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ЕКСКЛЮЗИВНА АБК™ ТЕХНОЛОГІЯ –
ГАРАНТОВАНИЙ ПРИБУТОК МАЙЖЕ
ПРИ ЛЮБІЙ ПОГОДІ
Як оптимізувати живлення, підживлення, захист? Що краще – хімічний чи
біологічний метод? Правильна відповідь тільки одна – потрібно і те і інше,
і не більше і не менше – оптимум.
Наша агротехнологія, започаткована ще з початку 20 століття академіком Холодним М. Г.,
яку
досліджували
академік
Кухар В. П. і Грицаєнко З. М,
продовжують десятки вчених та
практиків вже як універсальний
АгроБіоКомплекс – АБК™ 9Е
Технологія, кращі варіанти якого підтверджені на практиці в
різних кліматичних умовах на
різних культурах. Які? Наведемо факти, до яких потрібно
прагнути.
Приклади 2020-21 року:
врожайність кукурудзи 19 т/га –
при великих перепадах температур навесні, холодовому
стресі із заморозками і з посухою в Миргородському рай
оні Полтавської області в 2020
році, а в 2021 на цьому ж полі
при ще жорсткіших умовах –
4 т/га насіння соняшнику при
52% олійності. У 2020 році в
Згурівському районі Київської
області насіння соняшнику інший фермер збирав до 6 т/га,
а в цьому році на цьому ж полі –
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13 т/га зерна кукурудзи, а кукурудза в 2020 році дала 12,5 т/га
зерна і в 2021 на цьому ж полі
– 16 т/га. Ці факти свідчать,
що при комплексному застосуванні і навіть при невеликому агрофоні з АБК™ родючість
ґрунту не зменшується, а покращується – і це було доказано і на дослідних ділянках
в науковому центрі інституту
ім. Соколовського на пшениці
та соняшнику.
Озима пшениця сорту Центилівка в 2020 році показала
57 ц/га при 27 мм опадів за
сезон у Запорізькій області, а
в 2021-му і після соняшника –
65 ц/га. У Херсонській області без поливу було отримано
26,7 ц/га насіння соняшнику
трьох різних брендів при мінімальному агрофоні (150 кг/га
сульфату амонію) у 2020-му і
тільки з однією листовою обробкою АБК™.
Ще факти: у Херсонській та
Запорізькій областях 30-35 ц/га
зимуючого і ярового гороху без

поливу, а на Півдні Одещини
17 ц/га в тому ж 2020 році, а в
2021-му фермер Білгород-Дністровського району зібрав після пшениці 45 ц/га гороху. А
якщо є полив – фермери збирають по два врожаї двох культур на суму до 105 тис. грн/га.
Але ж кукурудза віддавала –
одна культура! – до 140 тис.
грн/га! При вирощуванні рису
прибавки з АБК™ складали на
сортах від 31 до 72%. В Африці
та Азії бували й більші, але в
порівнянні з менш інтенсивною
технологією. Папайю в цьому
році спасли від вірусних хвороб, див. фото.
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Повторимо, що ж означає
девять Е (АБК™ 9Е) Технологія?
1. Ексклюзивна (1Е) –
оскільки в препаратах найбільше число діючих речовин,
макро-, мезо-, мікро- та ультраелементів,
фітогормонів,
амінокислот, біологічно активних речовин, препаративних
живих та мінеральних форм, а
більшість мікроелементів виготовлені за допомогою ерозійно-вибухової технології, яка не
має аналогів у світі за чистотою готової продукції, а потрібні рослинам чисті елементи хелатовані харчовими кислотами
циклу Кребса.
2. Ефективна (2Е) – прибавки по кількості та якості товарної та насіннєвої продукції в
рази перевищують витрати на
їх досягнення.
3. Екологічна (3Е) – у препаратах АБК™ немає шкідливих
домішок та баластних речовин,
а частина з них має швейцарський сертифікат Органік Стандарт, що може бути використано в органічному землеробстві.
Після їх використання ґрунт стає
більш активним та родючим.
4. Енергетична (4Е) – повна діяльної сили, енергії, швидка дія (мембранотропна), підвищує енергію проростання та
польову схожість і подальший
старт рослин. Підвищує експресію генів.

