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SOIA

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
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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 23,1%
®

Albit are efect stimulator şi protector asupra soiei.
Albit sporeşte germinarea în camp a seminţelor cu până la 15%, stimulează regenerarea
mugurilor, înfrunzirea, înflorirea, măreşte rezistenţa plantelor la secetă.
®

Albit®, beneficii multiple şi profituri mărite
®

Tratarea cu Albit stimulează creşterea plantei. Creşterea productivităţii recoltei de soia la
tratamentul cu Albit constă în obţinerea unei cantităţi suplimentare de 46 kg de ulei de
soia şi 73 kg de proteină/ha.
Albit are un randament al investiţiei de 300%, la 1 euro investit Albit aduce un profit de 3
euro.
Tratarea cu Albit are următoarele beneficii:
ü Creşte rezistenţa la boli;
ü Creşte germinarea în câmp a seminţelor cu până la 15%;
ü Stimulează regenerarea mugurilor şi înfrunzirea;
ü Stimulează înflorirea;
ü Creşte masa seminţelor;
ü Creşte numărul de păstăi pe plantă ( în medie 108 bucăţi) cu până la 35% mai mult;
ü Măreşte rezistenţa plantei la secetă şi stresul provocat de erbicide;
ü Crează potenţial fotosintetic sporit datorită formării frunzelor şi lăstarilor naturali.
®

®

®

®

Albit® protejează soia împotriva secetei, temperaturilor scăzute şi grindinei
®

Albit sporeşte imunitatea la deficienţă de umiditate şi stres termic cu 10% până la 60%.
Efectul rezistenţei la secetă se realizează prin sensibilizarea plantelor împotriva stresului
osmotic și de temperatură la seceta fiziologică a solului și cea atmosferică. S-a
demonstrat că procesele fitoimunităţii se află în strânsă concordanţă cu activitatea
fitoregulatorilor, astfel Albit acţionează prin reglarea activităţii auxinelor. De asemeni, un
®
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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 de soia. 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 acţionează benefic asupra indicatorilor de rezistenţă la secetă, cum ar fi : creşte
capacitatea de reţinere a umidităţii şi reduce intensitatea transpiraţiei.
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Albit® fungicid, antidot şi antistres – micşorează cheltuielile, creşte
veniturile
®

Albit imunizează soia împotriva:
ü Fusarium - eficienţă biologică pâna la 65%;
ü Ascohitoza - eficienţă biologică pâna la 53,3%;
ü Septorioza - eficienţă biologică pâna la 52,1%
®

Albit acţionează ca fungicid 100% la o prevalenţa a bolii de 6 - 22% şi un nivel al
dezvoltării de 2-5%. 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 şi sporeşte mecanismele
naturale de protecţie împotriva bolilor şi intensifică acţiunea fungică a preparatului.
®
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Soia este foarte sensibilă la efectele toxice ale erbicidelor, ducând la pierderea de
cantităţi importante de recoltă. Stresul erbicid se manifestă şi prin întârzierea formării
de noduli ce duce la o cantitate insuficientă de azot , pierderea parţială a clorofilei şi
3
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arsuri grave. Adăugarea Albit în aceleaşi rezervoare cu erbicidele înlătură aceste
probleme, Albit acţionând ca un antidot. Albit ajută la dezvoltarea plantelor de soia
prin accelerarea fazelor fenologice de creştere.
®
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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 recoltei securitate ecologică şi valori nutriţionale peste medii.
În ţările UE, Albit este o alternativă pentru sistemele de agricultură ecologică.
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Cum se utilizează?
®

Tratarea soiei cu Albit se începe cu tratarea seminţelor înainte de semănat şi un singur
tratament în perioada de vegetaţie în faza de îmbobocire. Aceste 2 tratamente sunt la
fel de importante pentru creşterea productivităţii şi imunizarea împotriva bolilor.
Norma de consum : 50 ml/t de seminţe şi 40 ml/ha.
Tratarea seminţelor se poate face împreună cu fungicidele chimice şi preparatele
împotriva bacteriilor de noduli (tuberculi). Dacă se combină Albit cu inoculanţii
rizobiului doza trebuie mărită la 65 - 75 ml, deoarece bacteriile degradează parţial Albit ul. Tratarea seminţelor cu Albit se face cu o zi înainte de însămânţare.
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Un tratament complet cu Albit necesită 40ml/ha. 1litru de Albit se utilizează pentru
tratarea completă a 25ha.
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