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GRÂU DE TOAMNĂ

NOUA ȘANSĂ PENTRU AGRICULTURA DE CALITATE
Albit® este un bios�mulator inovator u�lizat în peste 20 de țări. Dezvoltat în
ins��tutele de cercetare din Moscova, Albit acționează ca un agent de protecție și
s�mulare mul�task, bine echilibrat, care cuprinde toate domeniile vitale ale vieții
plantelor.
Albit are la bază doar mecanisme naturale, conţine acid poli-beta-hidroxibu�ric
(biopolimer natural ce conţine bacterii beneﬁce din sol: Bacillus Megaterium şi
Aureofaciens Pseudomonas) si microelementele esenţiale pentru creşterea şi
dezvoltarea plantelor: MgO, SO , K O, P O. Sporeşte conţinutul de vitamina C şi reduce
can�tatea de nitraţi.
Albit, spre deosebire de îngrășămintele chimice, nu degradează solul, contribuie la
refacerea materiei organice și a ﬂorei microbiene a acestuia, oferind pământului
cul�vat un randament crescut și un teren fer�l pentru orice cultură.

Crește rezistența la secetă, băl�ri și la temperaturi
extreme
Intensiﬁcă aﬂuxul de substanțe nutri�ve – cu până la 47%
Asigură creșterea can�tății și calității recoltei – record
mondial
Efect An�Stres în cazul tratamentelor cu pes�cide – până
la 93%
Efect fungicid – sporește tratamentele clasice și reduce
consumul lor

Albit® înseamnă produc�vitate mărită cu până la 25%
Albit are efect s�mulator şi protector asupra grâului de toamnă.
®

Creşterea produc�vităţii şi a calităţii recoltei de grâu de toamnă, ca urmare a
tratamentului cu Albit , este datorată creşterii numărului de boabe în spice şi a nivelului
de gluten din boabe.
®

Albit®, beneﬁcii mul�ple şi proﬁturi mărite
Tratarea cu Albit s�mulează creşterea plantei si reduce �mpul necesar fenofazelor cu 4
pana la 8 zile.
®

Cel de-al doilea tratament suplimentar cu Albit , în faza de vegetaţie (înspicare-înﬂorire)
intensiﬁcă primul tratament din etapa de vegetaţie cu până al 30% . Acest tratament are
ca rezultat :
®






un număr mai mare de boabe în spic şi scade numărul boabelor goale;
creşte lungimea spicului;
creşte greutatea boabelor;
creşte can�tatea de gluten şi extensibilitatea sa. Creşterea de gluten se
realizează până la 5.1% (cu o medie de 2.3%).

De reţinut faptul că tratarea seminţelor (primul tratament) are un rol extrem de
important în tratamentul total al culturii.

Albit® protejează grâul de toamnă 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
osmo�c și de temperatură la seceta ﬁzilogică a solului și cea atmosferică.S-a demonstrat
ca procesele fitoimunităţii se află în strânsă concordanţă cu activitatea
®
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ﬁtoregulatorilor, as�el Albit acţionează prin reglarea ac�vităţii auxinelor. De asemeni,
un rol în creşterea rezistenţei la secetă îl poate avea majorarea conţinutului principalilor
pigmenţi fotosinte�ci - cloroﬁlele și carotenoizii, creşterea intensităţii fotosintezei,
sinteza ridicată a an�oxidanţilor în celule, ceea ce asigură recuperarea rapidă a
plantelor în urma acţiunii stresului.
®

Albit declanşează un mecanism important în rezistenţa la secetă prin creşterea
conţinutul de acid ascorbic din frunzele plantelor grâului de toamnă. 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 ac�ve de oxigen într-un
organism în creştere. Concentraţiile mari de vitamina C pot spori rezistenţa plantelor la
diverse stresuri.
®

®

Albit® fungicid, an�dot şi an�stres – micşorează cheltuielile, creşte
veniturile
Albit imunizează plantele împotriva:
®

 Putregaiul rădăcinii - eﬁcienţa biologică până la 81%;
 Ruginii brune - eﬁcienţa biologică până la 49.1%;
 Septoriozei - eﬁcienţa biologică până la 52,1%;
 Făinării - eﬁcienţa biologică până la 51%;
 Tăciunelui îmbrăcat - eﬁcienţa biologică până la 39,4%.

