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NOUA ȘANSĂ PENTRU AGRICULTURA DE CALITATE

Cu o vechime de 17 ani și o utilizare în 27 țări,  este folosit în toate tipurile de 

 
®

Albit
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.

          are la bază mecanisme naturale, conţine microelementele esenţiale pentru 
®

Albit
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 până la 25 %

®

Albit ş â ă a â ă are efect stimulator i protector asupra gr ului de prim v rӑ, gr ului de toamn , 
secar  triticalelor, orzului, ovăzului, porumbului, sorgului, meiului şi orezul .ei, ui

Creşterea productivităţii şi a calităţii recoltei de cereale, ca urmare a tratamentului cu 
®

Albit , este datorată creşterii numărului de boabelor în spice şi a nivelului de gluten din 
boabe. 

®Albit , beneficii multiple şi profituri mărite

®

Tratarea cu Albit  stimulează creşterea plantei şi  asigură:

ü Creşterea recoltei cu 2,9 - 10,7 q/ha;

ü Creşterea germinării seminţelor cu 1,7 - 15,6%;

ü Creşterea energiei încolţirii cu 5 - 10%;

ü Creşterea înfrăţirii cu 6,3 - 56,3%;

ü
2Creşterea numărului de tulpini productive cu 8 - 140 buc/m ;

ü Creşterea numărului radăcinilor secundare şi a lungimii sistemului radicular cu 0,7cm;

ü Creşterea rezistenţei la secetă cu până la 60%;

ü Creşterea masei a 1000 de boabe cu 0,5 - 4,1 g;

ü Creşterea lungimii spicului cu 1,1 - 1,8 cm;

ü Creşterea numărului de boabe în spic cu  până la 9 buc;

ü Reducerea spicelor fără boabe în medie cu 20%;

ü Creşterea continutului de gluten în recolta de grâu cu 0,4 - 5,1 % (cu o medie de 2,3%).

®Albit  protejeaz   mpotriva secetei, temperaturilor sc zute i ă cerealele î ă ş
grindinei

®

Albit  sporeşte imunitatea la deficienta 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  actionează 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.

®

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

conţinutul de acid ascorbic din frunzele culturilor cerealiere. Albit  măreşte 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, antidot şi antistres – micşorează cheltuielile, creşte 
veniturile

®

Albit  imunizează cerealele împotriva:

ü Putregaiului rădăcinii - eficienţă biologică până la 100 %; 

ü Helmintosporiozei -  eficienţă biologică de la14 până la 94 %;

ü Septoriozei  -  eficienţă biologică de la 21 până la 100 %;

ü Făinării  -  eficienţă biologică de le 21 până la 96 %;

ü Taciunelui îmbrăcat  -  eficienţă biologică până la 67 %;

ü Taciunelui comun  -  eficienţă biologică de le 10 până la 70 %;

ü Ruginii negre  -  eficienţă biologică de la 50 până la 87 %;

ü Ruginii brune -  eficienţă biologică de la 20 până la 91 %;

ü Pătării reticulare  -  eficienţă biologică de la 20 până la 94 %.

®

Intr-un mediu infecţios ridicat, actiunea Albit  ca fungicid scade semnificativ. 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
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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 erbicide – completează acţiunea 
acestora. Erbicidele exercită o acţiunea de stres foarte pronunţată asupra cerealelor şi 
le face foarte vulnerabile la infecţiile aerogene, ce duc la alte tratamente cu fungicide. 

®

Albit  utilizat împreună cu erbicidele elimină acest efect şi imunizează planta. La grâul de 
®

toamnă şi orz se observă o stagnare a culturilor după erbicidare. Albit  asigură o creştere 
garantată a recoltei. 

®

O eficienţă înaltă a demonstrat-o Albit  în combinaţie cu erbicidele, dacă se tratează 
planta în faza de înfrăţire (la grâul de toamnă şi orz). S-a observat o creştere a recoltei cu 
până la 10q /ha. 

®

Albit  se foloseşte eficient împreună cu insecticidele (în acelaşi rezervor de amestec) . 
Tratamentele insecticide încetinesc maturarea boabelor şi reduc conţinutul de gluten 

®

din recoltă. Utilizarea Albit  împreună cu insecticide (în faza de înspicare – înflorire) 
reduce nivelul de stres provocat de insecticide şi creşte nivelul de gluten cu 1,2 - 4,6 % 

®

faţă de o cultură tratată doar cu insecticid. De asemeni, Albit  îmbunătăţeşte 
semnificativ capacitatea plantei de a transforma ureea în proteină de cereale.

 Albit ,  clasa 4 de pericol ® un preparat din

®

Albit  are o clasificare sanitară de pericol 4 (compuşi nontoxici). Preparatul este 
inofensiv pentru oameni, animale şi plante, ceea ce permite folosirea  fără măsuri 

®

Albit
speciale de precauţie şi se obţine recoltă de produse ecologic pure. 

®

Albit  oferă recoltei securitate ecologică şi valori nutriţionale peste medii.
În ţările UE,  este o alternativă pentru sistemele de agricultură ecologică.

®

Albit



                  Cum se utilizează?

®

Tratarea cerealelor cu Albit  se începe cu tratarea seminţelor înainte de semănat şi 2 
pulverizări în perioada de vegetaţie. Tratamentul înainte de semănat contribuie cu 50 - 
60% la efectul total al acestuia.  Tratamentele în vegetaţie se recomandă a se face în 
următoarele faze:

I.      În faza de înfrăţire - ieşire din pai

II.     În faza de înspicare - înflorire

Norma de consum : 30 - 40 ml/t, soluţie de lucru 10 l/t pentru tratarea seminţelor şi 40 
ml/ha soluţia de lucru 300l/ha.

®

Un litru de Albit  se foloseşte la tratarea a 25 - 33 t de seminţe de cereale, semănate pe o 
®

suprafaţă de 100 - 133 ha. Adică, pentru 100 ha se consumă 0,75l până la 1l Albit . La 
®

tratarea seminţelor cu Albit  se recomandă doze înjumătăţite din celelalte tratamente 
chimice.

®

Un litru de Albit  tratează 25 - 33 ha de culturi cerealiere . 
®

Un tratament complet (seminţe + 2 pulverizări) pentru 1 ha necesită 90ml Albit .

Pentru cerealele de toamnă, primăvara este eficientă realizarea ambelor pulverizări. 

Creşterea accelerată a culturilor de toamnă până la intrarea în iarnă, poate duce la o 
®

creştere excesivă şi  apoi la putrezirea lor. De aceea se recomandă tratarea cu Albit  după 
iernare.

Cel mai eficient tratament îin faza de vegetaţie este primul (în faza de înfraţire - ieşire din 
pai). Al doilea tratament poate fi realizat ca procedeu agrar suplimentar, în mod 
obligatoriu trebuie să fie precedat de un tratament timpuriu. Aceste 2 tratamente sunt 
eficiente în creşterea conţinutului de gluten.

Nu se recomandă al doilea tratament în cazul excesului de umiditate şi a lipsei de 
căldură, deoarece va duce la o creştere vegetativă nedorită şi la un număr mare de 
boabe, ce nu vor reuşi să se maturizeze până la recoltare.
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