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PORUMB

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.
®

Albit are la bază mecanisme naturale, conţine microelementele esenţiale pentru
creşterea şi dezvoltarea plantelor : MgO, SO42-, K2O, P2O5, N, acid poli-beta-hidroxibutiric
(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
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

substanţe hrănitoare cu până la 47%
Un îngrăşământ organo-mineral
Sporeşte eficienţa tratamentelor clasice
Fungicid
Antidot
Protejează planta de stresul biotic (BOLI) şi abiotic

Albit® înseamnă productivitate mărită cu până la 14,7%
®

Albit are efect stimulator şi protector asupra porumbului.

Albit®, beneficii multiple şi profituri mărite
®

Tratarea cu Albit stimulează creşterea plantei. Creşterea productivităţii şi a calităţii
recoltei de porumb, ca urmare a tratamentului cu Albit , este datorată creşterii masei
verzi a porumbului cu 14,7 %, creşterea în boabe cu 11,6% şi a masei ştiuleţilor cu până la
6,2%.
®

®

Albit fortifică sistemul radicular al plantei de porumb, se formeaza rădăcini secundare
suplimentare ce au ca rezultat inclusiv o rezistenţă mărită la secetă.

Albit® protejează porumbul 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
ca 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.
®

®

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)
®
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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 plantele împotriva:
ü Helmintosporioza – eficienţa biologică până la 45%;
Ÿ
ü Taciunelui comun - eficienţa biologică până la 77%;
ü
®

Albit se utilizează în aceleaşi rezervoare de amestec cu celelate tratamente chimice fără
a interfera sau anula efectele acestora. Albit combate stresul provocat de fungicide
adică încetinirea creşterii şi dezvoltării si sporeşte mecanismele naturale de protecţie
împotriva bolilor şi intensifică atiunea fungică a preparatului. 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 poate fi folosit în mod eficient în combinaţie cu erbicide – completează acţiunea
acestora. Tratarea cu Albit în combinaţie cu erbicidele măreşte recolta de porumb cu
23,7 % faţă de un tratament numai cu erbicid pur.
®

Erbicidele exercită un stres foarte pronunţat asupra porumbului şi îl face foarte
vulnerabil la boli, ce duc la alte tratamente cu fungicide. Albit utilizat împreună cu
erbicidele elimină acest efect şi imunizează planta.
®

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
®
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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 utilizare în agricultura pur ecologică.

Cum se utilizează?
®

Tratarea cu Albit a porumbului presupune tratarea seminţelor înainte de semănat şi 2
pulverizari în perioada de vegetaţie.
Tratarea seminţelor asigură un efect mărit de stimulare a creşterii, începând cu etapele
timpurii, reduce încetinirea germinării cauzate de pesticide şi creşte eficienţa
tratamentelor vegetative cu până la 40%.
®

Tratarea cu Albit în faza de vegetaţie se face :
1. În faza de 3-4 frunze ;
2. La începutul fazei de înflorire (înspicare).
Cel mai eficient tratament este în faza de 3-4 frunze, cel de-al doilea sporeşte eficienţa
primului cu 30%. Nu se recomandă doar un singur tratament!
Dozele de consum: 100 ml/t de seminţe şi 40 ml/ha. Consumul soluţiei de lucru este de
10 l/t si 300l/ha.
®

1l de Albit se utilizează pentru tratarea completă a 12,2 ha.
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