
Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Cerealiere păioase de toamnă şi 
primăvară 

Creşterea: productivităţii culturilor, 
rezistenţei la secetă, germinării, 

înfrăţirii productive, formarea intensă a 
rădăcinilor secundare, accelerarea 
termenului de creştere, creşterea 
masei a 1000 de boabe, lungimii 

spicului, numărului de boabe în spic; 
reducerea numarului boabelor seci în 

spic. 

 

Creşterea conţinutului de gluten în 
grâu. 

 

Reducerea infestării cu boli: 

putregaiul rădăcinilor, 
helmintosporioza, septorioza rugina 

brună, făinarea. 

30-40 ml/10 L apa/Tona de 
seminte 

Tratamentul seminţelor înainte de 
însămânţare. 

1 

Este oportuna utilizarea Albit în asociere 
cu fungicidele protectoare (în doză totală 

sau redusă) – la tratarea seminţelor, 
precum şi în calitate de antidot în 

amestec cu erbicidele, îngrăşămintele şi 
insecticidele (in vegetaţie). Al doilea 

tratament in vegetaţie poate fi efectuat 
ca o masura suplimentară, care în mod 
obligatoriu trebuie să fie precedata de 

unul di cele 2 tratamente anteriore 
(înainte de semănat sau prima 

pulverizare). 

30-40 ml/ha 

Pulverizarea semănăturilor în faza de 
înfrăţire – ieşirea în pai şi în spic - 

înflorirea. Pentru culturile de toamnă – 
este mai bine ca ambele pulverizări sa 

fie facute primăvara. 

 

Consum apa: 300 l/ha. 

1-2 

Sfecla de zahăr Creşterea productivităţii şi conţinutului 
de zahăr in rădăcini, creşterea 

suprafeţei medii a lamelei frunzei, 
accelerarea trecerii fazelor de 

dezvoltare a plantelor, stimularea 
redistribuirii metaboliţilor din frunze în 

rădăcină. 

 

Reducerea infestării cu: 

putregaiul inimii, mana sfeclei 
(peronosporoza) şi cercosporosă 

50-100 ml/30-50 L de apa/Tona 
de seminte 

Tratamentul seminţelor înainte de 1 

Norma ridicată a preparatului (100 ml/t) 
se aplică în cazul utilizării ALBIT prin 

metoda granulării (drajării) seminţelor de 
sfeclă de zahăr, în combinaţie cu alte 

preparate (insecticide, etc.) 

30 ml/ha 

Prima pulverizare se face în faza de 5-6 
perechi de frunze (BBCH 20), a doua – 

în faza împreunării frunzelor şi 
tulpinilor rădăcinoase, 

 

Este oportună utilizarea ALBIT în 
amestec în rezervor cu erbicidele şi 
alte pesticide. Consumul – 300-400 

l/ha 

2-3 

Este mai eficientă utilizarea Albit nu ca 
preparat aparte, ci ca antidot în asociere 
cu tratamentele planificate cu erbicide, 
insecticide şi fungicide, începând cu faza 

împreunării frunzelor şi tulpinilor 
rădăcinoase, de exemplu, cu ultimele 

două tratamente cu erbicide şi ulterior cu 
insecticide. 



Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Floarea soarelui 

Creşterea: - productivităţii, germinării 
seminţelor, accelerarea înfloririi şi 
maturării, diametrului capitulului 

(calatidiului), randamentului de ulei, 
masei a 1000 de seminţe. 

 

Reducerea infestării cu: 

- fomoză, 

- mucegaiul alb şi cenuşiu 

200-500 ml/50 L de apa/Tona de 
seminte 

Tratamentul seminţelor înainte de 
însămânţare. 

1 
Pentru creşterea efectului în cazul 

tratamentului seminţelor , ele trebuie 
tratate cu ajutorul unui pulverizator 
manual. Seminţele sunt întinse pe o 
peliculă sau pe o suprafaţă asfaltată, 

udată din timp cu apă, şi se umectează 
minuţios şi uniform cu o soluţie de lucru 

(folosind o cantitate mai mare de soluţie - 
50 l/t). Seminţele tratate se pun la umbră 
pe o suprafaţă în strat cu grosime maxima 

de 20 cm şi se ţin 2-3 zile înainte de 
semănat 

30-40 ml/ha 

Pulverizarea semănăturilor: în faza 4-7 
frunze şi la începutul înfloririi 

calatidiului. 

