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БагатоцільовийБагатоцільовий імунорегуляторімунорегулятор ростуросту ((МИРМИР)) –– призначенийпризначений длядля
стимуляціїстимуляції ростуросту іі розвиткурозвитку рослинрослин, , підвищенняпідвищення стійкостістійкості додо
несприятливихнесприятливих умовумов зовнішньогозовнішнього середовищасередовища, , врожайностіврожайності іі
життєздатностіжиттєздатності сільськогосподарськихсільськогосподарських рослинрослин. . ВикористовуєтьсяВикористовується длядля
вкоріненнявкорінення саджанцівсаджанців плодовихплодових, , ягіднихягідних, , декоративнихдекоративних іі квітковихквіткових
культуркультур, , прискоренняприскорення коренеутвореннякоренеутворення припри черенкуванічеренкувані, , поліпшенняполіпшення
приживаностіприживаності розсадирозсади овочевиховочевих іі квітковихквіткових культуркультур припри пересадкахпересадках..

БагатоцільовийБагатоцільовий імунорегуляторімунорегулятор ростуросту МИРМИР створенийстворений нана основіоснові
синтетичнихсинтетичних зз’’єднаньєднань. . МіститьМістить вв собісобі повнийповний спектрспектр мікроелементівмікроелементів уу
виглядівигляді комплекснихкомплексних зз’’єднаньєднань вв хелатнійхелатній форміформі кориснихкорисних длядля рослинрослин, , 
будучибудучи сумішшюсумішшю кристалівкристалів білогобілого іі сірогосірого кольорукольору..

ОсновніОсновні речовиниречовини препаратупрепарату::
синтетичнийсинтетичний поліглікозидполіглікозид зз LL--ізомернимиізомерними функціональнимифункціональними групамигрупами;;
гетероциклічнегетероциклічне азотвміснеазотвмісне зз’’єднанняєднання зз функцієюфункцією оборотногооборотного
протонюванняпротонювання;;
складнескладне гетероциклічнегетероциклічне зз''єднанняєднання зз іоноактивнимиіоноактивними функціональнимифункціональними
групамигрупами, , здатнездатне змінюватизмінювати ξξ--потенциалпотенциал клітиннихклітинних мембранмембран..



МетодМетод іі спосібспосіб застосуваннязастосування::
ПрепаратПрепарат МИРМИР призначенопризначено длядля всіхвсіх видіввидів сільськогосподарськихсільськогосподарських культуркультур вв будьбудь--

якихяких ґрунтовоґрунтово--кліматичнихкліматичних зонахзонах, , рекомендованорекомендовано нана всіхвсіх стадіяхстадіях ростуросту іі
розвиткурозвитку рослинрослин –– відвід передпосівноїпередпосівної обробкиобробки насіннянасіння іі обприскуванняобприскування рослинрослин підпід
часчас вегетаціївегетації..

РекомендуєтьсяРекомендується однократнаоднократна обробкаобробка..
НасінняНасіння сільськогосподарськихсільськогосподарських культуркультур обробляєтьсяобробляється препаратомпрепаратом зз використаннямвикористанням

ПСПС--10, 10, ПСШПСШ--3, 3, ««МобітоксаМобітокса»» іі іншихінших машинмашин. . ОптимальнийОптимальний строкстрок –– вв деньдень сівбисівби, , 
допускаєтьсядопускається обробкаобробка заза 11--2 2 добидоби додо сівбисівби, , можнаможна застосовуватизастосовувати методметод
інкрустаціїінкрустації..

СільськогосподарськіСільськогосподарські культурикультури обприскуютьобприскують вв основніосновні фазифази ростуросту іі розвиткурозвитку. . 
ПрепаратПрепарат МИРМИР застосовуютьзастосовують уу виглядівигляді робочогоробочого розчинурозчину якяк самостійносамостійно, , тактак іі вв
баковихбакових сумішахсумішах ізіз засобамизасобами захистузахисту рослинрослин іі розчиннимирозчинними добривамидобривами вв рамкахрамках
запланованихзапланованих обробокобробок. . ПрепаратПрепарат повністюповністю розчиннийрозчинний уу водіводі, , щощо робитьробить
можливимможливим йогойого застосуваннязастосування вв сучаснихсучасних системахсистемах краплинногокраплинного поливуполиву іі
мілкодисперснихмілкодисперсних обприскувачівобприскувачів..

