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VIŢA DE VIE

NOUA ȘANSĂ PENTRU VITICULTURA 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 23,1%
®

Albit are efect stimulator şi protector asupra viţei de vie.
Stimularea creşterii se reflectă asupra lăstarilor, frunzelor şi ciorchinilor.
Sporeşte cu:
ü
ü
ü
ü

28-64% - regenerarea anuala a lăstarilor de viţă de vie
28-56% - creşterea viţei (corzi) în comparaţie cu lăstarii
3.7-13.6% - procentul de coacere a bobiţelor
21-24% - împlinirea şi masa ciorchinilor.

Albit®, beneficii multiple şi profituri mărite
®

Utilizarea Albit creşte rata de înrădăcinare şi prindere a butaşilor (şi în cazul aclimatizării
unor soiuri noi), împlinirea strugurelui, consolidează viţa, asigură o calitate excelentă a
culturilor.
®

Albit contribuie la creşterea concentraţiei masice a glucozei în bobiţe, reduce procesul de
descompunere a glucozei şi a acizilor organici în timpul depozitării, ceea ce duce la
reducerea pierderilor naturale cu 50% şi păstrarea gustului bobiţelor.
De asemenea, se intensifică exponenţial varietatea aromelor la struguri şi a vinului din
strugurii trataţi cu Albit .
®

Albit® protejează viţa de vie împotriva secetei, temperaturilor scăzute şi
grindinei
În primăvara anului 2014, în Cehia, zona viticolă - Vinarstvi Bukovsky (regiune Kobyli,
Moravia) compania de asigurare a evaluat o distrugere a viţei de vie în proporţie de 70%
din cauza grindinei. Datorita tratării cu Albit , producţia de strugurii a suferit o pierdere
de doar 20% .
®
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Albit® fungicid, antidot şi antistres – micşorează cheltuielile, creşte
veniturile
®

Albit imunizează viţa de vie împotriva:
ü Oidium (făinarea) - eficienţă biologică în medie de 70%
Ÿ
ü Mildiu (mucegaiul pufos, mană) – eficienţă biologică în medie de 50,5 %.
®

Eficienta Albit împotriva oidium nu cedează efectului unui complex de preparate
chimice de protecţie standard.
Pentru combaterea oidium (făinarea) – de la o dezvoltare slabă a bolii până la o
dezvoltare de 90% a bolii, Albit funcţionează ca fungicid în proportie de 100%.
®

®

In cazul mildiu (mucegaiul pufos, mană) eficienţa Albit ca fungicid este de 50% . În cazul
în care viţa de vie este afectată de mildiu, la un grad de până la 5%, Albit funcţionează ca
fungicid în proporţie de 100%. Peste 5% grad de afectare a bolii, Albit trebuie folosit în
combinaţie cu fungicidele chimice, reducând semnificativ consumul acestora cu 50%.
®

®

®

Se recomandă utilizarea Albit alături de doze de fungicid chimic înjumătăţite (1/2 din
cantitatea folosită anterior) pentru eficienţa tratamentelor de protecţie pentru
combaterea mildiului (mucegaiul pufos, mana). În cele mai multe cazuri tratamentul
combinat Albit + 50% fungicide chimice este mai eficient cu 5 - 10%, faţă de tratamentul
doar cu fungicide chimice!
Tratamentul combinat Albit cu fungicide chimice a avut ca rezultat o stimulare a
formării strugurilor în comparaţie cu Albit plus îngrăşăminte chimice.
®

®

®

®

Calitatea vinului şi aroma lui se intensifică în mod exponenţial datorită tratării cu Albit ,
deoarece acesta acţionează ca un antistres împotriva tratamentelor chimice cu
pesticide. Stresul provocat de pesticide impiedică realizarea programelor genetice
integrate de sinteză a metaboliţilor aromatici din boabele mature. Albit înlatură acest
stres şi menţine în aceeaşi măsură şi protecţia împotriva bolilor.
®
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Albit®, un preparat din clasa 4 de pericol
®

Albit are o clasificare sanitară de pericol 4 (compuşi nontoxici). Folosirea lui permite
reducerea utilizării fungicidelor standard toxice din clasele de pericol 1, 2 şi 3. Acestea
(fungicidele de clasa 1,2 şi 3) pot provoca arsuri viţei de vie şi alergii, intoxicaţii,
disfuncţii şi alte efecte distructive persoanelor ce consumă strugurii trataţi cu ele.
®

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?
®

Se recomandă stropirea podgoriilor cu soluţie de Albit (cu concentraţie de circa 2-2,5
ml/10 litri). Consumul recomandat de Albit este de 200-250 ml/ha. Consumul soluţiei
de lucru - 200 ml de Albit la 1000 litri de apă/ha (2 ml Albit la 10 litri de apă/ar).
®

®

®

Stropirea se realizează înainte de înflorire, după înflorire, înainte de creşterea bobiţelor,
în faza de închidere a bobiţelor în ciorchini, la colorarea bobiţelor.
®

Aplicarea Albit trebuie integrată în sistemul de protecţie a viţei de vie, utilizat în acest
sector. Preparatul este amestecat în rezervoare cu fungicide şi insecticide chimice
pentru tratamentele de rutină împotriva bolilor şi dăunătorilor.
®

În funcţie de nivelul de dezvoltare al bolii, se utilizează Albit în combinaţie cu fungicidele
chimice (acestea din urmă în cantităţi diminuate) obţinând reducerea costurilor de
prelucrare şi produse ecologic pure.
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