 

Consum de apa 300 l/ha. 

1-2 

Porumbul Creşterea: 

 

- -productivităţii masei verzi şi 
grăuntelui, 

- - masei ştiuletelui, 

- - rezistenţei la secetă, 

-  

- Reducerea infestării cu 
helmintosporioză şi tăciunele comun 

(cu pungi) 

100 ml/10 L de apa/T de seminte 
Tratamentul seminţelor înainte de 

însămânţare 
1 

Cel mai eficient este primul tratament pe 
vegetaţie. Cel de al doilea sporeste 

eficienta primului tratament cu 30%. 
40 ml/ha 

Pulverizarea semănăturilor: în faza de 
3-4 frunze existente şi în faza înfloririi 

 

Consum de apa 300 l/ha. 

1-2 

 

 

 

Sorgul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea: 

- germinării, 

-productivităţii, 

- efectului antidot în asocierea cu 
erbicidele 

80-120 ml/10 L de apa/T de 
seminte 

Tratamentul seminţelor înainte de 
însămânţare 

1 
În condiţii de secetă acţionează mai 

eficient o doză mai mare de preparat. 
80-120 ml/ha 1 



Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Cartoful Creşterea 

-productivităţii, 

-germinării, 

-accelerarea germinării, 

 

Urgentarea maturităţii, calităţii şi 
capacităţii de producţie-marfă, 

 

Reducerea infestării cu rizoctonioză, 
alternarioză, rapăn şi fitoftoroă 

100 ml/t (10 ml/l de apa) 
Tratamentul tuberculilor înainte de 

însămânţare. 
1 

Este eficientă utilizarea ALBIT în 
combinaţie cu insecticidele pentru 

combaterea gândacului de colorado 
50 ml/ha (2 ml/10 l de soluţie) 

Pulverizarea în faza îmbobocirii 
(împreunarea frunzelor şi rădăcinilor) 

şi peste 15-20 de zile după prima. 

Consumul - 300 l apa/ha. 

2 

Hrişca 

Creşterea 

productivităţii, germinării, 

dezvoltării sistemului radicular, 

masei 1000 boabe, masei seminţelor 
de pe 1 plantă, 

rezistenţei la secetă 

50 ml/15 L de apa/T de seminte 
Tratamentul seminţelor înainte de 

însămânţare 
1 

Eficienta Albit este foarte mare in 
sezoanele scetaose. 

40 ml/ha 

Stropirea în perioada vegetaţiei în 
calitate de antidot în combinaţie cu 

erbicidele. Consumul soluţiei de lucru 
conform recomandărilor pentru 

erbicide. 

1 

Orezul Creşterea 

productivităţii, germinării, 

coeficientului de înfrăţire, 

lungimii rădăcinilor, desimea 
tulpiniţelor, lungimea paniculului, 

masei a 1000 de boabe, numărului de 
boabe pe panicul, 

masei seminţelor de pe paniculul 
principal, reducerea infestării cu 
putregaiul anaerob al rădăcinilor 

 

 

50 ml/10 L de apa/T de seminte 
Tratamentul seminţelor înainte de 

însămânţare 
1  



Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Meiul 
Creşterea productivităţii, seminţelor şi 

paiului, germinării, 

lungimii paniculului, cantităţii 
seminţelor de pe plantă, 

masei de 1000 boabe, masei 
seminţelor de pe plantă, 

rezistenţei la secetă 

stimularea dezvoltării sistemului 
radicular, , reducerea infestării cu 

tăciunele zburător. 

50 ml/20 L de apa/ T de seminte 
Tratamentul seminţelor înainte de 

însămânţare 
1 

 

40 ml/ha 
Pulverizarea în faza înfrăţirii. 

Consum de apa: 200-300 l/ha. 
1 

 

 

 

 

 

 

Inul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea productivităţii, 

paiului de in şi seminţelor, 

germinării, 

energiei germinative, calităţii fibrei, 

numărului procentual de fibre, 

desimii tulpiniţelor, 

 

reducerea infestării cu antracnoză, 
bacterioză, ozonioză, septorioză 

(rapăn) 

50-70 ml/5 L de apa/ T de 
seminte 

Tratamentul seminţelor înainte de 
însămânţare 

1 

În soluţia de lucru pentru tratamentul 
seminţelor este necesar  adăugarea de 

clei NaКМЦ (0,2 kg/t).  
 