РобочаРобоча рідинарідина повиннаповинна використовуватисявикористовуватися вв деньдень приготуванняприготування. . ДляДля забезпеченнязабезпечення
кращоїкращої змочуваностізмочуваності необхіднонеобхідно вв робочийробочий розчинрозчин додаватидодавати поверхневоповерхнево--активніактивні
речовиниречовини..



СПЕКТРСПЕКТР ДІЇДІЇ::
підвищуєпідвищує схожістьсхожість іі енергіюенергію проростанняпроростання насіннянасіння;;
стимулюєстимулює рістріст, , прискорюєприскорює розвитокрозвиток рослинрослин;;
стимулюєстимулює коренеутвореннякоренеутворення уу рослинрослин;;
забезпечуєзабезпечує активнеактивне паросткоутворенняпаросткоутворення;;
покращуєпокращує приживаністьприживаність розсадирозсади, , сіянцівсіянців іі саджанцівсаджанців припри пересадціпересадці;;
збільшуєзбільшує врожайністьврожайність різнихрізних культуркультур нана 1010--25% 25% іі більшебільше;;
покращуєпокращує якістьякість отриманоїотриманої продукціїпродукції;;
термінитерміни дозріваннядозрівання скорочуютьсяскорочуються нана 1010--15 15 дібдіб;;
підвищуєпідвищує імунітетімунітет рослинрослин іі ефективнийефективний якяк антистресантантистресант іі
адаптогенадаптоген;;
підвищуєпідвищує стійкістьстійкість рослинрослин додо несприятливихнесприятливих умовумов зовнішньогозовнішнього
середовищасередовища;;
пригнічуєпригнічує патогеннупатогенну мікрофлорумікрофлору, , захищаючизахищаючи рослинирослини відвід
бактерійнихбактерійних іі грибковихгрибкових захворюваньзахворювань;;
підвищуєпідвищує ефективністьефективність мінеральнихмінеральних добривдобрив іі пестицидівпестицидів, , 
скорочуючискорочуючи їхїх нормунорму внесеннявнесення нана 2020--30%.30%.
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ЕфективністьЕфективність препаратупрепарату. . ВиробничеВиробниче випробуваннявипробування..
НауковоНауково--досліднимидослідними інститутамиінститутами іі сільськогосподарськимисільськогосподарськими
підприємствамипідприємствами УкраїниУкраїни встановленавстановлена високависока ефективністьефективність

застосуваннязастосування стимуляторастимулятора МИРМИР нана різнихрізних культурахкультурах. . ЕкономічнийЕкономічний
ефектефект відвід використаннявикористання препаратпрепарат вв десяткидесятки разівразів перевищуєперевищує витративитрати

нана йогойого придбанняпридбання..

ВідмінностіВідмінності відвід аналогіваналогів::
ВідВід іншихінших промисловихпромислових стимуляторівстимуляторів відрізняєтьсявідрізняється вищоювищою
біологічноюбіологічною активністюактивністю, , особливостямиособливостями будовибудови молекулмолекул іі

наявністюнаявністю унікальногоунікального комплексукомплексу біологічнобіологічно активнихактивних речовинречовин..
ОригінальнаОригінальна технологіятехнологія виробництвавиробництва препаратупрепарату МИРМИР іі

ретельнийретельний контрольконтроль наднад їїїї дотриманнямдотриманням дозволяєдозволяє отримуватиотримувати
стимуляторстимулятор, , щощо перевершуєперевершує попо своїйсвоїй ефективностіефективності відомівідомі аналогианалоги..



