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ALBIT España 
 

Cultivo Dose de ALBIT Modo e momento 
de aplicação 

Número de 
tratamentos 

Algodão 

Tratamento de sementes 

100 cc/Tn de sementes 

Antes da sementeira, tratar as 
sementes com uma mistura de 
ALBIT com os fungicidas, ou de 
ALBIT só com água. 

1 

Recomendações: 

Se as sementes já vierem tratadas e não for 
possível aplicar tratamentos adicionais, poder-
se-á adicionar ALBIT a outros produtos quando 
se leva a cabo o tratamento localizado em linhas 
durante a sementeira. A dose é de 100 cc/ha. 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos: 
1 – na fase de 3-5 folhas 
implantadas;  
2 – na fase do surgimento dos 
botões florais;  
3 – 10-15 dias após o segundo 
tratamento. 

1-3 

Arroz 

Tratamento de sementes 

100 cc/Tn de sementes 

Sementeira de sementes 
secas 

Antes da sementeira, tratar as 
sementes com uma mistura de 
ALBIT e os fungicidas, ou de 
ALBIT apenas com água. 

1 

200 cc/Tn de sementes 

Pré-germinação de sementes   
Antes da sementeira, molhar as 
sementes durante 8-48 horas 
na solução de ALBIT com água. 

1 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
perfilhamento. 

1-2 

Beterraba 
sacarina 

Tratamento de sementes 

100 cc/Tn de sementes 

Antes da sementeira, tratar as 
sementes com uma mistura de 
ALBIT com os fungicidas, ou de 
ALBIT só com água. 

1 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
5-6 folhas visíveis, e depois em 
intervalos de 10-20 dias, até ao 
final da fase de início de 
cobertura do cultivo. 

2-3 
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Canola 

Tratamento de sementes 

50 cc/Tn de sementes 

Antes da sementeira, tratar as 
sementes com uma mistura de 
ALBIT com os fungicidas, ou de 
ALBIT só com água. 

1 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – na fase de 1-3 entrenós 
percetíveis;  
2 – na fase de surgimento de 
botões florais. 

1-2 

Cereais 
 

Aveia, Cevada, 
Centeio, 

Painço, Sorgo, 
Trigo, Trigo 
sarraceno, 
Triticale, 
Quinoa. 

Tratamento de sementes 

100 cc/Tn de sementes 

Antes da sementeira, tratar as 
sementes com uma mistura de 
ALBIT com os fungicidas. Pode 
reduzir-se a dose de fungicidas 
em até 50%. 

1 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – na fase de perfilhamento;  
2 – entre as fases de 
encanamento e folha bandeira. 

1-2 

Citrinos 

Tratamento foliar 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores em plena produção 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – na fase de brotamento;  
2 – na fase de florescimento;  
3 – no início do crescimento do 
fruto;  
4 – na fase em que o fruto 
alcança 50% do seu tamanho 
final;  
5 – no início da maturação. 

4-5 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores recém-plantadas 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 20-40 dias 
durante o período vegetativo. 

- 
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Cucurbitáceas 
 

Abóbora, 
Melão, 

Melancia. 

Tratamento de sementes 

2 cc/kg de sementes 

Antes da sementeira, molhar as 
sementes durante 10 horas na 
solução de ALBIT e os 
fungicidas, ou de ALBIT apenas 
com água. 

1 

Tratamento de plântulas 

2,5 cc / 10 L de água 

Utilizar um dos seguintes 
modos de aplicação: 
 
- Submergir a bandeja com 

plantas na solução de ALBIT 
e os fungicidas, ou de ALBIT 
apenas com água;  

- Antes do transplante, tratar 
as plantas em bandeja por 
via foliar com uma solução 
de ALBIT e outros produtos 
fitossanitários, ou de ALBIT 
apenas com água. 

1 

Recomendações: 
O primeiro modo de aplicação de ALBIT é 
preferível, porque se consegue a melhor 
penetração do produto até às raízes das plantas. 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
3-5 folhas verdadeiras do tronco 
principal, e depois em intervalos 
de 10-20 dias, até um máximo 
de 4 tratamentos. 