S-a observat o eﬁcienţă maximă, chiar până la 100% împotriva putregaiului rădăcinii .
Albit a acţionat ca fungicid 100% împotriva bolilor grâului de toamnă pe o arie mai largă
a mediului infecţios adică la o prevalenţă a bolii de la nivel de cultură de la 4% până la
100% şi un grad de dezvoltare al bolii pe plantă de la 2 până la 34%.
®
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Cu toate acestea, într-un mediu infecţios ridicat - adică o infectare a culturii de peste
50% cu mai multe boli - acţiunea Albit ca fungicid scade semniﬁca�v. În aceste cazuri se
recomandă Albit împreună cu fungicidele chimice în doze înjumătăţite sau întregi. Din
experienţă s-a constatat că, u�lizarea Albit împreună cu dozele înjumătăţite de
fungicide chimice, are exact acelaşi efect ca atunci când se foloseşte doza întreagă de
fungicid chimic.
®

®

®

Albit se u�lizează 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 – completează acţiunea
acestora. Erbicidele exercită o acţiune de stres foarte pronunţată asupra grâului şi îl face
foarte vulnerabil la infecţiile aerogene, ce duc la alte tratamente cu fungicide. Albit ,
u�lizat împreună cu erbicidele, elimină acest efect şi imunizează planta.
®

®

Albit se foloseşte eﬁcient împreună cu insec�cidele (în acelaşi rezervor de amestec).
Tratamentele insec�cide înce�nesc maturarea boabelor şi reduc conţinutul de gluten
din recoltă. U�lizarea Albit împreună cu insec�cide (în faza de inspicare – înﬂorire)
reduce nivelul de stres provocat de insec�cide şi creşte nivelul de gluten cu 1,2 – 4,6 %
faţă de o cultură tratată doar cu insec�cid.
®

®

Albit®, un preparat din 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 recoltelor securitate ecologică şi valori nutriţionale peste medii.
®

În ţările UE, Albit este aprobat pentru u�lizare în agricultura pur ecologică.
®

Cum se u�lizează?
Tratarea grâului de toamnă cu Albit 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.
Norma de consum de Albit : 30-40 ml/t de seminţe şi 30-40 ml/ha. O doza mai mare de Albit
se recomandă doar în amestec cu pes�cide chimice.
La tratarea seminţelor cu Albit se recomandă doze înjumătăţite de pes�cide chimice. S-au
obţinut sporuri ale recoltelor de grâu de toamnă mai mari cu 7 – 19% faţă de culturile de
control.
Tratarea seminţelor are rolul de imunizare împotriva bolilor, accelerează germinarea,
formează un sistem radicular puternic (rădăcini mai puternice şi mai grele) şi consolidează
înfrăţirea plantelor. Tratarea seminţelor trebuie urmată de pulverizarea cu Albit în perioada
de vegetaţie.
În perioada de vegetaţie, tratamentul cu Albit sporeşte imunitatea împotriva virusurilor
aerogene (rugina brună, făinarea, pătarea), consolidează înfrăţirea, accelerează creşterea
frunzei în pavilion şi a fazelor de creştere a plantei, sporeşte rezistenţa la secetă, căldură sau
grindină, contribuie la formarea boabelor suplimentare în spic şi creşte conţinutul de gluten în
boabe. De regula, tratamentul Albit în perioada de vegetaţie se combină cu tratamentul cu
pes�cide chimice şi îngrăşămintele chimice.
În perioada de vegetaţie primul tratament cu Albit trebuie făcut în faza de infrăţire-ieşire în
pai. În această etapă, planta slăbită după iernare reacţionează la tratatmentul cu Albit printr-o
creştere bruscă a recoltei ( până la 10 q/ha în condiţii de producţie).
Al doilea tratament în vegetaţie în faza de înspicare-înﬂorire intensiﬁcă eﬁcienţa primului
tratament cu 20-30% şi se aplică doar suplimentar primului tratament din perioada de
vegetaţie.
În această etapă se obişnuieşte tratarea culturilor cu uree cu concentraţie de 10-15% sau 30%
(pulverizare avia�că). Soluţia de uree ce depăşeşte 1% concentraţie este toxică pentru plantă
şi cauzează arsuri. De aceea recomandăm utilizarea Albit în amestec cu soluţie de uree în
acelaşi rezervor pentru a elimina efectul toxic.
De asemeni, Albit în combinaţie cu lignohumatele ajută la creşterea conţinutului de gluten
până la 5,3%.
S-a experimentat tratarea cu Albit în perioada de vegetaţie de 2 ori la interval de o zi. La
aplicarea unui singur tratament sporul a fost de 4.5 q/ha, la tratamentul dublu s-a obţinut un
spor de 10q/ha.
În cazul în care folosiți doar Albit în procesul de tratare al semințelor (fără fungicide,
insec�cide) acestea trebuie semănate în cel mult 24 de ore de la momentul tratamentului.
Folosiți Albit odată cu tratamentele cu pes�cide pentru a elimina efectul stresant al acestora.
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ALBITCOM S.R.L.

600352, Bacãu,România
Calea Moldovei, nr. 39
mob: +40 748 79 74 37,
e-mail : albitcomsrl@gmail.com,
site : www.albit.ro