РезультатиРезультати випробуваннявипробування

ІнститутІнститут зрошуваногозрошуваного землеробстваземлеробства НААНУНААНУ
(2012 (2012 рр.).)1,4 1,4 цц//гага (9,7%)(9,7%)14,514,515,915,91 1 обробкаобробка попо вегетаціївегетаціїПшеницяПшениця озимаозима ((сортсорт

ХерсонськаХерсонська безостабезоста))

ДержавнеДержавне підприємствопідприємство ДосліднеДослідне господарствогосподарство
««КаховськеКаховське»» КаховськогоКаховського районурайону ХерсонськоїХерсонської

областіобласті (2012 (2012 рр.).)
3,0 3,0 цц//гага (12,0%)(12,0%)25,025,028,028,01 1 обробкаобробка попо вегетаціївегетаціїПшеницяПшениця озимаозима ((сортсорт

БлагодаткаБлагодатка))

НауковоНауково--виробничавиробнича фірмафірма ««ДріадаДріада»» (2012 (2012 рр.).)15,7 15,7 цц//гага (131,9)(131,9)11,911,927,627,6ОбробкаОбробка насіннянасіння
ПшеницяПшениця мм’’якаяка

факультативнафакультативна ((сортсорт
КларісаКларіса))

АгрофірмаАгрофірма ««МИРМИР»» НовотроїцькогоНовотроїцького районурайону
ХерсонськоїХерсонської областіобласті (2012 (2012 рр.).)5,6 5,6 цц//гага (10,2%)(10,2%)54,654,660,260,2ОбробкаОбробка насіннянасіння + 1 + 1 

обробкаобробка попо вегетаціївегетації
ЯчміньЯчмінь ярийярий ((сортсорт
ЗолотоколосаЗолотоколоса))

ІнститутІнститут сільськогосільського господарствагосподарства КримуКриму (2012 (2012 рр.).)6,2 6,2 цц//гага (28,3%)(28,3%)18,418,423,623,6ОбробкаОбробка насіннянасінняЛьонЛьон олійнийолійний ((сортсорт ВіраВіра))

ІнститутІнститут зрошуваногозрошуваного землеробстваземлеробства НААНУНААНУ
(2011 (2011 рр.).)8,5 8,5 цц//гага (6,7%)(6,7%)127,3127,3135,8135,81 1 обробкаобробка попо вегетаціївегетаціїКукурудзаКукурудза ((гібридгібрид СоколівСоколів

ФАОФАО 420)420)

ІнститутІнститут зрошуваногозрошуваного землеробстваземлеробства НААНУНААНУ
(2011 (2011 рр.).)7,2 7,2 цц//гага (6,6%)(6,6%)109,5109,5116,7116,71 1 обробкаобробка попо вегетаціївегетаціїКукурудзаКукурудза ((гібридгібрид АзівАзів

ФАОФАО 380)380)

ІнститутІнститут зрошуваногозрошуваного землеробстваземлеробства НААНУНААНУ
(2011 (2011 рр.).)7,2 7,2 цц//гага (8,4%)(8,4%)85,385,392,592,51 1 обробкаобробка попо вегетаціївегетаціїКукурудзаКукурудза ((гібридгібрид СивашСиваш

ФАОФАО 280)280)

ІнститутІнститут зрошуваногозрошуваного землеробстваземлеробства НААНУНААНУ
(2011 (2011 рр.).)4,8 4,8 цц//гага (5,1%)(5,1%)93,593,598,398,31 1 обробкаобробка попо вегетаціївегетаціїКукурудзаКукурудза ((гібридгібрид ТендраТендра

ФАОФАО 190)190)

СільськогосподарськийСільськогосподарський виробничийвиробничий кооперативкооператив
««ШляхШлях воліволі»» ВеликолепетихськогоВеликолепетихського районурайону

ХерсонськоїХерсонської областіобласті (2011 (2011 рр.).)
13,0 13,0 цц//гага (25,8%)(25,8%)50,450,463,463,41 1 обробкаобробка попо вегетаціївегетаціїПшеницяПшениця озимаозима ((сортсорт

