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ORGALIFE er en økologisk, mikrobiologisk
gødning i væskeform, som bliver tilberedt på
basis af californiske kompostormes udsondring.
ORGALIFE gødning sikrer og afbalancerer
plantenæringsstoffer på en helt anden måde
end kemisk gødning. Jordens mikroorganismer
er den vigtigste faktor for kvaliteten i ORGALIFE
gødning. De er ligeledes produceret på naturlig
måde af kompostormenes udsondring en
proces der tager et helt år. ORGALIFE
gødnings mikroorganismer forvandler
utilgængelige former for jord- og luftgrundstoffer til nemt tilgængelige former, sådan at
planter på naturlig fysiologisk måde kan
indtage næringsstofferne.

MIKROBIOLOGISK ANALYSE
Bakterier ialt
Ammoniak organismer
Svampe
Gær
Actinomycetes
Contaminators
FYSIOLOGISKE GRUPPER AF MIKROORGANISMER
Nitrogen fastsættende mikroorganismer
Nitrifiers
Aerobic cellulolytic mikroorganismer
Organisk materiale
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

* Laboratorieundersøgelser har vist forebyggende egenskaber imod
følgende plantesygdomme: Rust, meldug, frugt skorpedannelse, Erwinia,
Alternaria sp, fusarium, botrytis sp, ventilia pirina, Verticilium

Hvorfor ORGALIFE?
• Det er en universal erstatning af mineralsk
gødning og velegnet til produktion af
økologisk mad til både mennesker og dyr;
• På et års tid, kan døde mikroorganismer
efterlade 10 ton organisk materiale på overfladen af en hektar land;
• Det danner en fin og løs jordstruktur;
• Syntetiserer (både fra luft og jord) og bevarer
120 til 140kg nitrogen i jorden per hektar(i en
periode på et år);
• Udfører biosyntes eaf løselige og uløselige
polysaccharider og regulerer vand-luft systemet;
• Syntetiserer plantehormoner (cytokinin, auxin
og gibberellin) hvilket øger spiring, rodfæstning,
vækst, og udvikling af planter, samtidig bliver
perioden hvori frugterne modnes forkortet med
8-10 dage;
• Producerer B-vitaminer og antibiotika som
beskytter planter mod plantepatogene bakterier, dermed kan brugen af svampemidler
reduceres;
• Orgalife gødnings mikroorganismer omdanner utilgængelige nitrogene former (såvel som
andre grundstoffer) fra luft og jord til nemt
tilgængelige former for plantenæringsstoffer;

ORGALIFEs indflydelse på
frugter og planter
• Forhøjet udbytte på min. 20%;
• Frugterne er større, mere farverige og har bedre
smag og aroma;
• Mellem 2-7 gange højere andel af C-vitamin i
frugter;
• Frugterne modnes 5 til 8 dage tidligere;
• Længere holdbarhed og forbedret tolerance
overfor transport;
• Orgalife gødning sikrer og afbalancerer plantenæringsstoffer;
• Frø der bliver behandlet med Orgalife spirer
hurtigere, har bedre rodfæste, og gror og udvikler
sig væsentligt bedre;
• Planterne bruger nitrogen på en kontrolleret måde,
de indeholder 75% ammoniumkvælstof og 25%
nitratkvælstof, hvilket er idealt for planter;
• Mikroorganismer stimulerer planternes vækst og
udvikling. De forbedrer planternes modstandskraft
mod sygdomme, tørke og frost..
• De reducerer andelen der fryser ved ekstremt lave
temperaturer;
• Forbedret tolerance overfor meget høje temperaturer
• Planterne har meget sundere og rigere rodsystemer, større stilke og flere blade
• Det reducerer behovet for plantebeskyttelsesmidler under væksten..

Brug: drypvanding, såvel som bladvanding igennem sprinkleranlæg. Anvendelse: 1-3 liter Orgalife per 1000m2. Påføring: for
detaljerede anvisninger til hver plantekultur kontakte os. Bruges i økologisk (og konventionelt) landbrug. Ikke giftigt for mennesker, dyr eller bier. Kan blandes med insekticider, herbicider og fungicider. INGEN OVERDOSERING MED DETTE PRODUKT .
Orgalife er EU-registret med nummer EU REG(EC) 834/2007.
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