевершена стійкість до змивання опадами

• Ефективний у складних погодних умовах — до +35 °С та при вологості понад 80 %

• Не викликає фітотоксичності



Сумісність: Препарат можна змішувати з іншими загальновживаними 
пестицидами на відповідній культурі. Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів.  
У кожному конкретному випадку слід проводити тести на сумісність.

У світі Міравіс® у саду використовують без додаткових партнерів у препаративній формі.  
Це робить препарат гнучкішим у захисті саду, адже тоді його можна змішувати з контактними 
або системними фунгіцидами, як-от Скор®. Це забезпечує кращу лікувальну дію суміші  
в період зараження, яке вже відбулося.

МОНІЛІОЗ АЛЬТЕРНАРІОЗПАРША ЯБЛУНІ БОРОШНИСТА РОСА

МОНІЛІОЗ БОРОШНИСТА РОСАКУЧЕРЯВІСТЬ ЛИСТЯКЛЯСТЕРОСПОРІОЗ

КОКОМІКОЗГНИЛЬ ПЛОДІВ МОНІЛІАЛЬНИЙ ОПІК

Спектр дії препарату Міравіс® у багаторічних 
насадженнях

+24 °С+12 °С
ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

1200 л/га800 л/га

ЯБЛУНЯ

ЧЕРЕШНЯ

ПЕРСИК



Ефективність препарату проти основних хвороб  
яблуні, персика, черешні

Парша яблуні
Борошниста 
роса

Альтернаріоз 
яблуні

Іржа

Філостикоз

Сіра гниль

Парша персика

Моніліоз

Церкоспороз 
черешні

Клястероспоріоз
черешні

3

2

1

0

4

Польова ефективність у балах 
4 — відмінно, 95–100 % 
3 — надійна ефективність, 90–95 % 

 
2 — помірна 
1 — слабка

Особливості застосування продукту

• Діюча речовина препарату Міравіс® майже повністю абсорбується рослиною протягом 
1 год, що унеможливлює змивання опадами. Потрапляючи на рослину, АДЕПІДИН™ 
рівномірно розподіляється в листках і пересувається акропетально, крім того, чимала 
його кількість міцно зв’язується з восковим шаром і дозовано потрапляє в тканини 
рослин, забезпечуючи в такий спосіб тривалий захист. Такий розподіл діючої речовини 
в рослині забезпечує тривалу фунгіцидну активність і високу ефективність Міравіс®.

• Тривалість захисного періоду залежить від норми продукту, термінів застосування 
препарату, ступеня інфекційного навантаження і може становити від 10–14 днів.

• Щоб досягнути кращого ефекту, фунгіцид рекомендується застосовувати 
профілактично або за умови можливого зараження (після дощів, при високій вологості 
повітря, в умовах тривалої посухи, збільшення термінів між обробками тощо).

• Усі SDHI вимагають грамотного підходу до внесення, тому слід подбати про 
антирезистентну програму захисту свого саду. Якщо в системі захисту саду понад  
16 фунгіцидних обробок, максимальна кількість застосувань препаратів із групи 
SDHI — не більше як чотири рази за сезон, згідно з рекомендаціями FRAC.

• Рекомендується чергувати Міравіс® з фунгіцидами інших хімічних груп (Циделі™ Топ, 
Скор®, Хорус®) або з контактними фунгіцидами.

• Міравіс® — надійний засіб для запобігання резистентності до основних збудників 
грибкових хвороб завдяки використанню унікальної молекули АДЕПІДИН™, яка  
не має аналогів на ринку.


