DOZIMI
Mënyra më e mirê është mënyra natyrale

KOPSHTARI

TRAJTIMI FOLIAR:

Çdo 7-15 ditë me 10-20 litra në hektar. Tretet me ujë. Numri i trajtimeve dhe sasia e plehut likuid.
Orgalife varet nga lloji i bimës dhe nga cilësia e truallit. Te trajtimi foliar, me rëndësi është të aplikohet sasia e rekomanduar e Orgalife në hektar.
Sasia e ujit varet nga pompa (sa litra ujë harxhon në një hektar)

SIPAS PËRVOJËS SONË SHUMËVJEÇARE, I REKOMANDOJMË TRAJTIMET NË VIJIM
Aplikimi i parë: 10 ditë para fillimit të prodhimit të fidanëve. Me Orgalife trajtohet trualli në të cilin përgatitet rasati.
Aplikimi i dytë: Trajtohet rasati në 5-7 ditë.
Aplikimi i tretë: Trajtohet trualli ku do të mbillen bimët. 10-15 ditë para mbjelljes. Në kohën kur bimët do të rriten për mbjellje, më së miri është që në
gropat ku do të vihen bimët, fillimisht të vihet 50-60 gram pleh i ngurtë Orgalife, me ç’rast rrënja e bimës duhet të jetë në kontakt të drejtpërdrejtë me
Orgalife (plehun e ngurtë).
Aplikimi i katërt: Menjëherë pas mbjelljes.
Aplikimi i pestë: Para lulëzimit- të sigurohet lulëzim më i vëllimshëm dhe më i fuqishëm.
Aplikimi i gjashtë: (dhe eventualisht i ardhshëm): Në frutdhënie, pas çdo vale të vjeljes për fruta më të mëdhenj dhe më të njësuar dhe pjekje më të
shpejtë të frutave. Në rast të lulëzimit më të vëllimshëm dhe më shumë frutave nga ajo normale (me ç’rast rrënja nuk mund ti ushqejë të gjitha frutat
me efikasitet), rekomandojmë trajtim foliar më të shpeshtë me Orgalife.
Sistem pikë:

Çdo 7-15 ditë, me 20-30 litra/hektar, për më shumë lule dhe pjekje më të shpejtë si edhe fruta më të mëdhenj.

PEMËTARI

Pemishtet e trajtuara me Orgalife kanë lulëzim shumë më të fuqishëm, fruta më të mëdhenj dhe të njësuar me ngjyra më të bukura dhe aromë dhe shije shumë
më të bukur.Frutat pas vjeljes mbesin të freskëta dhe e durojnë më mirë transportimin. Të korrat piqen më herët për 7-15 ditë në raport me bimët e trajtuara me
plehra kimik. Bimët, rendimentin e vet të plotë e japin një vit më herët në raport me bimët e trajtuara me plehra kimik.
Vitamina “C” te frutat rritet prej 2-7, që kontribuon për rritjen e imunitetit dhe rezistencës së bimëve ndaj të gjitha llojet e sëmundjeve, ndaj thatësirës, akullit dhe
shokut nga ngrohja. Invadimi i insekteve mbi bimët zvogëlohet. Mikroorganizmat në plehun Orgalife e përmirësojnë strukturën e truallit dhe e rregullojnë regjimin
ujoro-ajror.

TRAJTIM FOLIAR:

4-7 trajtime me 10-20 litra në hektar. Tretet me ujë.
Numri i trajtimeve foliare dhe sasia e Orgalife varet prej llojit dhe moshës së bimëve dhe cilësisë së truallit. Te trajtimi foliar me rëndësi është të aplikohet sasia e
rekomanduar e Orgalife. Sasia e ujit varet prej llojit të pompës (sa litra ujë harxhon në 1 hektar)