ALBIT se poate utiliza pe vegetaţie pentru 
înlăturarea stresului provocat de erbicide: 

în combinaţie cu erbicidele sau peste 
câteva zile (pentru a restabili creşterea 
plantelor la supradozarea cu erbicide). 

50 ml/ha 

Stropirea în faza „brăduţ”. 

 

Consum de apa: 200 l/ha. 

1 



Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Leguminoasele 
(soia, mazăre, năut, fasole, bob, lupin) 

Creşterea: 

productivităţii leguminoaselor şi masei 
verzi, 

germinării, 

stimularea dezvoltării structurii 
radiculare, numărului de noduri 

productive, 

creşterea cantităţii boabelor pe 1 
plantă, 

seminţelor de pe plantă, 

masei seminţelor de pe plantă, 

rezistenţei la secetă şi stresul provocat 
de erbicide, 

reducerea infestării cu putregaiul 
rădăcinilor, fuzarioză, septorioză şi 

ascohitoză. 

50 ml/10-15 L de apa/ T de 
seminte 

Tratamentul seminţelor înainte de 
însămânţare 

1 

Tratamentul seminţelor înainte de 
însămânţare reduce infestarea cu 

putregaiul rădăcinilor, precum şi creşte 
rezistenţa la infecţiile aerogene şi stresul 
erbicid. La utilizarea ALBIT în combinaţie 

cu inoculanţii bacteriilor de tubercul doza 
preparatului trebuie mărită până 65-75 

ml. 

30-40 ml/ha 

Stropirea în faza îmbobocirii. 

 

Consum de apa: 300-400 l/ha. 

1 

Pe vegetaţie ALBIT se poate utiliza ca 
antidot în amestec cu erbicidele, conform 
termenilor de utilizare (de exemplu, 2-3 

frunze trifoliate de soia). În acest caz 
seminţele pot să nu fie tratate. 

Lintea 

Creşterea productivităţii, germinării şi 
energiei germinative a seminţelor, 

Efect antidot la asocierea cu erbicidele 

100-150 ml/10 L de apa/ T de 
seminte 

Tratamentul seminţelor înainte de 
însămânţare 

1 

 

100 ml/ha 

Pulverizarea pe vegetaţie în faza 4-5 
frunze. 

Consum apa: 200-300 l/ha. 

1 

Rapiţa de primăvară şi toamnă 

Datorită acţiunii antidot la asocierea cu 
pesticidele chimice ALBIT asigură 

păstrarea recoltei, se măreşte 
producţia de ulei la hectar, 

 

reducerea infestării cu : 

fuzarioza, 

alternarioza, sclerotinioza. 

50 ml/t 

Tratamentul seminţelor înainte de 
însămânţare în combinaţie cu 

tratamentul planificat cu pesticide 
chimice. Consumul soluţiei de lucru 

conform recomandărilor pentru 
pesticidele chimice. 

1 La rapiţă ALBIT se utilizează în 
exclusivitate în calitate de antidot în 

amestec cu pesticidele chimice pentru 
micşorarea acţiunii lor stresante 

 

Nu se recomandă utilizarea ALBIT la 
tratamentul foliar în combinaţie cu 

regulatorii de creştere şi fungicidele. 
2 ml/10 l de soluţie de lucru de 
pesticide aproximativ 60 ml/ha) 

Pulverizarea în prima jumătate a 
vegetaţiei (până la înflorire, inclusiv) în 
combinaţie cu tratamentul planificat 
cu insecticide şi erbicide. Consumul 

soluţiei de lucru conform 
recomandărilor pentru pesticidele 

chimice. 

1-2 



Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Culturile furajere  
(Ciumare (Galega,), trifoi, măzăriche, 

lucernă, sulfină, amarantă, muştar 
etc. 

Creşterea 

productivităţii 

masei verzi, 

seminţelor, 

creşterea germinării, 

rezistenţei la secetă şi îngheţuri, 

regenerarea intensă după cosire, 

creşterea înălţimii şi desimii tulpiniţelor 
culturilor, 

reducerea infestării cu putregaiul 
rădăcinilor. 

