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АБК™ – агробіокомплексна
технологія для найкращих врожаїв
за будь-якої погоди

«Весняна посуха завдала нищівного удару
по сільському господарству Одеської області. Найгірша ситуація на півдні, де загинуло
більше половини озимих культур, причому в
Придунав’ї – усі 70, а то і 80%.
Вражаючі фото розмістив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Димчогло.
Це Татарбунарський та Кілійський райони. З
них видно, що майже весь врожай загинув
через посуху. Багато підприємств працювали на кредитах, які планували повертати за
рахунок врожаїв. Відповідно, є питання, як
вони будуть розраховуватися з банками, пайовиками».
Ці слова і фото ми наводимо з https://rubryka.
com/2020/05/03/odeshhyna-nevrozhaj/ про ситуацію в Одеській області. «Це найсильніша посуха за останні двадцять років. Упродовж всього квітня ми доносимо до центральної влади
критичність ситуації на Одещині», — підкреслює
перший заступник керівника облдержадміністрації В’ячеслав Овечкін під час виїзної наради
у Ренійському районі.

Що ж робити? Чи є вихід?
Ми працюємо в різних зонах України з 1992
року і бачили різне, тому порівнювати ситуації по
роках та регіонах – немає сенсу. У цій статті ми
покажемо документальні фото як аргументи, для
порівняння з подібними фото з Одещини з явними втратами. Таке відбувається і не одного року,
і не лише на Півдні, і не лише в Україні – ситуації
бували й гірші. Було б добре при таких ситуаціях, коли потрібно переорювати, пересівати поля,
цього не допускати! Чи це можливо? Досвід десятиліть групи вчених та фахівців різних областей,
як географічних, так і галузевих, може і повинен
допомогти. Варіантів – місця не хватить і за рік
всіх показати. Кожен може вибрати для себе за
бажанням та можливістю. Багато порад можно
знайти на сайтах та статтях за минулі роки в деяких журналах і газетах, в соціальних мережах.
Ми маємо свої науково-практичні поради.
АБК™ – АгроБіоКомплексна технологія
високоякісних врожаїв
Чим більше факторів при вирощуванні культур
враховувати і контролювати, тим більш прогнозований, а отже спланований урожай можна отримати, до того ж з меншими витратами і недоотриманням врожаю. Сьогодні є можливість керувати
врожаєм, а після збирання залишати підвищену
кількість біоти, біологічну активність ґрунту.
Найперше і найкраще, що потрібно зробити для
отримання гарантованих врожаїв у найскладніших
умовах, починати з перетворення післязбиральних рештків попередника в добрива та гумус, при
цьому в гумус ефективний! Не будемо розшифровувати кожен термін, це знайти неважко навіть
тим, хто на це не вчився і ще не отримав досвіду в
землеробстві. Так от, наші деструктори-гуміфікатори ефективні для залишків попередника – як в
день його збирання, так аж до дня, поки ґрунт не
закрила рослина своїм листям. Вносити можливо
і під обробіток ґрунту і без такого – ефективність
складу сучасних деструкторів перевірена навіть в
країнах близ екватора.
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Далі ми рекомендуємо працювати над очисткою та калібруванням пофракційно СИЛЬНОГО
по-Фадєєву насіння, його інкрустацією та інокуляцією для збільшення енергії проростання та
польової схожості і посіву з рідким добривом на
насіннєве ложе (технологія Агровіо). Ми пропонуємо продовжувати листове підживлення та
захист від шкодочинних організмів, формувати
врожай за рахунок збільшення першого і продуктивного кущення, збільшення довжини колоса, числа колосків, квітконосів та озерненості колоса. Також важливою є активація відтоку
асимілянтів і при потребі сенікація чи десікація
рослин перед збиранням.
Для кожної фази, культури, поля рекомендації і препарати різні. Як показала практика на
сотні тисяч і міліонах гектарів в нашій країні та
за кордоном, технологія з АБК дає прибутковий
врожай і на тих полях, де без АБК і соняшник, і
кукурудзу, і сою та й інші культури пересівали
ярими, а озимі були збитковими, якщо й залишались на полі…
Фото таких прикладів з коментарями ми не
раз друкували, та повторення – мати навчання,
а фото сьогоднішніх полів показує, що й цей рік
не виняток.
На перший погляд наша АБК-технологія –
АгроБіоКомплексна технологія – майже не відрізняється від традиційної класики. Але відмінності часто бувають вирішальними і з більшою
різницею врожаю при більш несприятливих
факторах виробництва сільськогосподарської
продукції. Підкреслимо лише головне, щоб не
відволікати аграріїв від невідкладних справ, настають періоди, коли піклуватися на полях вже й
немає причин. І чим скоріше почнемо допомагати профілактично і дієво рослинам, тим скоріше
і гарантованіше будемо запобігати втратам врожаю від перенесених і надалі очікуваних і неочікуваних стресів та інших негараздів біотичної та

