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ORGALIFE е течно органско микробио-
лошко ѓубриво, подобрувач на почва и 
бистимулатор подготвено од база на цврсто 
ѓубриво (casting) од калифорниски црви. 
ORGALIFE ѓубривото ја обезбедува и 
балансира исхраната на растенијата на 
сосема поинаков начин отколку 
класичните хемиски ѓубрива. 

(a) Vasil Gjorgov 33-A/58, Skopje, Macedonia
(t) ++38976395599 / (e) info@organikanova.com / www.organikanova.com

• Претставува универзална замена за 
минералните ѓубрива и е погоден за 
производство на органски чиста храна за 
луѓето и животните;
• За период од една година на еден хектар 
изумрените микроорганизми оставаат 10 
тона органска материја;
• Формира фина и растресена структура на 
почвата;
• Синтетизира (од воздухот и почвата) и 
задржува во почвата 120 до 140 кг азот на 
хектар (за една година); 
• Ги биосинтетизира во вода растворливите 
и нерастворливите полисахариди и го 
регулира водено воздушниот режим;
• Синтетизира фитохормони (цитокинин, 
ауксин и гиберелин) кои го подобруваат 
р’тењето, вкоренувањето, растот и развојот 
на растенијата, а времето на стасување на 
плодовите е пократко за 8-10 дена;
• Продуцира витамини од Б групата и 
антибиотици кои ги штитат растенијата од 
фитопатогени бактерии, со што се намалува 
потребата од користење на фунгициди;
• Микроорганизмите од ORGALIFE 
ѓубривото, недостапните форми  на азот 
(како и другите елементи) од воздухот и 
почвата ги трансформира во лесно достапни 
форми за растенијата; 

Употреба: Преку систем капка по капка како и фолијарно преку прскалки, атомизери, авионско прскање. 
Примена: 1-2 литри ORGALIFE  на 1 декар. Начин на примена: детална програма за секоја култура на 
www.organikanova.com. Се користи во органско (и во конвенционално) земјоделие. Не е токсичен за луѓето, 
животните и пчелите. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДОЗИРА.

* Во лабораториските услови - микробиоцидно дејство врз 
растителните болести: пепелница, пламеница, краставост на овошјето, 
ervinia, alternaria sp, fusarium, botrytis sp, ventilia pirina, verticilium sp.

Зошто ORGALIFE?
• Поголем род за мин. 20 %;
• Плодовите се покрупни со поизразени бои и 
со многу поубав мирис и вкус;
• Зголемен процент на витамин Ц  во 
плодовите за 2 - 7 пати;
• Порано созревање на плодовите за 5-8 дена;
• Плодовите подолго остануваат свежи и 
подобро го поднесуваат транспортот;
• ORGALIFE ѓубривото ја обезбедува и 
балансира исхраната на растенијата;
• Семињата  третирани со оргалајф побргу 
никнуваат, подобро се вкоренуваат и имаат 
многу подобар раст и развој;
• Растенијата контролирано го користат азотот 
и конечно содржат 75% амонијачен и 25% 
нитратен азот што е сон на секое растение; 
• Микроорганизмите го стимулираат растот и 
развојот на растенијата. Влијаат врз 
зголемување на отпорност кон растителни 
болести, суша и мраз. Го намалуваат процентот 
на измрзнување при екстремно ниски 
температури. Топлотните температурни шокови 
подобро ги поднесуваат. 
• Растенијата имаат многу поздрав и побогато 
развиен коренов систем, поголемо стебло, 
пополна крошна и поголем број листови;
• Ја намалува употребата на заштитни 
средства во текот на вегетацијата.

Како ORGALIFE влијание 
врз плодовите и растенијата?

ХЕМИСКИ АНАЛИЗИ
48.35 % 
2.44 % 
3.70 %
4.10 % 
2.43 %
3.52 % 
2.72 % 
3.80 % 
0.98 %
0.89 %
460 mg/kg(ppm) 
230 mg/kg(ppm) 
75 mg/kg(ppm)
< 0.1mg/kg(ppm)
6.83
1625 µS/sm

Органиски материи
Вкупен Азот
Вкупно Хумусни киселини
Вкупно Фулво киселини (THE)
Фосфор P2O2

Калиум К2О
Суви материи
Калциум Ca
Магнезиум Mg 
Железо Fe
Манган Mn
Цинк Zn
Бор B
Бакар Cu
pH 
Електроспроводливост

Азотофиксатори
Целулитични бактерии
Нитрификаторни бактерии  
Денитрификаторни бактерии
Вкупно аеробно хетеротрофни 
мезофилни бактерии
Вкупен број на квасци и мувли

72*105  [CFU/ml]
46*105  [CFU/ml]
72*105  [CFU/ml]
22*105  [CFU/ml]

142*105  [CFU/ml]
16*105  [CFU/ml]

МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ 


