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ORGALIFE (Orgallajf) është plehërues mikro-
biologjik organik i lëngët, i përgatitur nga baza 
e plehëruesit të fortë (casting) nga krimbat kali-
fornianë. Plehëruesi ORGALIFE e siguron dhe e 
balancon ushqimin e bimëve në një mënyrë 
krejtësisht tjetër nga sa e bëjnë këtë plehëru-
esit kimikë klasikë. Mikroorganizmat e tokës 
janë kualiteti bartës i plehëruesit Orgalife. Ato 
janë fituar në rrugë natyrore, nga kasting-u i 
krimbave kalifornianë, proces ky i cili zgjat një 
vit. Mikroorganizmat nga plehëruesi ORGAL-
IFE i transformojnë format e paarritshme të 
elementeve nga toka dhe ajri në forma lehtë-
sisht të arritshme për bimët dhe në këtë më-
nyrë (plehëruesi) mundëson që të ushqyerit e 
bimëve të zhvillohet përmes proceseve 
fiziologjike të natyrshme. 
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• Paraqet zëvendësimin universal për 
plehëruesit mineral dhe është i përshtatshëm 
për prodhimin e ushqimit të pastër organik për 
njerëzit dhe shtazët;
• Për një periudhë prej një viti në një hektar 
mikroorganizmat e vdekur lënë 10 tonelata 
materie organike;
• Formon strukturë fine dhe të shkrifët të tokës;
• Sintetizon (nga ajri dhe toka) dhe ruan në tokë 
120 deri në 140 kg azot në një hektar (për një vit); 
• I biosintetizon në ujë polisaharidet e tretshme 
dhe të patretshme dhe e rregullon regjimin 
ujor-ajror;
• Sintetizon fitohormone (citokinin, auksin dhe 
giberelin), të cilat e përmirësojnë mbirjen, rrënjos-
jen, rritjen dhe zhvillimin e bimëve, ndërsa koha 
për arritjen e fryteve është më e shkurtër për 8-10 
ditë;
• Prodhon vitamina të grupit B dhe antibiotikë që i 
mbrojnë bimët nga bakteret fitopatogjene, gjë që 
e ul nevojën e shfrytëzimit të fungicideve;
• Mikroorganizmat nga plehëruesi Orgalife, format 
e paarritshme të azotit (si dhe të elementeve të 
tjera) nga ajri dhe toka i transformon në forma 
lehtë të arritshme për bimët. 

Përdorimi: Përmes sistemit pikë pas pike, si dhe të atij foliar, përmes spërkatëseve, atomizuesve, stërpikjes me aeroplan. 
Zbatimi: 1-3 litra Orgalife në 1 dekar. Mënyra e zbatimit: shih programin e detajuar për çdo kulturë në www.organikanova.com. 
Përdoret në bujqësinë organike (dhe konvencionale). Nuk është toksik për njerëzit, për shtazët dhe për bletët. Përzihet me 
insekticide, herbicide dhe fungicide. NUK MUND TË MBIDOZOHET.

Gjithsej baktere
Amonifikatorë
Gjithsej kërpudha
Tharme
Aktinomiceta
Kontaminatorë
GRUPI FIZIOLOGJIK I MIKROORGANIZMAVE
Azotofiksatorë
Nitrifiksatorë
Mikroorganizma celulolitik aerobi 
Materie organike
pH                            

125.000.000/ml
76.000.000/ml
86.000/ml
2.000.000/ml
670.000/ml
2.000.000/ml

86%
79%
100%
50.66-55.98 %                           
6.9-7.56 

ANALIZA MIKROBIOLOGJIKE

* Në kushtet laboratorike – veprim mikrobiocid ndaj sëmundjeve të bimëve: 
morr, myk, kromë te pemët, ervinia, alternaria sp, fusarium, botrytis sp, 
ventilia pirina, verticilium sp.

Përse ORGALIFE?
• Produktivitet më i madh për min. 20 %;
• Frytet janë më të mëdha, me ngjyra më të theksu-
ara dhe me erë e me shije shumë më të mirë;
• Përqindje të shtuar të vitaminës C tek frytet për 
2 - 7 herë;
• Pjekje më e hershme e fryteve, për 5-8 ditë;
• Frytet më gjatë kohë mbeten të freskëta dhe më 
mirë e durojnë transportin;
• Plehëruesi Orgalife e siguron dhe e balancon 
ushqimin e bimëve;
• Farërat e trajtuara me Orgalife mbijnë më shpejt, më 
mirë rrënjosen dhe kanë rritje dhe zhvillim më të mirë;
• Bimët në mënyrë të kontrolluar e shfrytëzojnë 
azotin dhe përfundimisht përmbajnë 75% azot 
amoniakor dhe 25% azot nitror, mjaft e pëlqyeshme 
kjo për shumë bimë; 
• Mikroorganizmat e stimulojnë rritjen dhe zhvillimin 
e bimëve. Ndikojnë në rritjen e qëndrueshmërisë 
ndaj sëmundjeve të bimëve, thatësirës dhe akullit. E 
zvogëlojnë përqindjen e ngrirjes gjatë temperaturave 
skajshmërisht të ulëta. Shokeret e temperaturave të 
nxehta i durojnë më mirë. 
• Bimët kanë sistem rrënjor më të zhvilluar, më të 
shëndetshëm e më të pasur, trung më të madh, kurorë 
më të mbushur dhe numër më të madh gjethesh;
• E ul përdorimin e mjeteve mbrojtëse gjatë 
vegjetacionit.

Si ndikon Orgalife 
ndaj fryteve dhe bimëve


