ДОЗИРАЊЕ
Најбољи пут је природни пут

ЗА

ПОВРТАРСТВО
ФОЛИЈАРНО ТРЕТИРАЊЕ:
Биљке које се беру једном годишње (кромпир, купус, шаргарепа, цвекло, карфиол, тиква и др.) третирају се 3-4 пута са 1-2 литра по једном декару (1000m2).
Биљке које се беру вишeкратно (краставац, паприка, парадаиз и др.) третирају се сваких 7-15 дана са 1-2 литра на 1000m2. Број третирања и количина
Оргалајф ѓубрива зависи од типа биљке и од квалитета земљишта. Код фолијарног третирања важно је да се нанесе препоручена количина Оргалајфа.
Количина воде зависи од пумпе (колико литара воде потроши за 1000m2..

ПРЕМА НАШЕМ ДУГОГОДИШЊЕМ ИСКУСТВУ ПРЕПОРУЧУЈЕМО СЛЕДЕЧЕ ТРЕТМАНЕ
Семе за расад се најпре потопи у Оргалајф да одстоји десетак минута. Пракса је показала да семе третирано са Оргалајфом даје одличне резултате при
клијању, ницању и укоренавању, чиме је раст и развој биљака неупоредиво бољи у односу на било који други облик третирања.
Прво третирање: 10 дана пре почетка производње расада третира се земља или мешавина у којој се припрема расад. Потребно 1 литар/ 1000m2)
Оргалајфа.
Друго третирање: Третира се расад сваких 5-7 дана.
Треће третирање: Третира се земљиште где ће се расађивати младе биљке 10-15 дана пре расађивања. Потребно 1 литра/декар (10 ари). У време када
су биљке спремне за расађивање, најбољи резултати се постижу ако се у јамице где че се садити младе биљке, прво стави 50-60 грама Оргалајф чврсто
ђубриво, тако да корен биљке буде у директном контакту са глисталом.
Четврто третирање: Одмах по расађивању, 1 лит./1000m2).
Пето третирање: Пре цветања – да се обезбеди обилније цветање 1-2 лит./1000m2).
Шесто и наредна третирања: У плодоносењу после сваке бербе за обилније цветање, брже сазревање плодова, за крупније и изједначеније плодове.
1-3 литра/1000m2). Кад имате обилније цветање имного више плодова него што је нормано, систем корења није у могучности да исхрани све плодове,
препоручујемо чешче фолијарно третирање.

Систем кап по кап 1-2 литра/1000m2 сваких 10-15 дана.
Не може се предозирати. Меша се са инсектицидима и хербицидима. Меша се и са фунгицидима али мешавина мора употребити у што краћем року.

ЗА

ВОЋАРСТВО

Насади третирани са Оргалајфом имају обилније цветање, већу оплодњу, крупније и изједначеније плодове са израженијим бојама и са много лепшим
мирисом (и укус). Плодови после бербе дуже остају свежи и боље подносе транспорт. Витамин Ц код плодова се повечава за 2-7 пута па и повечани имунитет
биљака. Самим тим биљке су отпорније на биљне болести, сушу, мраз и топлотне шокове. Плодови сазревају раније за 7-15 дана. Биљке свој пуни род дају
годину дара раније у односу на биљке третиране хемиским ђубривима.

ПРОГРАМ ТРЕТИРАЊА ЗА 1000m2
ФОЛИЈАРНО ТРЕТИРАЊЕ

4 - 7 третирања са 1-2 лит. Оргалајф/1000m2. Разређује се са водом.
Број фолијарних третиранја и количина Оргалајфа зависи од вида, старости билјака и од квалитета земљишта. Код фолијарног третирања важно је да се
нанесе препоручена количина Оргалајф ѓубрива. Количина воде зависи од пумпе (колико воде троши за 1000m2).

ПРЕМА НАШЕМ ДУГОГОДИШЊЕМ ИСКУСТВУ ПРЕПОРУЋУЈЕМО СЛЕДЕЋЕ ТРЕТМАНЕ
Прво третирање: Након бербе или пре почетка зиме, како би се биљке спремиле за зиму и свакако спремније дочекале пролеће. 1 лит./1000m2).
Друго третирање: Пре цветања- како би се обезбедило обиљније цветање (1 лит./1000m2).
Треће третирање: У цвету како би се одржала вечина цветова (1 лит./1000m2).
Четврто третирање: Одмах после формирања плодова - то је 10 дана после цветања, како би се задржали плодови (1 лит./1000m2).
Пето третирање: У плодоносењу - за крупније и изједначеније плодове (1- 2 лит/1000m2).
Шесто третирање: За крупније и изједначеније плодове, и израженије боје (1-2 лит./1000m2).
Седмо третирање: Ако имате неупоредиво вечи род од уобичајеног (1-2 лит./1000m2)

Систем кап по кап 2- 4 третирања са 1-2 лит./1000m2.
Оргалајф се не може предозирати. Меша се са инсектицидима и хербицидима. Меша се и са фунгицидима, али се након припрема смеше, воћке се морају
одмах третирати.