2-4 

Estacas 1 cc / 1 L de água 

Antes da plantação, molhar as 
estacas durante 10 horas na 
solução de ALBIT e os 
fungicidas, ou de ALBIT só com 
água. 

1 

Flores 
cortadas 

Tratamento foliar 

1-2,5 cc / 10 L de água 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 15 dias, a 
partir da fase de 2-3 folhas 
verdadeiras do tronco principal 
e até que a planta alcance a 
produção plena com a dose de 
2,5 cc / 10 L de água, e depois 
pode aplicar-se a dose reduzida, 
de 1-1,5 cc / 10 L de água, até 
que termine a campanha. 

- 
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Frutos secos  
 

Amêndoa, 
Avelã, Bolota, 

Castanha, Noz, 
Noz pecã, 
Pistácio. 

Tratamento foliar 

200-250 cc/ha 

Árvores em plena produção 
Tratar con una mezcla de ALBIT 
y otros productos fitosanitarios 
en los siguientes momentos: 
1 – en la fase de floración; 
2 – no início do crescimento do 
fruto; 
3 – na fase em que o fruto 
alcança 50% do seu tamanho 
final; 
4 – em pós-colheita. 

3-4 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores recém-plantadas 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 20-40 dias 
durante o período vegetativo. 

- 

Programa especial para proteger contra as geadas 

125 cc/ha 

Tratar com a solução de ALBIT 
apenas com água, ou de ALBIT 
com outros produtos 
fitossanitários 2-3 dias antes das 
geadas, e depois repetir 1-2 dias 
após as geadas. 

2 

Frutas de 
caroço 

 
Ameixa,  Cereja, 

Damasco, 
Nectarina, 
Paráguaio, 
Pêssego. 

Tratamento foliar 
Programa geral para aumentar a produtividade das árvores em plena 

produção 

200-250 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – en la fase de floración; 
2 – no início do crescimento do 
fruto; 
3 – na fase em que o fruto 
alcança 50% do seu tamanho 
final; 
4 – no início da maturação; 
5 – em pós-colheita. 

4-5 

Programa especial para aumentar o calibre dos frutos e o conteúdo de 
açúcares 

200-250 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários 50-60 dias antes 
da colheita, e depois em 
intervalos de 10-15 dias, até um 
máximo de 4 tratamentos. 

3-4 

Programa especial para proteger contra as geadas 

125 cc/ha 

Tratar com a solução de ALBIT 
apenas com água, ou de ALBIT 
com outros produtos 
fitossanitários 2-3 dias antes das 
geadas, e depois repetir 1-2 dias 
após as geadas. 

2 
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Programa geral para estimular o desenvolvimento de árvores recém-
plantadas 

2,5 cc / 10 L de água 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 20-40 dias 
durante o período vegetativo. 

- 

Frutas de 
semente  

 
Kiwi, Maçã, 
Marmelo, 

Nêspera, Pera. 
 

Tratamento foliar 
Programa geral para aumentar a produtividade das árvores em plena 

produção 

200-250 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – en la fase de floración; 
2 – no início do crescimento do 
fruto; 
3 – na fase em que o fruto 
alcança 50% do seu tamanho 
final; 
4 – no início da maturação; 
5 – em pós-colheita. 

4-5 

Programa especial para incrementar el calibre de los frutos y el contenido 
de azúcares 

200-250 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários 50-60 dias antes 
da colheita, e depois em 
intervalos de 10-15 dias, até um 
máximo de 4 tratamentos. 

3-4 

Programa especial para proteger contra as geadas 

125 cc/ha 

Tratar com a solução de ALBIT 
apenas com água, ou de ALBIT 
com outros produtos 
fitossanitários 2-3 dias antes das 
geadas, e depois repetir 1-2 dias 
após as geadas. 