50-70 ml/15 litri apa/T de 
seminte 

Tratamentul seminţelor înainte de 
semanat 

 

1 

La lucernă şi trifoi este indicată eficienţa 
stropirii plantelor la reînceperea creşterii 
vegetative primăvara cu rata consumului 

de 40 ml/ha şi peste 7-10 zile după 
fiecare cosire cu rata consumului de 40-
70 ml/ha (pentru regenerarea intensă a 

masei biologice) 

 

 

 

 

 

40 ml/ha 
Pulverizarea în prima jumătate a 

vegetaţiei (faza îmbobocirii). Consum 
de apa 300 l/ha. 

1-2 

Culturile legumicole 
(roşii, castraveţi, bostănei, salată 

verde, ardei dulce, vinete, ov sfeclă de 
masă) 

 

2 ml/kg (2 ml/l de apă) 

Umectarea înainte de însămânţare în 
soluţie de lucru în concentraţie de 2 

ml/l în decurs de 3-10 ore. Consumul 1 
l/kg de seminţe 

1 

Soluţia se foloseşte în loc de apă pentru 
umectarea standard a seminţelor de 

legume înainte de însămânţare. 
 

Tratamentul cu ALBIT a culturilor 
legumicole pe vegetaţie poate fi adaugat 

irigarii. Se va utiliza soluţia de lucru a 
ALBIT (concentraţia 1-1 ml/10 l) pentru 

udare, totodată soluţia trebuie să 
nimerească nu numai în sol, dar şi să ude 

bine frunzele plantei. Pentru efect 
plantele se pot stropi mai mult decât de 2 

ori pe perioada de vegetaţie 

30 ml/ha (1 ml/10 l apă) 
Pulverizarea în faza a 2-3 frunze 

existente şi peste 15 zile după primul 
tratament. Consumul 400 l/ha, 4 l/ar. 

2 

Ceapa 

Creşterea: 

productivităţii 

bulbilor de ceapă (în sol deschis); 

în sere – creşterea 

productivităţii masei biologice verzi, 

lungimii frunzelor, 

conţinutului de substanţe uscate 
(valoarea nutritivă a masei biologice), 

conţinutului de clorofilă şi acid 
ascorbic, 

reducerea conţinutului de nitraţi. 

5 ml/kg (5 ml/l de apă) 
Umectarea înainte de semănat a 
bulbilor de ceapă timp de 1 oră. 

1 

În seră ALBIT se utilizează conform 
recomandărilor pentru culturile 

legumicole. 
40 ml/ha 

Pentru solul deschis la creşterea cepei 
– pulverizarea în perioada vegetaţiei în 

calitate de antidot în combinaţie cu 
insecticidele, fungicidele şi erbicidele 

1 



Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Varza albă, varza de pechin 

Creşterea: 

productivităţii generale, 

masei căpăţânii, 

uniformităţii şi aspectului comercial al 
producţiei, 

creşterea germinării şi energiei de 
germinative a seminţelor, 

creşterea calităţii răsadului, 

reducerea infestării cu putregaiul 
rădăcinii şi tulpinii cu bacterioză 

1 ml/kg (1 ml/l de apă) 

Umectarea înainte de însămânţare a 
seminţelor în soluţie de lucru cu 

concentraţia 1 ml/l în decurs de 3-10 
ore. 

1 

Sunt eficiente tratamentele ALBIT în 
asociaţie cu insecticidele 

50 ml/ha (1 ml/10 l de apă) 

Stropirea în faza de 3-5 frunze (la 
răsădire sau la aclimatizarea 

răsadului), în faza formării căpăţânii şi 
peste 15 zile. Consum de apa 400-500 

l/ha, 4-5 l/ar. 

2-3 

Hameiul 

Creşterea productivităţii şi calităţii 
conurilor, rezistenţa la boli. 

250 ml/ha 
Pulverizarea în perioada vegetaţiei la 

înălţimea plantei de 2 - 2,5 m. Consum 
de apa : 500 l/ha 

3 
Se recomandă asocierea cu tratamentele 

planificate cu insecticide. 
500 ml/ha 

Stropirea în perioada vegetaţiei la 
înălţimea plantei de 3 - 4 м. Consumul 

de apa:1000 l/ha 

750 ml/ha 
Stropirea în perioada vegetaţiei la 
înălţimea plantelor de 5,5 - 7 м. 

