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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 8,5%

®

Albit ş mărului are efect stimulator i protector asupra . 
®

Albit  sporeste activitatea de fotosinteza a frunzelor, mareste suprafata de asimilare a 
frunzelor si activeaza astfel procesele de crestere.

®Albit , beneficii multiple şi profituri mărite

® ®

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

ü Creşte rezistenţa plantei la secetă;

ü Imunizează planta împotriva bolilor;

ü Creşte activitatea fotosintetică şi măreşte suprafaţa de asimilare a frunzelor ;

ü Activează procesele de creştere;

ü Are efect antistres împotriva îngheţului şi pesticidelor (în special cele pe baza de Cu).

®Albit  protejează mărul împotriva secetei, temperaturilor scăzute şi 
grindinei

Efectul rezistenței la secetă se realizează prin creșterea imunității 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  acționează prin reglarea activității 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.

®

Albit  declanseaza un mecanism important în rezistenţa la secetă prin creșterea 
®

conţinutul de acid ascorbic din frunze. Albit  mărește conținutul 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.
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 ®Albit , fungicid – micşorează cheltuielile, creşte veniturile

®

Tratarea cu Albit  stimulează creșterea plantelor, prin stimularea fotosintezei rezultând 
o capacitate mărită  de a se lupta împotriva bolilor și a stresulului (activitatea catalazei). 
Efectele nocive ale pesticidelor chimice pe bază de cupru asupra mărului sunt 

®

contracarate de tratamentul cu Albit .
®

Albit  imunizează mărul împotriva:

ü Rapănului – eficiență biologică între 51 - 60%;

ü Arsura moniliană.
®

Tratarea cu Albit  a merilor este integrată în sistemul de protecție a culturii,  împotriva 
bolilor și dăunătorilor. De exemplu:

1. În etapa de extensie a inflorescențelor și a butonului roz.

Ÿ
®

Albit  se combină cu insecticidele: împotriva gândacilor și gărgărițelor, moliilor 
miniere, viermilor, sfredelitorilor, defoliatorilor;

Ÿ
®

Albit  se combină cu fungicidele:  împotriva moniliozei, ruginii și făinării.

În această perioadă se utilizează fungicide chimice pe bază de cupru (Abiga-pic, amestec 
de Bordeaux ș.a.m.d) ce au un efect toxic evident asupra merilor ( arsuri, încetinirea 

®

creșterii), de aceea adăugarea Albit ului în soluția de lucru are efect antidot și permite 
îmbunătățirea semnificativă a tratamentelor.

2. În etapa de sfârșit al înfloririi.

Ÿ
® Albit se combină cu insecticidele: împotriva afidelor, moliilor miniere,   

sfredelitorilor, defoliatorilor;

Ÿ
®

Albit  se combină cu fungicidele:  împotriva multor  boli.
®

Adăugarea Albit ului în soluția de lucru are efect antidot, previne efectele toxice ale 
pesticidelor asupra mărului  și  permite îmbunătățirea semnificativă a tratamentelor.

3.        În etapa de creștere a fructelor ( “alună” și “nucă”).



Ÿ
®

Albit  se combină cu insecticidele:  împotriva moliilor miniere;

Ÿ
®

Albit  se combină cu fungicidele:  împotriva unui întreg complex de boli.
®

Adăugarea Albit ului în soluția de lucru are efect antidot și reduce conținutul de 
pesticide din fructe .

®

Se recomandă utilizarea Albit  în același rezervor de amestec cu fungicidele, în special 
®

cele pe bază de cupru, ce au un efect toxic universal. Albit  acționează ca un antistes 
pentru planta tratată cu fungicidul chimic și va amplifica imunizarea împotriva bolilor.

 Fungicidul chimic se poate folosi doar pe jumătate sau trei sferturi (adică 50% sau 75% 
®

din cantitatea recomandată) dacă se combină cu Albit . 
®

De reținut că activitatea fungicidă a Albit  se bazează pe imunizarea pomilor, de aceea se 
recomandă tratarea timpurie a culturilor, înainte de semnele vizibile ale bolii.

®

Dacă scopul este eradicarea bolii, se recomandă Albit  împreună cu fungicide chimice în 
®

cantitatea recomandată. În acest caz, Albit  va elimina efectul toxic al fungicidului chimic 
și va potența efectul de combatere al bolii.

Arsura moniliană, cauzată de ciuperca Monilia cinerea f. mali Wormald, provoacă 
distrugerea unor livezi întregi în alte țări prin viteza mare și amploarea infestării. 
Etiologia acesteia nu se cunoaște cu exactitate. Boala se manifestă prin uscarea 
mugurilor, ramurilor și uneori chiar a copacilor întregi pe zone vaste. Această boală nu 
este eradicată de fungicidele chimice.

®

Albit  acționează asupra mecanismelor universale de protecție a pomilor împotriva unui 
spectru larg de infecții și acționează prin creșterea imunității împotriva agenților 

®

patogeni. Albit  sporește activitatea catalazei, de aceea crește capacitatea mărului de a 
®

rezista infecției. Albit  nu va putea să vindece pomii deja infestați cu monilioză, dar 
acționează eficient în prevenția împotriva acestei boli și previne distrugerea întregii 

®   

livezi. De aceea se recomandă tratarea  pomilor cu Albit în faza de formare și extensie a 
inflorescenței (cardiosporii moniliozei afectează în principal florile) și în faza de formare 
a frunzelor (ascosporii ciupercii infestează frunzele tinere).



5

 Albit , un preparat clasa 4 de pericol ®

®

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

inofensiv pentru oameni, animale și plante, ceea ce permite folosirea Albit  fără măsuri 
speciale de precauție și se obține o recoltă de produse ecologice pure. Merele tratate cu 

®

Albit  pot fi folosite în alimentația copiilor cât și în scopuri terapeutice, deoarece nu sunt 
toxice. Folosirea lui permite reducerea utilizării fungicidelor standard toxice din clasele 
de pericol 1, 2 și 3. Acestea (fungicidele de clasă 1,2 și 3) pot provoca alergii, intoxicații, 
disfuncții și alte efecte distructive persoanelor ce consumă merele tratate cu ele.

®

Albit  oferă recoltei de mere securitate ecologică și valori nutriționale peste medii.
®

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

Cum se utilizează?

Tratarea merilor cu  se recomand  a se face timpuriu pentru o eficien  m rit .
®

Albit ă ță ă ă

Tratarea cu se face prin pulverizarea pomilor. Se recomand  5 tratamente n 
® Albit ă î

urm toarele etape:ă

1. Extensia inflorescențelor;

2. Buton roz;

3. Sfârșitul înfloririi;

4. Când fructul este cât o “alună”

5. Când fructul este cât o “nucă”

Cantitatea de  recomandat  este de 100 ml/ha respectiv 1000l/ha solu ie de lucru. 
®

Albit ă ț
Pentru gospod riile casnice se  recomand  1ml /10l ap , cu consu l de 2-5 l 

®

ă ă Albit ă mu
solu ie /pom.ț

Tratarea cu nc  de la prima etapa are un efect mult mai mare, dec t dac  se ncepe 
®

Albit î ă â ă î
tratarea c nd sunt fructele deja formate, deoarece se imunizeaz  planta i contribuie la â ă ș
fotosintez .ă
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