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Nr.

tratamente

Tratament seminţe
50 ml/10 L apă/tona 

de semințe
1

Aplicare foliară: 40 ml/ha

1. în faza de înfrăţire
Consum apă: 300 

L/ha
2. în faza de înflorire

50-100 ml/
30-50 L de apă/tona 

de semințe
Aplicare foliară: 30 ml/ha

1. faza de 5-6 perechi 
de frunze (BBCH 20)

Apă: 300-400 L/ha

2. în faza împreunării 
frunzelor şi tulpinilor 

rădăcinoase
200-500 ml/

50 L de apă/tona de 
semințe

Aplicare foliară: 40 ml/ha

1. în faza 4-7 frunze Apă: 300 L/ha 01-Feb
2. la începutul înfloririi 

calatidiului

Tratament seminţe
100 ml/10 L de 

apă/tona de semințe
Aplicare foliară: 40 ml/ha
1. în faza de 3-6 
frunze existente

Apă: 300 L/ha

2. în faza înfloririi

Cartof Aplicare foliară:
50 ml/ha (2 ml/10 L 

de soluţie)
1. Pulverizarea în 
faza îmbobocirii 
(împreunarea 

frunzelor şi 
rădăcinilor)

Apă: 300 L/ha

2. peste 15-20 de zile 
după prima aplicare

Leguminoase

(soia, mazăre, năut,

fasole, bob, lupin) Aplicare foliară: 30-40 ml/ha

Stropirea în faza 
îmbobocirii

Apa: 300-400 L/ha 1

Rapiţă de primăvară Tratament seminţe 50 ml/tonă 1

şi toamnă Aplicare foliară:

1. la alungirea tulpinii 
(BBCH 20-45)

2. la începutul fazei 
de înflorire (BBCH 50-
65). Rata de aplicare 

– 200 L/ ha

Tratament seminţe
50 ml/10-15 L de 

apă/tona de semințe
1

Tratamentul 
seminţelor reduce 

infestarea cu 
putregaiul rădăcinilor 
şi creşte rezistenţa la 
infecţiile aerogene şi 

stresul erbicid
Se recomandă 

utilizarea ALBIT ca 
antidot în amestec cu 

pesticidele

Se recomandă 
utilizarea ALBIT ca 

antidot în amestec cu 
pesticidele. Nu se 

recomandă utilizarea 
ALBIT la tratamentul 

foliar în combinaţie cu 
regulatorii de creştere

2 ml/10 L de soluţie 
de lucru de pesticide 
aproximativ 60 ml/ha)

01-Feb

Porumb

Cel mai eficient este 
primul tratament în 
vegetaţie. Cel de-al 

doilea sporește 
eficiența primului 
tratament cu 30%

01-Feb

Tratament tuberculi
100 ml/tonă (10 ml/L 

de apă)
1

Este eficientă 
utilizarea ALBIT în 

combinaţie cu 
insecticidele pentru 

combaterea 
gândacului de 

colorado

2

Sfeclă de zahăr

Tratament seminţe 1
Este oportună 

utilizarea ALBIT în 
amestec în rezervor 
cu erbicidele şi alte 

pesticide02-Mar

Floarea soarelui

Tratament seminţe 1 Tratament seminţe: 
pulverizator manual – 
de preferat se lasă 2-
3 zile la uscat înainte 

de semănat

Cultură Tipul tratamentului Dozaj Indicații specifice

Cereale păioase de 
toamnă şi primăvară

Adaugați ALBIT la 
tratamentele cu 

pesticide01-Feb



Culturi furajere 

(ciumare (Galega),

trifoi, măzăriche,

lucernă, sulfină,

amarantă, muştar,

etc.) Aplicare foliară: 40 ml/ha
Pulverizarea în prima 
jumătate a vegetaţiei 

(faza îmbobocirii). 
Consum de apă 300 

L/ha

Apa 300 l/ha.

Culturi legumicole Tratament semințe:

Soluţia se foloseşte în 
loc de apă pentru 

umectarea standard a 
seminţelor de legume 

înainte de 
însămânţare.

(roşii, castraveţi,

Umectarea înainte de 
semanare în soluţie 

de lucru în 
concentraţie de 2 ml/L 
în decurs de 3-10 ore. 
Consumul 1 L/kg de 

seminţe

Pentru efect plantele 
se pot stropi mai mult 

decât de 2 ori pe 
perioada de vegetaţie

bostănei, salată

verde, ardei dulce,
vinete,sfeclă de 

masă)
Aplicare foliară:

30 ml/ha (1 ml/10 L 
apă)

1. Pulverizarea în 
faza a 2-3 frunze 

existente
Apă: 400 L/ha, 4 L/ar

2. peste 15 zile după 
primul tratament

Tratament semințe:
Umectarea înainte de 
semanare a bulbilor 
de ceapă timp de 1 

oră
Aplicare foliară:

(în câmp)
Se recomandă 

utilizarea ALBIT ca 
antidot în amestec cu 

pesticidele
Varză albă, Tratament semințe:

varză de pechin

Umectarea înainte de 
semanare în soluţie 

de lucru cu 
concentraţia 1 ml/l în 
decurs de 3-10 ore

Aplicare foliară:
50 ml/ha (1 ml/10 L 

de apă)
1. în faza de 3-5 

frunze (la răsădire 
sau la aclimatizarea 

răsadului)

Apă: 400-500 L/ha, 4-
5 L/ar

2. în faza formării 
căpăţânii

3. peste 15 zile

Aplicare foliară:
200-250 ml/ha (2-2,5 

ml/10 l de apă)
1. înainte de înflorire

apa: 1000 l/ha, 10 
l/ar.