абіотичної природи і людського фактора. Важливо не лише не допустити ослаблення рослин,
але й далі проводити фітосанітарні спостереження для коригування виявлених недоліків.
Перша відмінність АгроБіоКомплексної технології – це екологічність препаратів, що й веде
до підвищення родючості ґрунту, вологозбереження, підвищення КПД добрив, засвоюваності
застосовуваних та наявних основних елементів
в ґрунті, повітрі, опадах, повітряних масах. Це
й досягається рекомендованими екологічними
препаратами, які на 20-90 відсотків, залежно
від складу, дозволяють зменшити використання
добрив та ЗЗР або підвищити їх ефективність.
Для цього препарати повинні бути якомога чистішими, без шкідливих домішок та баластних
речовин, з найширшим асортиментом корисних
для рослин діючих речовин, сумісних між собою
в препаративних формах та в бакових сумішах,
з пролонгованою дією, з ефектом укріплення
імунітету, відсутністю негативного впливу на
рослину та довкілля, не зашкоджувати запилювачам, бджолам тощо. Такі препарати АБК, разом із підібраними за десятки років досліджень

6 травня 2020 року. АБК

6 травня 2020 року. Хімстандарт без АБК
у Запорізькій області

27 квітня 2020 року. Озимий ячмінь з АБК
без хімічних фунгіцидів. Миколаївська область
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15 травня 2020 року. Томати на 90% екологічно
чистий продукт з АБК. У кого краще?

14 травня 2020 року Херсонська обл.
с. Костянтинівка. АБК у ФГ "Катюша".

16 травня 2020 року. Ячмінь з АБК
у Миколаївському районі Миколаївської обл.

16 травня 2020 року.
АБК у Білоцерківському р-ні Київської обл.

препаратами та технічними засобами, сприять
посиленню фотосинтезу, кореневої ексудативності, генотипу насіння, експресії генів, активізації АТФ, що і дозволяє отримувати і більш
гарантовано, і більш якісно як товарну, так і насіннєву продукцію.
Приводимо фотофакти та конкретні дані досліджень фундаментальних установ та практики
від полів з 0,01-2 гектарами до полів з десятками та сотнями тисяч гектар. Також відмітимо –
підвищення родючості ґрунтів (а також врожаїв)
підтверджується і підвищується з роками застосування АБК. І, навпаки, – зменшується по мірі
заміни АБК на «чисту» хімію. І все ж, основний
фактор, це людський фактор, а також знання
особливостей свого поля, його історії, агрохімічного складу та фактичного засвоєння, що
видно по листу вегетуючих рослин, з метою коригування недостатків чи надлишків і управління
врожаєм до збирання. І в цьому, крім рекомендованих препаратів АБК-технології, наш досвід
може допомогти вибрати оптимальне рішення
як для збільшення наявного потенціалу культур,
так і зменшення явних і можливих втрат до і під
час збирання різних культур на полях, в садах,
теплицях, при гідро- та аеропоніці, при вирощуванні товарної і насіннєвої продукіції. Наша асоціація виробників та агротехнологів також готова
запропонувати і технічні засоби, вкрай необхідні
як для підготовки до посівів культур, так і по уходу за ними. В т. ч. і застосування дронів.
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