Consumul soluţiei de lucru 1500 l/ha 

Viţa de vie 

 

 

Creşterea productivităţii bobiţelor, 

creşterea procentului de coacere, 

regenerarea intensă a lăstarilor anuali, 

sporului lăstarului şi lăstarului maturat, 

îmbunătăţirea împlinirii şi masei 
ciorchinilor, 

reducerea infestării de mildiu şi oidium 

200-250 ml/ha (2-2,5 ml/10 l de 
apă) 

Pulverizarea înainte de înflorire, după 
înflorire, la începutul creşterii 

bobiţelor, în faza împreunării bobiţelor 
în ciorchini, colorării bobiţelor. 

Consum de apa: 1000 l/ha, 10 l/ar. 

3-5 

Este posibilă înlocuirea parţială a 
tratamentelor cu fungicide chimice cu 

ALBIT în scopul micşorării stresului 
provocat de pesticide, costului 

tratamentului şi obţinerii produselor 
ecologic pure. 



Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Mărul Creşterea productivităţii generale, 

creşterea sporului anual al lăstarilor, 

activităţii fotosintetice a frunzelor, 

creşterea suprafeţei de asimilare a 
frunzelor, 

majorarea masei medii a fructului, 

creşterea rezistenţei la rapăn, 
fillostictoză, 

cresterea rezistenţei la condiţiile 
nefavorabile a mediului. 

100 ml/ha (sau 1 ml/10 l de apă, 
0,5 ml/pom) 

Stropirea în fazele: la extensia 
inflorescenţelor, la înflorire (bobocul 
roz), după înflorire, „alunul”, „nucul”; 
de asemenea în scopuri profilactice 
pentru imunizarea plantelor până la 

apariţia semnelor de boală. 

Consum de apa: 1000 l/ha (sau 2-5 
l/pom) 

2-3 

Este posibilă înlocuirea parţială a 
tratamentelor cu fungicide chimice cu 

ALBIT în scopul micşorării stresului 
provocat de pesticide, costului 

tratamentului şi obţinerii produselor 
ecologic pure. Este eficientă asocierea 

ALBIT cu insecticidele 

 

 

Coacăza neagră, agrişul, măceşul etc. 
 

Creşterea productivităţii generale, 

accelerarea şi creşterea coacerii în 
masă, 

creşterea numărului de flori pe arbust 
şi procentului de legare a fructelor, 

majorarea dimensiunii fructelor, 

îmbunătăţirea aspectului comercial, 

creşterea conţinutului de vitamina C în 
fructe, 

reducerea numărului de pomuşoare 
stricate şi uscate, 

mărirea conţinutului de clorofilă în 
frunze şi sporului anual al lăstarilor, 

îmbunătăţirea stării fiziologice a 
frunzelor, 

creşterea rezistenţei plantelor la 
stresuri (poluarea aerului, solului, 

variaţia temperaturilor), 

reducerea infestării cu astfel de boli ca 
făinarea 

50 ml/ha 

Stropirea în perioada vegetaţiei: prima 
– în perioada înmuguririi –îmbobocirii 

–următoarele – cu un interval de 25-30 
zile. 

 

Consum de apa: 500-600 l/ha. 

2-3 

Pe terenurile personale de lângă casă (în 
cazul întâlnirii greutăţilor la calcularea 

concentraţiei la hectar) – plantele se udă 
cu soluţie a preparatului în concentraţie 
de 1ml/10 l de apă cu udarea abundentă 

a frunzelor. 



Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Căpşuna de grădină Creşterea: 

Productivităţii 

numărului mediu de fructe pe arbust, 

masei medii a fructelor, 

accelerarea activităţii fotosintetice a 
frunzelor, 

rezistenţei la stresuri, 

reducerea infestării cu putregaiul 
cenuşiu şi pătarea brună. 

40 ml/ha (1 ml/10 l de apă) 

Stropirea din momentul creşterii 
frunzelor cu intervalul de 7-10 zile. 

Consum de apa:de 400 l/ha, 4 l/ar. 

3 

Plantaţiile de căpşună pot fi udate cu 
soluţie de ALBIT în concentraţie de 1 

ml/10 l în locul udatului cu apă cu 
condiţia ca soluţia să nimerească pe 

frunze. 

