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ORGALIFE  је течно органско 
микробиолошко ђубриво, биостимулатор 
и побољшавач земље, добијено од базе 
чврстог ђубрива од калифорниских глиста. 

ORGALIFE  ђубриво обезбеђује и 
балансира исхрану биљака на сасвим 
другачији начин у односу на класична 
хемиска ђубрива

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

• Претставља универзалну замену за 
минерална ђубрива и погодан је за 
производњу органски чисте хране за 
људе и животиње;
• За период од једне године на једном  
хектару изумрли микроорганизми остављају 
10 тона органске материје;
• Формира фину и растреситу структуру 
земље;
• Бактерија из ваздуха и земље за једну 
годину по једном хектару синтетишу 120 до 
140 кг азота и дају га биљкама;
• Биосинтетизира у води растворљиве и 
нерастворљиве полисахариде и регулише 
водно ваздушни режим;
• Синтетизира фитохормоне 
(цитокинин,ауксин и гиберелин) који  
побољшавају ницање, укорењавање, раст и 
развој биљака, а плодови сазревају раније за 
8-10 дана;
• Продуцира витамине из групе Б и 
антибиотике који штите биљке од 
фитопатогених бактерија па се смањује  
употреба заштитних средстава.
• Микроорганизми из ORGALIFE ђубрива, 
недоступне форме азота (као и других 
елемената) из воздуха и земље трансфор-
мишу у лако доступне форме за биљке;

Употреба: У системима кап по кап као и фолијарно (са прскалицама, атомизерима и авионско прскање). 
Примена: 1-2 литра ORGALIFE на 1000m2. Начин примене: детаљни програм за сваку културу на 
www.organikanova.com. Користи се у органској (и конвенционалној) пољопривреди. Није токсичан за људе, 
животиње и пчеле. НЕ  МОЖЕ СЕ ПРЕДОЗИРАТИ.

* Лабораториски услови показују микробиоцидно деловање на следече 
биљне болести: Пепелницу, пламењачу, краставост у вочарству, 
Ervinija, Alternarija sp, Fusarium,Botrytis sp, Ventilia pirina, Verticillium sp.

Зaшто ORGALIFE?
• Већи род за минимум 20%;
• Плодови су крупнији са израженијим бојама, 
са много лепшим мирисом и укусом;
• Повечање процента витамина Ц у плодовима 
за 2-7 пута;
• Раније сазревање плодова за 5-8 дана;
• Плодови дуже остају свежи и боље подносе 
транспорт;
• ORGALIFE ђубриво обезбеђује и балансира 
исхрану  биљака;
• Семена третирана оргалајфом брже ничу  и 
имају много бољи раст и развој;
• Биљке контролисано користе азот и коначно 
садрже 75% амонијачног и 25% нитратног  
азота што је сан сваке биљке;
• Микроорганизми стимулишу раст и развој 
биљака. Утичу на повечање отпорности на 
биљне  болести, сушу и мраз. Смањују 
проценат  измрзавања при екстремно ниским 
температурама и боље подносе температурне 
шокове.
• Биљке имају здрав и богато развијен 
коренов систем, пунију крошњу и вечи број 
листова;
• Смањује употребу заштитних средстава 
у току вегетације.

Како ORGALIFE делује 
на биљке и плодове? 

72*105  [CFU/ml]
46*105  [CFU/ml]
72*105  [CFU/ml]
22*105  [CFU/ml]
142*105  [CFU/ml]
16*105  [CFU/ml]

Азотофиксатори
Целулолитичке бактерије
Нитрификсаторне бактерије
Денитрификсаторне бактерије
Аеробно хетерофне мезофилне бактерије 
Kвасци и буђ укупно

МИКРОБИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ
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

Органске материје
Укупан Азот
Укупно Хуминска киселина
Укупно Фулво Киселине (THE)
Фосфор P2O2

Калијум К2О
Суве Материје
Калцијум Ca
Магнезијум Mg 
Гвожће Fe
Манган Mn
Цинк Zn
Бор B
Бакар Cu
pH 
Електрична проводливост