5. Економічна (5Е) – при
оптимальних
рекомендаціях
зростання витрат для досягнення вищих результатів лише
знижує собівартість готової
продукції; кількість препаратів
у рази менша на одиницю площі за основні добрива, а результати бувають у рази кращі.
6. Екстремальна (6Е) – застосування препаратів є ефективним у широкому температурному діапазоні, корисний ефект
бакової суміші зберігається
при заморозках, в сумішках з
більшістю гербіцидів, підвищує
стійкість рослин до стресових
умов завдяки ексудації.
7. Експертна (7Е) – кількісні та порядкові оцінки стану
ґрунтів та рослин базуються на
безпосередньому вимірюванні
та судженнях спеціалістів, які
на підставі своїх знань та досвіду здатні надавати кваліфіковану консультацію.
8. Емпірична (8Е) – технологія, яка відображається через
звернення до даних десятків та
сотень тисяч експериментів,
фактів реального виробництва
в усіх зонах вирощування культур на трьох континентах: на
богарі, зрошенні, у відкритому
та закритому ґрунтах і при вертикальному землеробстві.
9. Епічна (9Е) – епохальна
– триває з початку землеробства, пов’язана з процесами
в природі, суспільстві, науці,

є вихідним пунктом нового інноваційного періоду, підвищує
кількість та активність біоти.
Спроби знайти один найкращий препарат для досягнення
найвищого результату чи виправлення помилок в його досягненні не досягають мети.
Тому для гарантованих прибутків ми рекомендуємо Комплексне застосування препаратів.
АгроБіоКомплексна
технологія – АБК™ 9ЕТ об’єднує
класичні правила агротехніки
з новітньою щадною технологією пофракційного калібрування насіння (СИЛЬНОГО!)
по-Фадєєву,
використання
рідких стартових комплексних добрив і при посіві, і по
вегетації, використання новітніх агротехнічних засобів тощо.
Для отримання високого
врожаю під озиму пшеницю (як
і під більшість інших культур) на
рослинні рештки попередників
рекомендуємо застосовувати
гуміфікатори і елемент, що
допомагає рослинам синтезувати і ті мікроелементи,
яких ні в ґрунті, ні в застосовуваних добривах немає. Це ще
одне ноу-хау. Лише з повною
формулою АБК™ ми отримаємо гарантовано прибутковий
врожай, збережемо поле та навіть підвищимо його родючість
для наступних врожаїв.

05.09.2011, Сумська обл. з АБК. Холодна весна, зливи та буревії, останні місяці
без опадів. Коментарі зайві...
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14 жовтня, АБК праворуч

15.03.2011. Озима пшениця,
праворуч з АБК

08 квітня 2011, АБК праворуч
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21 жовтня, АБК праворуч

28 березня 2011, АБК праворуч

11.05.11. Озима пшениця,
праворуч з АБК

21.06.2011. Озима пшениця,
праворуч з АБК

06.07.2011. Стандарт – висота 80 см,
врожайність 64,9 ц/га

АБК – висота 100 см,
врожайність 77,8 ц/га

11.05.2011, Ялтушків. Праворуч
АБК, зліва – пшениця інтенсивний
стандарт цього ж агрохолдингу

Наші елементи агротехнології і кращі результати є зразковими, але для масових результатів потрібно їх застосовувати
з урахуванням поточного конкретного стану ґрунту кожного поля. Використовувати для
керування врожаєм функціональну, як мінімум хоча б візуальну діагностику вегетуючих
рослин. Кожне поле має власні
структуру і вимоги. Наші фахівці допоможуть скласти оптимальні технологічні карти після
отримання даних про стан вашого ґрунту та рослин з урахуванням конкретних місцевих
умов, бажання та можливостей
сторін.
Не потрібно шукати фотошопи, яких немає в наших
документальних фото, краще
звертатися за досвідченими
порадами до висококваліфікованих фермерів, які вже мають
багаторічний досвід!
Високі результати ми маємо завдяки не лише нашим
препаратам і рекомендованим
технічним засобам, але й завдяки наполегливій і копіткій
праці аграрія, його знанням та
досвіду, його бажанню досягати кращих результатів, вмінню
аналізувати ситуацію, не відступати від труднощів і непередбачуваності однієї із самих
складних галузей народного
господарства – сільскогосподарської. А АБК™ це лише
один із дієвих засобів ставати
сильнішими Вам – на полі, у
сім’ї, у нашій країні – Україні, і
у світі.