Plantele verzi decorative (măceşul, 
liliacul, iasomia, cornul etc.), culturile 

silvice 

Accelerarea creşterii lăstarilor şi 
creşterea sporului lor anual, 

creşterea conţinutului de clorofilă în 
frunze, 

îmbunătăţirea stării fiziologice a 
frunzelor şi majorarea suprafeţei lor de 

asimilare, 

accelerarea înfloririi, 

majorarea numărului de flori pe arbust, 

creşterea rezistenţei plantelor la 
stresuri (poluarea aerului, solului, 

variaţiile de temperatură), 

reducerea infestării cu putregaiuri, 
făinare, rapăn şi alte boli. 

200 ml/ha (sau 2 ml/10 l de apă, 
1 ml/arbust sau copăcel) 

Stropirea plantelor, începând cu faza 
înmuguririi – îmbobocirii (pentru 

plantele care nu înfloresc – în prima 
jumătate a vegetaţiei), următoarele – 

cu intervalul de 15 zile. 

 

Consum de apa: 

1000 l/ha sau 5 l/arbust (copăcel). 

2-3 
 

 

Butaşii şi puieţii de arbuşti decorativi 
şi fructiferi, culturile silvice 

 

 

 

 

 

 

Creşterea înrădăcinării şi adaptării 
butaşilor, 

creşterea intensivă iniţială, 

creşterea conţinutului de clorofilă în 
frunze. 

1 ml/l de apă 

Umectarea butaşilor înainte de sădire 
în soluţia de preparat în decurs de 3-5 

ore. Consum de apa: 

1 l/50-250 butaşi. 

1 
 



Cultura Efecte 
Norma de consum a 

preparatului 
Tipul tratamentului 

Numarul 
tratamentelor 

Notă 

Culturile florale în sol deschis şi în 
sere (trandafirii, gladiolele, garoafele, 
cyclamenul, clivia, amaryllis, violete, 

ciuboţica-cucului, etc.) 

Inducţia înfloririi, 

accelerarea înfloririi, 

majorarea duratei de înflorire, 

creşterea calităţilor decorative, 

numărului de flori pe plantă, 

producţiei de flori de clasa 1 şi extra, 

mai vie, 

culoarea intensă a frunzelor şi florilor, 

creşterea rezistenţei la boli. 

60-70 ml/ha (1 ml/10 l de apă) 

Stropirea plantelor cu soluţie în 
concentraţie 1 ml/10 l la începutul 

înfloririi, următoarele – cu intervalul 
de 2 săptămâni. 

Consum de apa: 600-1000 l/ha (6-10 
l/ar). 

1-2 

Tratamentul cu ALBIT a culturilor de flori 
poate fi folosit odata cu udatul florilor Se 

va folosi soluţia de lucru a ALBIT 
(concentraţia 1-2 ml/10 l) pentru udat, 

totodată soluţia trebuie să nimerească nu 
numai în sol, dar şi să ude abundent 

frunzele plantelor. 

Ierburile de peluză (Păiuș, bentgrass, 
bluegrass, raigras peren) 

Sporirea înfrăţirii şi creşterii după 
iernare, 

regenerarea după iernare 

reducerea pierderilor după iernare, 

intensificarea proceselor de creştere, 

sporului biomasei verzi, 

conţinutului de clorofilă, creşterea 
turgescentă, 

uniformitatea creşterii 

, creşterea vitezei şi înălţimii de 
regenerare a ierbii, 

asigurarea creşterii mai intense, mai 
dense a peluzei cu creşterea uniformă 

a diferitor specii de iarbă 

60ml/g (1 ml/10 l de apă) 

Stropirea peluzei de la începutul 
creşterii (primăvara), următoarele – cu 

un interval de 7 zile. 

Consum de apa: 600-1000 l/ha, 6-10 
l/ar. 

1-2 

Se recomandă utilizarea ALBIT pentru 
stimularea creşterii şi înfrăţirii peluzei în 
perioadele critice (după iernare, cosire, 

introducerea îngrăşămintelor şi 
pesticidelor în timpul secetei). Stropirea 
cu ALBIT în timpul creşterii normale nu e 

dorită, deoarece duce la regenerarea 
abundentă a ierbii. 

 