2 

Programa geral para estimular o desenvolvimento de árvores recém-
plantadas 

2,5 cc / 10 L de água 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 20-40 dias 
durante o período vegetativo. 

- 

 
Frutos 

vermelhos 
  

Amora 
Framboesa, 

Groselha, 
Mirtilos. 

 

Tratamento foliar 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores em plena produção 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – en la fase de floración; 
2 – no início do crescimento do 
fruto; 

3-4 
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Frutos 

vermelhos 
  

Amora 
Framboesa, 

Groselha, 
Mirtilos. 

 

3 – na fase em que o fruto 
alcança 50% do seu tamanho 
final; 
4 – no início da maturação. 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores recém-plantadas 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 20-40 dias 
durante o período vegetativo. 

- 

Fungos 2 cc / 1 L de água  

Vários dias após a sementeira 
de micélio, verter 20 ml da 
solução de ALBIT com água e 
outros produtos fitossanitários 
por cada 1 kg da embalagem. 

1 

Girassol 

Tratamento de sementes 

500 cc/Tn de sementes 

Tratar as sementes com a 
solução de ALBIT e água e 
deixá-las de molho durante 2-3 
horas antes da sementeira. 

1 

Recomendações: 

Se as sementes já vierem tratadas e não for 
possível aplicar tratamentos adicionais, poder-
se-á adicionar ALBIT a outros produtos quando 
se leva a cabo o tratamento localizado em linhas 
durante a sementeira. A dose é de 100 cc/ha. 
Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

1 – no surgimento de 4-7 folhas 
implantadas;  
2 – no início da formação da 
cabeça (ou no último momento 
quando é possível entrar na 
superfície para realizar o 
tratamento). 

1-2 

Recomendações: 

No case de não se ter realizado o primeiro 
tratamento de ALBIT e os herbicidas, dever-se-á 
aplicar a dose de 100 cc/ha de ALBIT durante o 
segundo tratamento. 

 
 
 

 
 

Hortaliças de 
bolbos  

 
Alho, Alho 

francés, Cebola, 
Cebolinha, 

Chalota. 
 
 
 
 
 

Tratamento de sementes 

1 cc/kg de sementes   

Antes da sementeira, molhar as 
sementes durante 10 horas na 
solução de ALBIT e os 
fungicidas, ou de ALBIT apenas 
com água. 

1 

Tratamento de dentes 

100-200 cc/Tn de dentes 

Antes da semeadura, tratar os 
dentes com uma mistura de 
ALBIT com os fungicidas ou 
ALBIT apenas com água. 

1 

Tratamento de plântulas 

2,5 cc / 10 L de água 

Utilizar um dos seguintes 
modos de aplicação: 
 
- Submergir a bandeja com 

plantas na solução de ALBIT 

1 
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Hortaliças de 

bolbos  
 

Alho,  Alho 
francés, Cebola, 

Cebolinha, 
Chalota. 

 

e os fungicidas, ou de ALBIT 
apenas com água;  

- Antes do transplante, tratar 
as plantas em bandeja por 
via foliar com uma solução 
de ALBIT e outros produtos 
fitossanitários, ou de ALBIT 
apenas com água. 

Recomendações: 
O primeiro modo de aplicação de ALBIT é 
preferível, porque se consegue a melhor 
penetração do produto até às raízes das plantas. 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
3-4 folhas visíveis, e depois em 
intervalos de 10-20 dias, até um 
máximo de 4 tratamentos. 

3-4 

Hortaliças de 
flores  

 
Alcachofra, 
Brócolos, 

Couve-flor, 
Romanesco. 

Tratamento de sementes 

1 cc/kg de sementes 

Antes da sementeira, molhar as 
sementes durante 10 horas na 
solução de ALBIT e os 
fungicidas, ou de ALBIT apenas 
com água. 

