
Planta vorbestȩ

FLOAREA SOARELUIFLOAREA SOARELUI



NOUA ȘANSĂ PENTRU AGRICULTURA DE CALITATE
 

®

Cu o vechime de 17 ani și o utilizare în 27 țări, Albit  este utilizat în toate tipurile de 
agricultură inclusiv în agricultura de tip organic ecologic curat.

®

Albit ,  spre deosebire de îngrășămintele chimice, nu degradează solul, contribuie la 
refacerea materiei organice și a florei microbiene a acestuia, oferind pământului 
cultivat un randament crescut și un teren fertil pentru orice cultură.

®

A          lbit  are la bază mecanisme naturale, conţine microelementele esenţiale pentru 
2-creşterea şi dezvoltarea plantelor : MgO, SO , K O, P O , N, acid poli-beta-hidroxibutiric 4 2 2 5

(biopolimer natural ce conţine bacterii din sol: Bacillus Megaterium şi Aureofaciens 
Pseudomonas). Sporeşte conţinutul de vitamina C şi reduce cantitatea de nitraţi .

Ÿ Creşte  rezistenţa la secetă şi temperaturi scăzute
Ÿ Un regulator de creştere  - intensifică  afluxul de 

substanţe hrănit oare cu până la 47%
Ÿ Un îngrăşământ organo-mineral
Ÿ Sporeşte eficienţa tratamentelor clasice
Ÿ Fungicid
Ÿ Antidot
Ÿ Protejează planta de stresul biotic (BOLI) şi abiotic
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                       ®Albit  înseamnă productivitate mărită cu 28%
®

Albit ş î ă are efect stimulator i protector asupra florii-soarelui.  Floarea - soarelui, mpreun  
cu sf cla de zah r sunt culturile ce r spund cel mai bine la tratamentele cu . 

®

e ă ă Albit

Cre terea productivit ii i a calit ii recoltei de floarea soarelui, ca urmare a ş ăţ ş ăţ
tratamentului cu , este datorat  cre terii diametrului calatidiului, a greut ii i 

®

Albit ă ş ăţ ş
calit ii semin elor i a extrac iei de ulei. ăţ ţ ş ţ

®Albit , beneficii multiple şi profituri mărite
® ®

Tratarea cu Albit  stimulează creşterea plantei. Albit  aduce următoarele beneficii plantei:

ü Creşte germinarea seminţelor de floarea-soarelui cu până la 11,2%;

ü Accelerează înflorirea şi maturarea seminţelor într-un timp de 6-7 zile;

ü Creşte diametrul calatidiului cu până la 4,9 cm ;

ü Creşte greutatea a 1000 seminţe cu până la 7,6 g ;

ü Creşte cantitatea de ulei extras cu până la 22,5 % .

ü Accelerarea creşterii şi maturizării culturii duce la o strângere a recoltei cu cel putin 7 
®

zile înainte de recoltele netratate cu Albit , adică  înainte de începerea ploilor de toamnă.

®Albit  protejează floarea-soarelui împotriva secetei, temperaturilor scăzute 

şi grindinei

®

Albit , sporeşte imunitatea la  deficienţă de umiditate şi stresul termic cu 10% până la 
60%. Efectul rezistenţei la secetă se realizează prin sensibilizarea plantelor împotriva 
stresului osmotic și de temperatură la seceta fizilogică a solului și cea atmosferică. S-a 
demonstrat că procesele fitoimunităţii se află în strânsă concordanţă cu activitatea 
fitoregulatorilor, astfel Albit acţionează prin reglarea activităţii auxinelor. De asemeni, un 
rol în creşterea rezistenţei la secetă îl poate avea majorarea conţinutului principalilor 
pigmenţi fotosintetici - clorofilele și carotenoizii, creşterea intensităţii fotosintezei, 
sinteza ridicată a antioxidanţilor în celule, ceea ce asigură recuperarea rapidă a plantelor 
în urma acţiunii stresului.
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®

Albit  declanşează un  mecanism important în rezistenţa la secetă prin creşterea 
conţinutul de acid ascorbic din frunzele plantelor de floarea-soarelui.  măreşte 

®

Albit
conţinutul de acid ascorbic (vitamina C)  de la 6 la 40%. Acidul ascorbic (vitamina C) 
reprezintă un atenuator al radicalilor liberi și al formelor active de oxigen într-un 
organism în creştere. Concentraţiile mari de vitamina C pot spori rezistenţa plantelor la 
diverse stresuri.

 ®Albit , fungicid – micşorează cheltuielile, creşte veniturile

®

Albit   imunizează plantele împotriva:

ü    Putregaiului alb – eficienţă biologică până la 55,8 %;

Ÿ        

ü    Putregaiului cenuşiu  – eficienţă biologică până la 66,3 %; 

ü    Fomozei - eficienţă biologică până la 67 %.

Ÿ      
®

Albit  are o eficienţă maximă, chiar până la 100% împotriva putregaiului alb şi cenuşiu, în 
condiţiile unui nivel scăzut de infestare al bolii, adică prevalenţa bolilor de 21-30 %  cu o 
dezvoltare de  2 -10% .

