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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
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                       ®Albit  înseamnă produc�vitate mărită cu până la 28,3 %

®Albit ş rapiț are efect s�mulator i protector asupra ei.
 

®Albit , beneficii mul�ple şi profituri mărite

®Albit  ș ă ș, an�dot pentru stresul provocat de insec�cide i erbicide ajut  la cre teri a 
produc�vit ii culturii de  p n  la 16,8% la recolta de semin e c nd este folosit mpreun  ăț â ă ț â î ă
cu erbicidele i 19,5% c nd este folosit cu insec�cidele.ș  â

®Albit î ș ă ă , ță mpreuna cu erbicide i insec�cide asigur  o recolt  mai mare cu 28 3 % fa  de 
c mpurile de control tratate doar cu insec�cide i erbicide.â ș

®Albit crește:










Creșterea produc�vității și calității recoltei de rapiță, ca urmare a tratamentului cu Albit, 
este datorată efectului an�dot și potențiator de creștere ce se reflectă printr-o s�mulare 
a creșterii plantei imediat după ce sunt facute tratamentele împreună cu erbicide și 
insec�cide. De asemeni crește conținutul oleaginos al semințelor, crește numărul      
semințelor și greutatea lor.

Greutatea semințelor cu pana la 45,3 g/1000 de semițe ;
Numărul de boabe la o plantă cu până la 41,8 buc;
Masa semințelor la o plantă cu până la 3,8 g.
Conținutul oleaginos al semințelor cu 1,3 %;
Can�tatea de ulei cu până la 297 l/ha

Un mililitru de Albit® aduce un supliment de la 1,3 l până 6 l de ulei de rapiță. În Cehia, 
Albit® se află printre primele locuri în preferințele producătorilor de oleaginoase, fiind 
considerat unul dintre cei mai buni regulatori de creștere și micronutrienți de pe piață. 





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

®Albit , sporește imunitatea la  deficiența de umiditate și stresul termic cu 10  până la 
60%. Efectul rezistenței 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 că procesele fitoimunităţii se află în strânsă concordanţă cu ac�vitatea 

®fitoregulatorilor, as�el Albit  acționează prin reglarea ac�vității 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  declanșează un  mecanism important în rezistenţa la secetă prin creșterea 
®conţinutul de acid ascorbic din frunzele plantelor de rapiță. 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 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  se recomandă a fi folosit în același rezervor de amestec cu erbicidele și 
insec�cidele. Efectul protector al insec�cidelor asupra dăunătorilor nu se reduce, dar se 
măresc semnifica�v can�tățile de recoltă cu până la 93% față de câmpurile de control.
Adăugarea  la tratamentul cu insec�cide a asigurat 44q semințe de rapiță în plus ®Albit

3





                                     față de câmpul de control sau cu până la 6 l de ulei de rapiță la fiecare ml de Albit folosit.
®Albit , imunizează rapița împotriva:

 Fusariozei - eficienţă biologică pâna la 48 %; 
 Alternariozei  -  eficienţă biologică pâna la 79 %;
 Putregaiului alb   -  eficienţă biologică pâna la 75 %;
 Caderii plantutelor -  eficienţă biologică pâna la 67 %.

 Albit ,  clasa 4 de pericol ® un preparat din
®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 as�el se obține o recoltă de produse ecologic pure. 

®Albit  oferă recoltei securitate ecologică și valori nutriționale peste medii.
®În țările UE, Albit  este o alterna�vă pentru sistemele de agricultură ecologică.

Cum se u�lizează?

®Tratamentul cu Albit  se recomandă a se face de 2 ori în perioada de vegetație în amestec 
cu insec�cide sau erbicide. Aceste tratamente pot fi completate și de tratarea 
semințelor de rapiță înainte de însămânțare.

Norma de consum: 50ml/t de  seminţe (10L de apă, pes�cide) 
Tratament în vegetație:  2 pulverizări de 60ml/ha  sau 1 pulverizare de 120 ml/ha
(folosi� Albit in amestec cu erbicide si insec�cide pentru eliminarea efectului stresant 
al acestora)

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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