1 

Tratamento de plântulas 

2,5 cc / 10 L de água 

Utilizar um dos seguintes 
modos de aplicação: 
 
- Submergir a bandeja com 

plantas na solução de ALBIT 
e os fungicidas, ou de ALBIT 
apenas com água;  

- Antes do transplante, tratar 
as plantas em bandeja por 
via foliar com uma solução 
de ALBIT e outros produtos 
fitossanitários, ou de ALBIT 
apenas com água. 

1 

Recomendações: 
O primeiro modo de aplicação de ALBIT é 
preferível, porque se consegue a melhor 
penetração do produto até às raízes das plantas. 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
3-4 folhas visíveis, e depois em 
intervalos de 15 dias, até um 
máximo de 4 tratamentos. 

2-4 
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Hortaliças de 

frutos  
 

Aboborinha, 
Beringela, 

Pepino, 
Pimento, 
Tomate. 

 

Tratamento de sementes 

2 cc/kg de sementes 

Antes da sementeira, molhar as 
sementes durante 10 horas na 
solução de ALBIT e os 
fungicidas, ou de ALBIT apenas 
com água. 

1 

Tratamento de plântulas 

2,5 cc / 10 L de água 

Utilizar um dos seguintes 
modos de aplicação: 
 
- Submergir a bandeja com 

plantas na solução de ALBIT 
e os fungicidas, ou de ALBIT 
apenas com água;  

- Antes do transplante, tratar 
as plantas em bandeja por 
via foliar com uma solução 
de ALBIT e outros produtos 
fitossanitários, ou de ALBIT 
apenas com água. 

1 

Recomendações: 
O primeiro modo de aplicação de ALBIT é 
preferível, porque se consegue a melhor 
penetração do produto até às raízes das plantas. 

Tratamento foliar 
Hortaliças	industriais 

1er y 2º – 50 cc/ha 
3er – 80 cc/ha 
4º – 100 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
3-4 folhas visíveis, e depois em 
intervalos de 15 dias, até um 
máximo de 4 tratamentos. 

2-4 

Hortaliças de mesa 

1-2,5 cc / 10 L de água 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 15 dias, a 
partir da fase de 2-3 folhas 
verdadeiras do tronco principal 
e até que a planta alcance a 
produção plena com a dose de 
2,5 cc / 10 L de água, e depois 
pode aplicar-se a dose reduzida, 
de 1-1,5 cc / 10 L de água, até 
que termine a campanha. 

- 

 
 
Hortaliças de 

folhas  
 
 

Tratamento de sementes 

1 cc/kg de sementes 

Antes da sementeira, molhar as 
sementes durante 10 horas na 
solução de ALBIT e os 
fungicidas, ou de ALBIT apenas 
com água. 

1 



	

 
 

10 
+34 951 535 949 

info@albit.es 
www.albit.es 

ALBIT España 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hortaliças de 
folhas  

 
Acelga, Alface, 

Chicória, Couve 
de bruxelas, 

Couve 
lombarda, 

Endívia, 
Espinafres,  

Repolho, Salsa. 
.  
 
 

Tratamento de plântulas 

2,5 cc / 10 L de água 

Utilizar um dos seguintes 
modos de aplicação: 
 
- Submergir a bandeja com 

plantas na solução de ALBIT 
e os fungicidas, ou de ALBIT 
apenas com água;  

- Antes do transplante, tratar 
as plantas em bandeja por 
via foliar com uma solução 
de ALBIT e outros produtos 
fitossanitários, ou de ALBIT 
apenas com água. 

1 

Recomendações: 
O primeiro modo de aplicação de ALBIT é 
preferível, porque se consegue a melhor 
penetração do produto até às raízes das plantas. 
Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
3-4 folhas visíveis, e depois em 
intervalos de 15 dias, até um 
máximo de 4 tratamentos. 

2-4 

Hortaliças de 
raíz  

 
Beterraba de 

mesa, Cenoura, 
Nabo, Rábano. 

Tratamento de sementes 

2 cc/kg de sementes 

Antes da sementeira, molhar as 
sementes durante 10 horas na 
solução de ALBIT e os 
fungicidas, ou de ALBIT apenas 
com água. 