SIPAS PËRVOJËS SONË SHUMËVJEÇARE, I REKOMANDOJMË TRAJTIMET NË VIJIM:
Aplikimi i parë: Pas vjeljes së frutave, 10 -20 lit./hektar*Orgalife – me qëllim që bima të përgatitet për dimër ndërsa në pranverë të startojë me më shumë sytha
frutdhënëse.
Aplikimi i dytë: 1-2 kg Orgalife, pleh i ngurtë për fidan gjatë ngritjes së plantacionit.
Aplikimi i tretë: Spërkatje dimërore, 10-20 lit/ha* Orgalife, së bashku me vaj të bardhë (konvencional) ose vaj Neem (organik)
Aplikimi i katërt: në pranverë të hershme 10-20lit./ha*Orgalife, bashkë me fungicid, pishë organike, zink në plotësim (në rast se ka nevojë) që të mbrohen bimët
nga acari dhe ngricat pranverore.
Aplikimi i pestë: Pas rënies së 60- 70 % të luleve, 10-20 lit./ha*Orgalife, në kombinim me insekticid.
Aplikimi i gjashtë: Pas formimit të frutave, dhe kjo është 10 ditë pas lulëzimit 10- 20 lit./ha*Orgalife, - për ti mbajtur frutat.
Aplikimi i shtatë: frutmbajtjes: 10-20lit./ha*Orgalife- për fruta më të mëdhenj dhe të njësuar.
Aplikimi i tetë: (në rast se ka nevojë): Kur ka frutë më të madhe se ajo normale, bima ka nevojë për më shumë ushqim, 10-20 lit./ha*, Orgalife.
*Sasia e Orgalife varet prej cilësisë së truallit dhe moshës së bimëve.
PARALAJMËRIM: Për shkak të kursimit të lëndës djegëse dhe të dorës së punës. Rekomandohet që kur pemët trajtohen me mjete mbrojtëse të trajtohen bashkë me Orgal-

Sistem pikë:

2-4 trajtime me 20-30 litra/hektar në varësi prej moshës së mbjelljes.

Me trajtimin foliar Orgalife i cili do të pikojë mbi gjeth është ushqim përmes gjethit, ndërsa ajo që do të bjerë mbi truall është ushqim përmes truallit.

REKOMANDOJMË:

Pas prerjes degët bluhen (me makinë lidhëse për bluarjen e degëve), trajtohen me Orgalife dhe mandej trualli lëvrohet cekët ose po bëhet me frezë. Flora mikrobiologjike,
në fakt numri i madh i mikroorganizmave të dobishme dhe humusi i pjekur në truall janë bazë për planifikimin e frytit të mirë, të shëndetshëm dhe cilësorë.
Praktika e mirë bujqësore: me Orgalife 63 tona/hektarë, me plehra konvencional 35tonë/hektar

VRESHTARI

Përdorimi i Orgalife në vreshtari. Veraritë që prodhojnë verëra kulmore do i zvogëlojnë trajtimet me mjete mbrojtëse a mund të lënë edhe fryt më të madh i cili do
të jetë shumë më cilësorë në raport me rendimentin që do të trajtohet me plehra kimik. Vitamina “C” te frutat e trajtuara me Bioflor dhe glistall rritet për 2-7 herë
ashtu që rritet imuniteti a në këtë mënyrë edhe rezistenca e bimëve ndaj të gjitha llojeve të sëmundjeve, thatësive, acarit dhe shokëve nga i ngrohti. Numri i madh i
mikroorganizmave të dobishme (100-120 miliardë në 1ml³.) në pjesën më të madhe do i shkatërrojnë mikroorganizmat e dëmshme të cilat i shkaktojnë sëmundjet
bimore.Mbjelljet e reja të trajtuara me Orgalife likuid+ Orgalife pleh i ngurtë, rendimentin e vet të plotë e japin një vit më herët në raport me plantacionet e trajtuara
me plehra kimik.
Sipas përvojës sonë shumëvjeçare, i rekomandojmë trajtimet në vijim.

PROGRAM PËR TRAJTIM FOLIAR PËR NJË HEKTAR
3 -4 trajtime: 10 - 30 litra. Tretet me ujë.
Aplikimi i parë: Në vjeshtë pas mbajtjes së frytit. Me këtë trajtim bimët do të ballafaqohen më lehtë me temperaturat ekstreme të ulëta, ndërsa pranverën do e
presin të gatshme për rendiment më të madh dhe të shëndetshëm.
Aplikimi i dytë: Menjëherë pas lëshimit të lastarëve të ri.
Aplikimi i tretë: Pas lulëzimit.
Aplikimi i katërt: (dhe eventualisht i ardhshëm): Gjatë frutmbajtjes
Numri i trajtimeve foliare dhe sasia e Orgalife varet prej llojit dhe moshës së plantacionit së hardhisë si edhe prej cilësisë së truallit.
Te trajtimi foliar me rëndësi është të aplikohet sasia e rekomanduar e Orgalife.
Sasia e ujit varet prej pompës (sa litra ujë harxhon në 1 hektar).

Sistemi pikë pas pike:

2 - 3 trajtime. 10-30 litra

Në plantacionet ku nuk ka sistem pikë pas pike rekomandohen edhe 1-2 trajtime foliare. Me trajtimin foliar me Orgalife, ajo pjesë e likuidit që do të bjerë mbi gjethin
është ushqim përmes gjethit ndërsa ajo pjesë që do të bjerë mbi truall është ushqim përmes truallit.