2. după înflorire
3. la începutul 

creşterii bobiţelor

4. în faza împreunării 
bobiţelor în ciorchini, 

colorării bobiţelor

1 ml/kg (1 ml/L de 
apă)

1

Este oportună 
utilizarea ALBIT în 

amestec cu 
insecticidele

02-Mar

Viţă de vie 03-May

Este oportună 
utilizarea ALBIT în 

amestec cu 
fungicidele și 
insecticidele

2

Ceapă

5 ml/kg (5 ml/L de 
apă)

1

În seră ALBIT se 
utilizează conform 

recomandărilor pentru 
culturile legumicole

40 ml/ha 1

Tratament seminţe
50-70 ml/15 L 

apa/tona de semințe
1

La lucernă şi trifoi 
este indicată stropirea 

plantelor la 
reînceperea creşterii 
vegetative primăvara 
cu doza de 40 ml/ha 

şi peste 7-10 zile 
după fiecare cosire cu 
doza de 40-70 ml/ha 
(pentru regenerarea 

intensă a masei 
biologice)

01-Feb

2 ml/kg (2 ml/L de 
apă)

1



Aplicare foliară:
100 ml/ha (sau 1 

ml/10 L de apă, 0,5 
ml/pom)

1. la extensia 
inflorescenţelor

Apă: 1000 L/ha (sau 2-
5 L/pom)

2. la înflorire (bobocul 
roz)

3. după înflorire, 
„alunul”, „nucul”

4. de asemenea în 
scopuri profilactice 
pentru imunizarea 
plantelor până la 

apariţia semnelor de 
boală

Aplicare foliară: 50 ml/ha

Coacăză neagră,
1. în perioada 

înmuguririi 
–îmbobocirii

Apă: 500-600 L/ha,

agriş, măceş, etc. 2. Dupa 25-30 zile 1ml/10 L apă
Consum de apă: 500-

600 L/ha

Aplicare foliară:
40 ml/ha (1 ml/10 L 

de apă)

Stropirea din 
momentul creşterii 

frunzelor cu intervalul 
de 7-10 zile

Apă: 400 L/ha, 4 L/ar

Plante verzi 
decorative (măceş, 

liliac, iasomie,
Aplicare foliară:

200 ml/ha (sau 2 
ml/10 L de apă, 1 

ml/arbust sau 
copăcel)

corn, etc.),

1. faza înmuguririi – 
îmbobocirii (pentru 

plantele care nu 
înfloresc – în prima 

jumătate a vegetaţiei)

Apă: 1000 L/ha sau 5 
L/arbust (copăcel)

culturi silvice 2. După 15 zile

Butaşi şi puieţi de 1 ml/L de apă
arbuşti decorativi şi 

fructiferi,
Apă: 1 L/50-250 

butaşi
culturi silvice

Culturi florale în Aplicare foliară:
60-70 ml/ha (1 ml/10 

L de apă)

sol deschis şi în 
sere (trandafiri, 

gladiole, garoafe, 
cyclamen, clivia, 
amaryllis, violete, 
ciuboţica-cucului, 

etc.)

1. la începutul înfloririi Apă: 600-1000 L/ha

2. dupa 2 săptămâni (6-10 L/ar)

Ierburi de peluză Aplicare foliară:
60ml/g (1 ml/10 L de 

apă)

(Păiuș, bentgrass, 
bluegrass,

Stropirea peluzei de 
la începutul creşterii 

(primăvara), 
următoarele – după 
un interval de 7 zile

Apă: 600-1000 L/ha, 
6-10 L/ar

raigras peren)

01-Feb

Se recomandă 
utilizarea ALBIT 

pentru stimularea 
creşterii şi înfrăţirii 

peluzei în perioadele 
critice (după iernare, 
cosire, introducerea 
îngrăşămintelor şi 

pesticidelor în timpul 
secetei)

02-Mar

Umectarea butaşilor 
înainte de sădire în 

soluţia Albit în decurs 
de 3-5 ore

1

01-Feb

Tratamentul cu ALBIT 
poate fi folosit odată 
cu udatul florilor. Se 
va folosi soluţia de 

lucru a ALBIT 
(concentraţia 1-2 

ml/10 L) pentru udat, 
totodată soluţia 

trebuie să nimerească 
nu numai în sol, dar şi 

să ude abundent 
frunzele plantelor

Măr 02-Mar

Este recomandată 
asocierea ALBIT cu 

fungicidele si 
insecticidele

02-Mar

Căpşună de grădină 3

Plantaţiile de căpşună 
pot fi udate cu soluţie 

de ALBIT în 
concentraţie de 1 
ml/10 L în locul 

udatului cu apă cu 
condiţia ca soluţia să 
nimerească pe frunze


