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Splošna navodila za uporabo agrohomeopatskih proizvodov Cora 

agrohomeopathie 

 

 

I. Spošni podatki                                                                                                                                     

-Razvrstitev proizvodov: Po mnenju Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, so proizvodi 

za splošno uporabo.  

-Sestava agrohomeopatskih proizvodov Cora agrohomeopathie: Etanol konc. 43%, 

agrohomeopatski complex, energizirano. 

-Namen uporabe: Agrohomeopatski proizvodi  Cora agrohomeopathie so koncentrati za 
pripravo škropiva za škropljenje rastlin in tal, za uporabo v sonaravnem vrtičkarstvu in 
kmetijstvu. So naravni, energizirani homeo-dinamični proizvodi za nego in krepitev rastlin. 
Krepijo vitalnost rastlin in ravnovesje v škropljenem ekosistemu. Vitalnejše rastline in 
ekosistemi so odpornejši za bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie, ki imajo 
v imenu navedene škodljivce, krepijo odpornost rastlin oz. škropljenih ekosistemov pred 
škodljivci. Preventivna uporaba s ciljem krepitve vitalnosti rastlin, je prednost. 
 Proizvode obvezno uporabljajte razredčene, v skladu s temi navodili. Pridelke je mogoče 
uživati takoj po škropljenju. Osebna zaščitna sredstva pri uporabi niso potrebna.  Prazno 
stekleno embalažo lahko odlagate med steklene odpadke za reciklažo. 
-Opozorilo o uporabi: Proizvodi Cora agrohomeopathie, so namenjeni krepitvi vitalnosti 
rastlin in ne zamenjujejo rastlinskih zdravil oz. sredstev za varstvo rastlin. Vitalnejše rastline 
so odpornejše na bolezni in škodljivce. Z zdravimi, vitalnimi rastlinami, se lahko izognemo 
potrebi po uporabi rastlinskih zdravil oz. sredstev za varstvo rastlin. Sočasna uporaba 
agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin, lahko oslabi ali izniči učinek delovanja 
proizvodov Cora agrohomeopathie. Pri preventivni rabi je priporočlivo, da cca 10 dni pred ali 
po uporabi proizvodov Cora agrohomeopathie, ne uporabljamo agrokemikalij oz. sredstev za 
varstvo rastlin. Ta rok je karenčno obdobje agrokemikalij in ga  natančneje določite s karenco 
agrokemikalij. Pri kurativni uporabi, se o morebitni potrebni dodatni ali hitrejši  uporabi 
agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin, odloča vsak uporabnik na lastno odgovornost.  
-Dodatno navodilo: Za uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP-manj 
enoletnih plevelov, upoštevajte dodatno navodilo, ki je priloženo proizvodu.  
 

-OPOZORILA:   

 -Ni za uživanje! Vsebuje etanol konc. 43%!   

 -Hranite varno pred otroci!  

 -Vsebina ne sme zmrznit. 

 -Shranjujte na temperature od 5 stopinj Celzija do 25 stopinj Celzija, vstran od virov 

elektromagnetnega sevanja. 

 -Obvezno je redčenje skladno s temi navodili. 
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 -Pripravljeno škropivo je potrebno uporabiti v 7 urah. Za vsako škropljenje je potrebno 

pripraviti sveže škropivo!  

 

-Hramba in skladiščenje: Pri temperaturah od 5°do 25° Celzija, (ne sme zmrznit, ne sme se 

hranit na vročini), hranite  vstran od virov elektromagnetnih sevanj (npr. mikrovalovne 

pečice, TV, telefoni, električni aparati itd).  

-Rok trajanja agrohomeopatskih proizvodov Cora agrohomeopathie: je 3 leta, ob 

upoštevanju navodil za hrambo. 

 

Proizvajalec: Ph.Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p., 

Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Slovenija v sodelovanju z:Apotheke Maria Hilf, Münzgaße 1, 9100 

Völkermarkt, Avstrija 

Prodaja: Ph.Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p., Ob 

Meži 30, 2391 Prevalje, Slovenija 

Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: e-mail: ortan.m@gmail.com, tel.:+386 (0)70 820 

279, www.cora-agrohomeopathie.com 

 

II. Priporočeno doziranje in aplikacija (način škropljenja): 

Priporočeno doziranje: 

-Manjše površine – vrtičkarski (hobi) program 

Pri preventivi: 1ml (je cca 20 kapljic agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie), 

zadošča za 1 l škropiva.  

 Pri kurativi: 3ml (cca 60 kapljic agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie), 

zadošča za 1 l škropiva.  

-Profesionalna uporaba, večje površine (kmetijske površine, profesionalno vrtnarstvo ipd.):  

Pri preventivi: 100ml agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie na 200 l vode na 

ha. Pri višji porabi vode, ustrezno povečajte doziranje proizvoda, da se ostane v priporočeni 

koncentraciji. 