ЗА

ВИНОГРАДАРСТВО

Виноградари који праве врхунска вина смањиће број третирања са заштитним средствима. То је један од услова за производњу квалитетних вина. Могу да
оставе и већи род који ће бити квалитетнији од рода који је третиран хемиским ћубривима. Код плодова се витамин Ц повећава за 2-7 пута тако да имамо
повишени имунитет а са тим и отпорност грожђа на биљне болести, мраз и топлотне шокове.
Велики број корисних микроорганизама (100 милијарди у 1мл Oргалајфа) у великој мери уништава штетне микроорганизме који проузрокују биљне болести.
Нови насади третирани са Оргалајф + оргалјф цврсто ѓубриво, свој пуни род дају годину дана раније од насада који су третирани хемијским ћубривима. Број
третирања и количина оргалајфа зависи од сорте грожћа и квалитета земљишта.

ПРОГРАМ ФОЛИЈАРНОГ ТРЕТИТАЊА ЗА 1000m2
ПРЕМА НАШЕМ ДУГОГОДИШЊЕМ ИСКУСТВУ ПРЕПОРУЧУЈЕМО СЛЕДЕЧЕ ТРЕТМАНЕ.
2-4 третирања са 1-2 литра оргалајфа/1000m2. Меша се са водом.
Прво третирање: На јесен након бербе. Овим третирањем биљке ће бити припремљене за зиму, а пролеће ће дочекати спремне за већи и здравији род.
Друго третирање: Одмах после пуштања младих грана и листова.
Треће третирање: После цветања.
Четврто и следеча третирања: Сваких 20 -25 дана до завршетка шарања зрна.
Број фолијарних третирања и количина Оргалајф ѓубрива зависи од сорте, старости лозе и квалитета земљишта. Код фолијарног третирања важно је нанети
препоручену количину Оргалајфа. Количина воде зависи од пумпе (колико воде троши пумпа за 1000m2.

Систем кап по кап 2-3 третирања 1 : 150 лит.воде (1-2 лит./1000m2).

ПРЕПОРУЧУЈЕМО
После кројења суве гране самљети, (прикључном машином за млевење грана) третирати Оргалајфом, а после плитко заорати или прећи фрезом. Вишак
зелене масе, исто тако, која се отстрањује на пролеће може да се самеље. Микробиолошка флора, велики број корисних микроорганизама и зрео хумус у
земљишту су основа за добар, квалитетан и здрав род. Оргалајф се не може предозирати. Меша се са инсектицидима, хербицидима и фунгицидима.

ЗА

ЖИТАРИЦЕ

Микробиолошката флора, велики број корисних микроорганизама и зрео хумус у земљишту су основа за добар и квалитетен род.
Најбољи резултати се постижу кад се Оргалајф користи одмах после жетве.
Након жетве, слама се сецка или самеље а потом се третира оргалаjфом. Битно је да се Оргалајф равномерно нанесе на површину а потом се плитко заорe.
Микроорганизми значајно повечавају органску материју у земљишту. За 50-60 дана микроорганизми из оргалајфа исецкану сламу претварају у зрео хумус.
Зрео хумус задржава влагу у земљишту, па и у сушном периоду године биљке имају довољно влаге што резултира значајно већим приносом. Бактерије веома
тешко изумиру у овој фази, јер ако им не одговарају моментални услови оне се штите пуштањем спора и тако чекају повољне услове за деловање. Бактерије
делују најчешће кад је температура земљишта изнад 6 Со а температура ваздуха виша од 10 Со.
Пракса је показала да семе третирано са Oргалајфом даје одличне резултате при клијању, ницању и укорењавању чиме је раст и развој биљке неупоредиво
бољи од било ког третирања при сејидби.

Доза за третирање:

10 - 20 литара по хектару (10.000m2)

ВАРИЈАНТЕ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ВАРИЈАНТА 1
Првo третирање: одмах после жетве (заједно са сламом)
Друго третирање: почетком фебруара
Треће третирање: 15 -20 после другог третирања
Ако је могуће и четврто третирање резултати би били врхунски

ВАРИЈАНТА 2
Првo третирање: на јесен одмах после ницања
Друго третирање: почетком фебруара
Треће третирање: 15 -20 после другог третирања

Веома важно Температура ваздуха мора бити изнад 10 Со.
Проценат глутена се повечава изнад 30%. Оргалајф смањује болести код житарица за мин. 50%. Болести код житарица могу да смање род за 30%. Примењује
се једноставно и са значајно мањим трошковима. Вечи род за минимум 30%.
Меша се са инсектицидима и хербицидима. Не може да се предозира.
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