08.06.2011, Ялтушків. Праворуч
з АБК 78 ц буде, а ліворуч 35 ц/га
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Результати від застосування АБК-технології у фермерських господарствах за 2020-2021 рр.
№
п/п

1
2

Місце
застосування
АБК

Культура,
рік
вирощування

Площа,
га

Агрофон,
NPK

Хімфунгіциди,
раз

Кількість
застосування
АБК

Урожайність,
з АБК, т/га

Ціна
продукції,
$/т

Валовий
дохід у
цінах на
21.09.2021,
$/га

Справочно,
урожайність
в регіоні,
т/га

Полтавська
область,
с. Великі
Сорочинці,
17.09.2021

Кукурудза,
2020

25

N70P40K41

0

4

19,0

242

4598

4,95

Соняшник,
2021

25

N50P32K60

2

4

4,0

670

2680

1,92

Всього, за два
роки
3
4

Київська
область,
с. Любомирівка

7278
Соняшник,
2020

40

N90P60K60

2

5

5,8

670

3886

2,6

Кукурудза,
2021

40

N70P60K90

0

4

13,0

242

3146

4,6

Всього, за два
роки
5

с. Великі
Сорочинці,
30.09.2021

7032
Соняшник,
2021

27

N50P32K60

2

4

5,2

670

3484

2,8

Для обробки у фазі роста культур при їх висоті 80 см застосовуються або висококліринговані обприскувачі,
або квадрокоптери. Виняток у Полтавській обл. – всі обприскування провели в ранні фази з інтервалом у 2-7 днів,
по обставинам поля за допомогою ОП-2000

15.09.2021, Сумщина, стандарт

30.09.2021, Великі Сорочинці.
Збирання соняшника з АБК

03.05.11, Жашків. Озима після АБК
відновлюється

15.09.2021, Сумська обл. з АБК

21.01.2011, АБК по насінню

19.05.11, Жашків, Черкаська обл.,
з АБК реанімували озиму пшеницю

27.08.2021, Великі Сорочинці.
Соняшник з АБК

15.03.2011, Черкаська обл. Озима
пшениця після вимокання з АБК

09.07.2011, Жашків. Озима
пшениця з АБК. Зібрали 45 ц/га
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14.05.2018, Очаківський р-н. Озима
пшениця хімстандарт

23.06.2016, Київська обл. АБК подовжує вегетацію і підвищує врожай
– 11 т з 1 га

14.05.2018, Очаківський район.
Озима пшениця з АБК

01.05.2017. Два кроки з АБК
ліворуч. Чи можливо допомогти
правій стороні, де пшеницею досівали без обробки АБК?

16.06.2017. Праворуч та ж пшениця
вже після 5 обробок АБК

Три роки саджанцям з АБК

Враховуючи
важливість
основної культури нашої країни, зупинимося на прикладах
останніх 15 років застосування
різних елементів АБК. Звісно,
сучасні технології вирощування озимої пшениці дозволяють
отримувати стабільну врожайність, реалізувати її продуктивний потенціал. Всім відомі
азбучні істини, що
важливо
дотримуватися
технологічних
рекомендацій на кожному етапі виробництва та планувати їх
заздалегідь відповідно до результатів детальних досліджень
особливостей кожного поля.
Але конкретика в кожному випадку різна при різних обставинах. Звернемося до своїх. І
факти підкріпимо показовими
документальними фото.
Д.т.н. Сарибєкова Ю.;
д.б.н. Фадєєва А.;
фермер Герич М.;
автор АБК™ Притуляк В.
Більше за тел.:
067-404-63-99; 050-318-80-16;
097-386-08-50; 097-900-00-65
agrovio.com.ua/ – Україна,
www.fadeevagro.sg/ – Азія
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