1 

Tratamento de plântulas 

2,5 cc / 10 L de água 

Utilizar um dos seguintes 
modos de aplicação: 
 
- Submergir a bandeja com 

plantas na solução de ALBIT 
e os fungicidas, ou de ALBIT 
apenas com água;  

- Antes do transplante, tratar 
as plantas em bandeja por 
via foliar com uma solução 
de ALBIT e outros produtos 
fitossanitários, ou de ALBIT 
apenas com água. 

1 

Recomendações: 
O primeiro modo de aplicação de ALBIT é 
preferível, porque se consegue a melhor 
penetração do produto até às raízes das plantas. 
Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
3-4 folhas visíveis, e depois em 
intervalos de 15 dias, até um 
máximo de 4 tratamentos. 

2-4 
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Hortaliças de 
troncos e talos  

 
Aipo, 

Borragem, 
Cardo, 

Espargos. 

Tratamento de sementes 

2 cc/kg de sementes 

Antes da sementeira, molhar as 
sementes durante 10 horas na 
solução de ALBIT e os 
fungicidas, ou de ALBIT apenas 
com água. 

1 

Tratamento de plântulas 

2,5 cc / 10 L de água 

Utilizar um dos seguintes 
modos de aplicação: 
 
- Submergir a bandeja com 

plantas na solução de ALBIT 
e os fungicidas, ou de ALBIT 
apenas com água;  

- Antes do transplante, tratar 
as plantas em bandeja por 
via foliar com uma solução 
de ALBIT e outros produtos 
fitossanitários, ou de ALBIT 
apenas com água. 

1 

Recomendações: 
O primeiro modo de aplicação de ALBIT é 
preferível, porque se consegue a melhor 
penetração do produto até às raízes das plantas. 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
3-4 folhas visíveis, e depois em 
intervalos de 15 dias, até um 
máximo de 4 tratamentos. 

2-4 

Hortaliças de 
tubérculos 

 
Batata, 

Batata-doce. 

Tratamento de sementes 

100 cc/Tn de sementes 

Antes da sementeira, tratar os 
tubérculos com uma mistura de 
ALBIT com os fungicidas, ou de 
ALBIT apenas com água. 

1 

Recomendações: 

Se as sementes já vierem tratadas e não for 
possível aplicar tratamentos adicionais, pode 
adicionar-se ALBIT a outros produtos quando se 
leva a cabo o tratamento localizado em linhas 
durante a sementeira. 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários entre a fase de 
início de cobertura do cultivo, e 
a fase de surgimento dos 
botões florais, e depois em 
intervalos de 10-15 dias, até um 
máximo de 4 tratamentos. 

2-4 
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Leguminosas 
  

Amendoins,  
Ervilhas, Favas, 

Feijão verde, 
Grão de bico, 

Lentilhas, 
Lupino, Soja. 

Tratamento de sementes 

50-100 cc/Tn de sementes 

Antes da sementeira, tratar as 
sementes com uma mistura de 
ALBIT com os fungicidas, ou de 
ALBIT só com água. 

1 

Recomendações: 

No caso de utilizar ALBIT durante a inoculação de 
sementes com as bactérias fixadoras de 
nitrogénio, recomenda-se a aplicação da dose de 
100 cc/Tn. As sementes tratadas devem ser 
armazenadas não mais do que 1 dia antes da 
sementeira. 
Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
3-4 folhas visíveis, e depois em 
intervalos de 15-20 dias, até um 
máximo de 3 tratamentos. 

2-3 

Lúpulo 

Tratamento foliar 

2,5 cc / 10 L de água 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase da 
altura da planta entre 2-2,5 
metros, e depois em intervalos 
de 25-35 dias, até um máximo 
de 3 tratamentos. 

1-3 

Milho 

Tratamento de sementes 

100 cc/Tn de sementes 

Antes da sementeira, tratar as 
sementes com uma mistura de 
ALBIT com os fungicidas, ou de 
ALBIT só com água. 