REKOMANDOJMË
Pas prerjes degët e thata bluhen (me makinë lidhëse për bluarjen e degëve), trajtohen me Orgalife dhe mandej trualli lëvrohet cekët ose po bëhet me frezë. Teprica
e masës së gjelbër e cila mënjanohet në pranverë gjithashtu bluhet. Kjo materie organike nuk guxon të nënçmohet. Flora mikrobiologjike, në fakt numri i madh i
mikroorganizmave të dobishme dhe humusi i pjekur në truall janë bazë për planifikimin e frytit të mirë, dhe cilësorë.

KULTURA DRITHORE

Flora mikrobiologjike, numri i madh i mikroorganizmave të dobishme dhe humusi i pjekur në truall janë bazë për planifikimin e frytit të mirë, dhe cilësorë.
Rezultatet më të mira arrihen kur Orgalife përdoret menjëherë pas korrjes. Menjëherë pas korrjes, kashta prehet dhe trajtohet me Orgalife. Shumë është me rëndësi
që plehu Orgalife të aplikohet në mënyrë të barabartë mbi sipërfaqen, mandej të lëvrohet cekët.
Mikroorganizmat e zmadhojnë konsiderueshëm materien organike në truall. Për rreth 6о ditë, mikroorganizmat nga plehu Orgalife, e shndërrojnë kashtën në humus të pjekur. Humusi e mban lagështinë në truall ashtu që edhe në periudhën e thatësirës bimët kanë lagështi të mjaftueshme dhe kjo rezulton me rendiment
konsiderueshëm më të lartë.
Për efekt maksimal për sipërfaqen mundet që në mënyrë të barabartë të shpërndahet edhe plehu organik ose po mbeturinat bimore nga kulturat tjera.
Bakteret shumë vështirë vdesin në këtë fazë, për arsye se nëse nuk u konvenojnë kushtet momentale ato mbrohen me lëshimin e sporeve (hibernojnë) dhe në këtë
mënyrë presin moment të volitshëm për veprim. Më së shpeshti veprojnë kur temperatura në tokë është mbi 6 gradë ose po në ajër mbi 20 shkallë.
Praktika tregon se fara e trajtuar me Orgalife jep rezultate të shkëlqyera gjatë lëshimit të filizave, mbirjes dhe rrënjëzimit të kërcejve, me ç’rast rritja dhe zhvillimi i
bimës është pakrahasueshëm më i mirë se cilado lloj formë tjetër e trajtimit gjatë mbjelljes.
Për arsye se bimët zhvillohen dhe përparojnë në mënyrë të shkëlqyer, ato krijojnë potencial për rendiment maksimal. Rekomandohet që kah fundi i muajit shkurt
ose fillimi i muajit mars (trajtimi pranveror) edhe dy aplikime, em çka garantohet rendiment rekord.

Doza për një trajtim:

10-20 litra në hektar

VARIANTE PËR TRAJTIM
VARIANTI 1
Aplikimi i parë: menjëherë pas mbajtjes së frytit
(Është kusht të trajtohet kashta që u përshkrua paraprakisht)
Aplikimi i dytë: në pranverë- ushqim plotësues me
Orgalife
Aplikimi i tretë: në pranverë- ushqim plotësues me
Orgalife

VARIANTI 2
Aplikimi i parë: në vjeshtë, pas mbirjes
së bimës
Aplikimi i dytë: në pranverë – ushqim
plotësues me Orgalife
Aplikimi i tretë: në pranverë – ushqim
plotësues me Orgalife

VARIANTI 3
Aplikimi i parë: plehra mineral në vjeshtë
Aplikimi i dytë: në pranverë – ushqim
plotësues me Orgalife
Aplikimi i tretë: në pranverë- ushqim
plotësues me Orgalife

Përqindja e glutinës rritet mbi 30%. Orgalife i zvogëlon sëmundjet te bimët për 50-80%. Sëmundjet te drithërat mund ta zvogëlojnë rendimentin për 30 %. Plehu
Orgalife përzihet së bashku me herbicidët dhe insekticidët. Me mundësi që mos trajtohet në mot me diell. Më së miri të trajtohet herët në mëngjes, pasdite, ose
në mot të vrenjtur. Temperatura e ajrit duhet të jetë mbi 10 ndërsa e truallit mbi 6 shkallë celsius. Zbatohet thjeshtë dhe me harxhime më të vogla në masë të
konsiderueshme.
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