КуяльникКуяльник))

НауковоНауково--виробничавиробнича фірмафірма ««ДріадаДріада»» (2011 (2011 рр.).)49 49 штшт././мм22 (15,5%)(15,5%)кількістькількість стебелстебел
316 316 штшт././мм22

кількістькількість
стебелстебел 365 365 
штшт././мм22

ОбробкаОбробка насіннянасіння
ПшеницяПшениця мм’’якаяка

факультативнафакультативна ((сортсорт
КларісаКларіса))

ДВНЗДВНЗ ««ХерсонськийХерсонський державнийдержавний аграрнийаграрний
університетуніверситет»» (2011 (2011 рр.).)4,5 4,5 цц//гага (13,3%)(13,3%)33,833,838,338,3ОбробкаОбробка насіннянасінняПшеницяПшениця озимаозима ((сортсорт

ДріадаДріада 1)1)

ІнститутІнститут зрошуваногозрошуваного землеробстваземлеробства НААНУНААНУ
(2010 (2010 рр.).)

3,0 3,0 цц//гага (9,2%);(9,2%);
зниженнязниження витративитрати
препаратівпрепаратів нана 20%20%

32,732,735,735,72 2 обробкиобробки попо вегетаціївегетаціїПшеницяПшениця озимаозима ((сортсорт
ХерсонськаХерсонська 99)99)

ГосподарствоГосподарствоПрирістПриріст додо контролюконтролюУрожайУрожай
((контрольконтроль), ), цц//гага

УрожайУрожай
((препаратпрепарат), ), 

цц//гага

СхемаСхема застосуваннязастосування
препаратупрепаратуКультураКультура





УшкаренкоУшкаренко ВВ..ОО., ., ЛавренкоЛавренко СС..ОО., ., 
АмбросовАмбросов СС..СС., ., ЛавренкоЛавренко НН..ММ. . 
ПатентПатент нана кориснукорисну модельмодель
№№71781 71781 ««СпосібСпосіб застосуваннязастосування
багатоцільовогобагатоцільового
імунорегуляторуімунорегулятору ростуросту ((МИРМИР) ) 
нана озимійозимій пшениціпшениці»». . -- БюлБюл. . №№14 14 
відвід 25.07.2012 25.07.2012 рр..



ПриміткаПримітка..
ВживанняВживання препаратупрепарату МИРМИР нене замінюєзамінює органічнихорганічних іі мінеральнихмінеральних

добривдобрив..
ПередПеред застосуваннямзастосуванням рекомендуєтьсярекомендується перевіритиперевірити сумісністьсумісність всіхвсіх

препаратівпрепаратів шляхомшляхом змішуваннязмішування вв невеликихневеликих кількостяхкількостях нана предметпредмет
відсутностівідсутності осадуосаду..

ПриготуванняПриготування робочогоробочого розчинурозчину бажанобажано проводитипроводити безпосередньобезпосередньо
передперед йогойого застосуваннямзастосуванням. . НайбільшНайбільш сприятливийсприятливий часчас длядля проведенняпроведення
обробокобробок –– вечірнєвечірнє, , безвітрянабезвітряна погодапогода зз невисокиминевисокими температурамитемпературами

повітряповітря..
УУ рослинахрослинах фітогормонифітогормони утворюютьсяутворюються вв незначнонезначно малихмалих

кількостяхкількостях, , томутому припри використаннівикористанні стимуляторівстимуляторів дужедуже поважноповажно
слідуватислідувати інструкціїінструкції попо їхїх застосуваннюзастосуванню. . ПеревищенняПеревищення доздоз

стимуляторівстимуляторів ростуросту припри обробціобробці рослинрослин можеможе датидати зворотнийзворотний ефектефект ––
гальмуваннягальмування ((інгібіторнаінгібіторна діядія), ), аа нене прискоренняприскорення ростуросту рослинирослини абоабо

йогойого органіворганів ((стимулюючастимулююча діядія).).
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