1 

Recomendações: 

Se as sementes já vierem tratadas e não for 
possível aplicar tratamentos adicionais, poder-
se-á adicionar ALBIT a outros produtos quando 
se leva a cabo o tratamento localizado em linhas 
durante a sementeira. A dose é de 50-100 cc/ha. 
Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – na fase de surgimento de 3-6 
folhas visíveis;  
2 – duas semanas depois do 
primeiro tratamento (ou no 
último momento quando é 
possível entrar na superfície 
para realizar o tratamento).	

1-2 

 
 

Morangos 
 
 

Tratamento de plântulas 

1 cc / 1 L de água 

Antes da plantação, humedecer 
as raízes das plantas vários 
segundos na solução de ALBIT e 
os fungicidas, ou de ALBIT 
apenas com água. 

1 



	

 
 

13 
+34 951 535 949 

info@albit.es 
www.albit.es 

ALBIT España 
 

 
 
 
 
 

Morangos 

Tratamento foliar 

1-2,5 cc / 10 L de água 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 15 dias, a 
partir da fase de 2-3 folhas 
verdadeiras do tronco principal 
e até que a planta alcance a 
produção plena com a dose de 
2,5 cc / 10 L de água, e depois 
pode aplicar-se a dose reduzida, 
de 1-1,5 cc / 10 L de água, até 
que termine a campanha. 

- 

Oliveira 

Tratamento foliar 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores em plena produção 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – na fase de brotamento;  
2 – na fase de florescimento;  
3 – na fase de queda da 
flor/engorda;  
4 – em pós-colheita. 

3-4 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores recém-plantadas 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 20-40 dias 
durante o período vegetativo. 

- 

Outras árvores  
 

Banana, 
Carambola, 
Caqui, Figo, 
Tâmara, e 

outros. 
 

Tratamento foliar 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores em plena produção 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – na fase de brotamento;  
2 – na fase de florescimento;  
3 – no início do crescimento do 
fruto;  
4 – no início da maturação; 
5 – em pós-colheita. 

3-5 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores recém-plantadas 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 20-40 dias 
durante o período vegetativo. 

- 

 
Plantas 

forrageiras 
 

Tratamento de sementes 

50 cc/Tn de sementes 

Antes da sementeira, tratar as 
sementes com uma mistura de 
ALBIT com os fungicidas, ou de 
ALBIT só com água. 

1 
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Plantas 

forrageiras 

Tratamento foliar 

50 сc/ha e 
75 cc/ha 

A dose de 50 cc aplica-se na fase 
de brotamento. 
A dose de 75 cc aplica-se 7-10 
dias após cada corte. 

- 

Plantas 
ornamentais e 

cultivos 
florestais 

Tratamento foliar 

2,5 cc / 10 L de água 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a partir da fase de 
formação de botões florais 
(surgimento das folhas nas 
plantas que não florescem), e 
depois em intervalos de 15 dias, 
até um máximo de 3 
tratamentos 

2-3 

Relva 

Tratamento foliar 

1 cc / 10 L de água 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 30 dias. 

- 

Recomendações: 

No caso de ser necessário recuperar a relva após 
ter sido danificada, recomenda-se que aumenta 
a dose até 2,5 cc / 10 L de água. Com o sistema de 
rega, recomenda-se a utilização da dose de 100 
cc/ha. 

Subtropicais  
 

Abacate,  
Ananás, Anona, 
Manga, Papaia. 

. 

Tratamento foliar 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores em plena produção 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – na fase de brotamento;  
2 – na fase de florescimento;  
3 – no início do crescimento do 
fruto;  
4 – na fase em que o fruto 
alcança 50% do seu tamanho 
final.  

3-4 

2,5 cc / 10 L de água 

Árvores recém-plantadas 
Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 20-40 dias 
durante o período vegetativo. 

- 

Tabaco 

Tratamiento durante la siembra 

100 cc/ha 

Tratar nos sulcos durante a 
sementeira ou plantação com 
uma mistura de ALBIT e outros 
produtos fitossanitários, ou de 
ALBIT apenas com água. 