Pri kurativi: 100 ml agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie na 100 l vode na 

ha. Pri višji porabi vode, ustrezno povečajte doziranje proizvoda, da se ostane v priporočeni 

koncentraciji. 

Rok uporabe pripravljenega škropiva: Pripravljeno škropivo je potrebno uporabiti v 7 urah. 
Za vsako škropljenje je potrebno pripraviti sveže škropivo! 
Aplikacija-način škropljenja: 

Škropljenje je potrebno vedno opraviti v ciklu: škropiti je potrebno dva dni zaporedoma s še 
eno ponovitvijo čez 14 dni; škropite rastline in tla, toliko intenzivno, da so rastline dobro 
orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. Škropljenje vedno opravite zjutraj ali čimbolj 
proti večeru. Štiri ure po škropljenju naj ne dežuje, po tem dež učinkov škropljenja ne izpira 
več. Zlasti pri šibkejših, oslabljenih rastlinah je priporočeno, da po 2-3 tednih  tak ciklus 
škropljenja  ponovite. Tako dosegate tudi nekoliko dolgoročnejše učinke, v ugodnih pogojih 
trajajo 2-3 mesece (to velja zlasti za ljubiteljsko uporabo v vrtičkarstvu ob ugodnih pogojih, ki 
ne vzpodbujajo rastlinskih okužb z boleznimi in prekomernega razvoja škodljivcev). Kadar so 
razmere ugodne za razvoj bolezni in  škodljivcev, je priporočeno, da opisan način škropljenja 
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uporabljate večkrat v rastni sezoni. Upoštevajte opozorila o uporabi v točki I. tega navodila! 
V profesionalni, kmetijski ter vrtnarski uporabi, je potrebno nasade tudi po škropljenju 
opazovati in pravočasno ustrezno ukrepati skladno z opažanji in priporočili Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije oz. kmetijskih svetovalcev.  
III. Poraba škropiva : 

Poraba škropiva je odvisna od škropilne tehnike in škropilnice, ki jo uporabljate (vrsta 

škropilnice, nastavitev šob, hitrost pomika med škropljenjem itd), od poraščenosti škropljene 

površine,velikosti rastlin ipd.  Zadošča fino pršenje rastlin in tal. Rastline naj bodo po 

škropljenju dobro orošene, po tleh pa se naj pozna vlažna sled.  

Primer porabe škropiva za uporabo ročne škropilnice: Po izkušnjah, uporabniki za vrt 

površine cca 50m2, z uporabo nahrbtne ročne škropilnice, porabijo cca 5-10 l škropiva. Pri 

preventivi boste za tako količino škropiva porabili 5-10 ml agrohomeopatskega koncentrata 

Cora agrohomeopathie na eno škropljenje. Pri kurativi boste za tako količino škropiva 

porabili 15-30 ml agrohomeopatskega koncentrata Cora agrohomeopathie na eno 

škropljenje. Za vaš konkretni primer potrebno količino agrohomeopatskega koncentrata 

izračunate tako, da ocenite porabo vode za škropljenje ciljne površine z vašo škropilnico in 

upoštevate priporočeno doziranje v točki II. 

IV. Priprava škropiva in škropilnice: 

-Priprava škropiva iz agrohomeopatskih proizvodov Cora agrohomeopathie:S tem 

postopkom aktivirate proizvod v vodi: vzemite čisto steklenico z zamaškom (litrsko ali po 

potrebi večjo), vanjo nalijte cca pol litra vode in dodajte odmerjeno dozo 

agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie. Steklenico zaprite. Na trdo podlago 

podložite brisačo, debelejšo knjigo ali drugo ustrezno zaščito (oz. podstavek). Nato 

steklenico pretresite s potrkavanjem s sunki ob trdo podlago, kot je to prikazano na spodnji 

skici. Izberite lastni ritem. Zadošča približno 50 sunkov. Tako pripravljeno raztopino prelijte v 

vašo škropilnico in vsebino dopolnite z vodo do ustreznega volumna. Vaše škropivo je 

pripravljeno!                              

Skica: Priporočen način pretresanja škropilnice pri pripravi škropiva ali pršila: 
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- Priprava škropilnice: 
Pred škropljenjem je potrebno škropilnico oprati. Priporočamo, da v ta namen najprej 
napolnite škropilnico s toplo vodo, toplo vodo spustite tudi skozi šobo. Za tem to vodo izlijte 
in škropilnico ohladite z mrzlo vodo. Tako odpravite morebitne vibracije, ki so jih v vaši 
škropilnici pustila druga sredstva za škropljenje. Škropiva ne nalivajte v toplo škropilnico,da 
se ohrani optimalni učinek energizacije škropiva. 
 
 
 

 
 