®

Eficienţa biologică a Albit  nu cedează în faţa fungicidelor chimice de eficienţă înaltă 
bazate pe  benomil şi iprodion.

®

La un nivel mai mare de prevalenţă al bolilor se recomandă folosirea Albit  împreună cu 
®

fungicidele chimice. În aceste cazuri se recomandă Albit  împreună cu fungicidele 
chimice în doze înjumătăţite sau întregi. Din experienţă, s-a constatat că utilizarea Albit 
împreună cu dozele înjumătăţite de fungicide chimice are exact acelaşi efect ca atunci 
când se foloseşte doza întreagă de fungicid chimic. 

®

Albit  se utilizează în aceleaşi rezervoare de amestec cu celelate tratamente chimice fără 
a interfera sau anula efectele acestora.



®

Albit  poate fi folosit în mod eficient în combinaţie cu erbicidele foliare deoarece 
®

completează acţiunea acestora. Folosirea Albit  împreună cu erbicidele foliare au 

asigurat o recoltă suplimentară de 6,5 % faţă de câmpul de control tratat simplu doar cu 

erbicid.
®

Folosirea Albit  împreună cu erbicidele de sol nu are nici un impact. În acest caz 
®

proprietăţile antidot ale Albit  nu se manifestă.
®

Albit  se foloseşte eficient împreună cu insecticidele, în acelaşi rezervor de amestec. 
®

Tratamentele cu insecticide încetinesc creşterea plantei. Utilizarea Albit  împreună cu 

insecticidele reduce nivelul de stres provocat de acestea, acţionand ca antidot şi 

stimulează creşterea, imunitatea şi protecţia împotriva dăunătorilor.

 Albit , un preparat clasa 4 de pericol ®

®

Albit  are o clasificare sanitară de pericol 4 (compuşi nontoxici). Preparatul este 

inofensiv pentru oameni, animale şi plante, ceea ce permite folosirea Albit fără măsuri 

speciale de precauţie şi se obţine  o recoltă de produse ecologic pure. 
®

Albit  oferă recoltei securitate ecologică şi valori nutriţionale peste medii.
®

În ţările UE, Albit  este o alternativă pentru sistemele de agricultură ecologică.

Cum se utilizează?

®

Tratamentul cu Albit  se recomandă să se înceapă cu tratarea seminţelor şi 2 tratamente 

în perioada de vegetaţie: în faza de 4-7 frunze adevarate şi începutul înfloririi 

(deschiderea calatidiului).

Norma de consum:  200 ml/t  la seminţe şi 40 ml/ha. 
®

1 litru de Albit  se utilizează la un tratament cu 2 pulverizări pentru 12,2 ha de floarea-
soarelui .
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O importanţă majoră o are tratarea semintelor!

Tratarea seminţelor are o importanţă economică foarte mare, deoarece asigură o 
stimularea a creşterii. Această etapă este cheia  creşterii accelerate a plantelor şi a 
recoltelor bogate. Tratamentul efectuat seminţelor imunizează planta împotriva 

®

femozei, mucegaiului alb şi gri şi parţial a pătării brune (Phomopsis). Efectul Albit  de 
protecţie împotriva bolilor este determinat în întregime de tratarea seminţelor. 

®

Seminţele de floarea-soarelui se pot tratata industrial cu Albit  cu echipament standard 
folosind 10 l de soluţie de lucru la o tonă de seminţe. Seminţele trebuie tratate cu o zi 
înainte de însămânţare.

Pentru cantităţi mai mici de seminţe, în gospodării sau ferme mici se foloseşte 
următoarea procedură: se pun seminţele pe o suprafaţă asfaltată sau pe o folie, se 

®

umezesc cu apă şi apoi se pulverizează uniform şi manual cu soluţia de Albit . În acest caz 
se utilizează 50 l de soluţie /t. Seminţele tratate  se pun la umbră într-un strat de maxim 
20 cm şi se lasă 2-3 zile înainte de semănat. 

În perioada de vegetaţie se recomandă 2 pulverizări ce cresc efectul stimulativ al 
®

tratamentului seminţelor cu 40%. Pulverizarea cu Albit  accelerează înflorirea şi 
maturarea seminţelor, creşte diametrul calatidiului, creşte greutatea seminţelor şi 
cantitatea de ulei, stimulează imunitatea împotriva mucegaiului alb şi gri, precum şi 
Phomopsis (pătarea brună).

Primul tratament în perioada de vegetaţie (faza 4 - 7 frunze) se efectuează împreună cu 
prăşitul chimic cu erbicide. 

Cel de-al doilea tratament asigură rezistenţa plantelor la mucegaiul alb şi gri. Acest 
tratament stimulează ovarele productive uniforme ale seminţelor în calatidiu, creşte 
greutatatea şi onctuozitatea lor. De asemeni, intensifică efectul primului tratament. Nu 
se recomandă efectuarea acestui tratament de sine stătător ci doar ca urmare a unui 
prim tratament.
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