1 

Tratamento foliar 

50-75 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários durante os 
primeiros tratamentos foliares. 

2-3 
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Vinhedo 
 

Tratamento foliar 
Programa geral para aumentar a produtividade das árvores em plena 

produção 

2,5 cc / 10 L de água 
 

Dose mínima – 125 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários nos seguintes 
momentos. 
1 – quando os troncos 
alcançarem 10-15 cm; 
2 – na queda da flor;  
3 – 30 dias após o segundo; 
4 – 30 dias antes da colheita. 

3-4 

Programa especial para aumentar o conteúdo de açúcares 

2,5 cc / 10 L de água 
 

Dose mínima – 125 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários 60 dias antes da 
colheita, e depois em intervalos 
de 15-20 dias, até um máximo 
de 3 tratamentos. 

3 

Programa especial para minimizar gastos reduzindo as doses de 
fungicidas a 50%: enquanto se começa a aplicar ALBIT, reduzir a dose de 

fungicidas a 50%; até então, é necessário aplicar a dosagem completa 

200 cc/ha 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários quando os 
troncos alcançarem 10-15 cm, e 
depois em intervalos de 20 dias, 
até um máximo de 5 
tratamentos. 

4-5 

Programa especial para proteger contra as geadas 

125 cc/ha 

Tratar com a solução de ALBIT 
apenas com água, ou de ALBIT 
com outros produtos 
fitossanitários 2-3 dias antes das 
geadas, e depois repetir 1-2 dias 
após as geadas. 

2 

Programa geral para estimular o desenvolvimento de árvores recém-
plantadas 

2,5 cc / 10 L de água 

Tratar com uma mistura de 
ALBIT e outros produtos 
fitossanitários a cada 20-40 dias 
durante o período vegetativo. 

- 

 
Recomendações: 
1. Com o sistema de nebulização, para todos os programas a dose é de 200 

cc/ha. 
2. Para recuperar a uva após o granizo, a dose é de 200 cc/ha. 
3. No caso de se utilizarem os produtos para deter o desenvolvimento das 

uvas de mesa, dever-se-ão realizar os tratamentos com ALBIT apenas antes 
da queda da flor e depois da fase em que as uvas tenham alcançado o seu 
tamanho final. 
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Recomendações adicionais: 
 
1. Para os cultivos herbáceos, a dose é de 50-75 cc por hectare. Recomenda-se a aplicação da 

dose de 75 cc por hectare no caso de haver oportunidade de realizar apenas 1 tratamento 
foliar com ALBIT, ou no caso de se necessário aumentar a resistência das plantas nas zonas 
nas quais que estão sujeitas a muito stress hídrico e térmico. A dose de 50 cc por hectare é 
utilizada nas zonas que estão sujeitas a menos stress hídrico e térmico ou quando se aplica 
ALBIT como um potenciador numa mistura com os produtos estimulantes de crescimento à 
base de aminoácidos, extrato de algas ou outros componentes.  
 

2. Para os cultivos lenhosos, no caso de aplicar ALBIT numa mistura com os produtos 
estimulantes do crescimento baseados em aminoácidos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, 
extrato de algas e outros componentes, poder-se-á reduzir a dose de ALBIT para 50%, 
mantendo a dose mínima de 125 cc/ha. 
 

3. No caso de não serem possíveis os tratamentos foliares com ALBIT durante as fases mais 
importantes do desenvolvimento da planta, poder-se-ão levar a cabo tratamentos com a rega 
por gota com a dose de 150-250 cc/ha. 
 

4. Para recuperar a planta após o granizo e a sobredosagem de produtos fitossanitários e 
fertilizantes, recomenda-se proceder sem demora com o tratamento foliar de ALBIT 
empregando as seguintes doses: 

 
- Para os herbáceos, a dose é de 100 cc/ha (o dobro da dose normal); 
- Para as plantas perenes, a dose é de 200-250 cc/ha (dose completa). 

 
 


