
Mnoge slovenske kraje so pri-
zadele poplave. Vodna ujma 
za sabo pušča opustošenje in 

nevarnosti, pa tudi veliko nesnage!

Pozor: Po poplavah se lahko pojavi več 
nadležnih in škodljivih glodavcev. V nesnagi 
so pogoji za njihovo razmnoževanje in življe-
nje zelo ugodni. Podgane so dobri plavalci in 
plezalci, priplezajo tudi v najvišja nadstropja 
objektov. Kadar imajo dovolj hrane, ne zau-
žijejo strupenih vab za deratizacijo.

Glodavci lahko povzročajo gospodarsko 
škodo – z objedanjem pohištva ter hrane, 
uničujejo inštalacijo, onesnažujejo živila z 
iztrebki in dlakami. Podgane lahko z gloda-
njem električnih žic povzročijo kratek stik, 
ki lahko privede do požara. 

Miši in podgane so prenašalci mnogih 
nevarnih bolezni, kot so vročica, kuga, lep-
tospiroza, salmonela, virusne bolezni, stekli-
na itd.

UKREPAJTE PRAVOČASNO IN NA 
NARAVEN NAČIN! 
Uporabite proizvod:
Cora agrohomeopathie D1: NaturSTOP-
CONTRA miši, podgane

Proizvod je naraven, homeo-dinamiziran 
proizvod za odvračanje miši in podgan!

S proizvodom Cora agrohomeopathie D1 
NaturStop-CONTRA - miši, podgane lahko 
izpostavljene površine, prostore in pridelke 

pravočasno in učinkovito zaščitite pred glo-
davci. 

KARENCE NI! Škropivo iz proizvoda je 
primerno tako za kurativno kot tudi pre-
ventivno rabo – za zaščito pred glodavci, 
za zaščito zunanjih površin, shramb, kleti, 
bivalnih prostorov – tudi kuhinj, hlevov, 
skladišč, tudi za zaščito ozimnice. Proizvod 
je dovoljen za uporabo v ekološki pridela-
vi. Za ljudi in toplokrvne živali škropivo ni 
nevarno. Učinek delovanja po opravljenem 
ciklusu škropljenja traja do 2–3 mesece.

Priprava škropiva:
Škropivo je potrebno pripraviti po navodi-

lu, ki je priloženo proizvodu. Za vsako škro-
pljenje je potrebno pripraviti sveže škropivo.

Aplikacija: 
- Preventivno: 1 ml kapljic (= 20 kapljic) na 

1 liter vode ali 6 globul na 5 l vode – za 
preventivno uporabo.

- Kurativno: 3 ml kapljic (= 60 kapljic) na 1 
liter vode – za kurativno uporabo.
Za uporabo na kmetijskih površinah: za 

večje površine je priporočeno doziranje 100 
ml proizvoda na 100 l vode na hektar. Če je 
poraba večja, je potrebno aproksimativno 
povečati dozo oz. koncentracijo proizvoda.

Škropiti je potrebno dva dni zapored z eno 
ponovitvijo po 14 dneh (torej skupaj škropiti 
trikrat). To je en ciklus škropljenja. Za kura-
tivne namene je potrebno prvi ciklus opraviti 
čim prej, ko opazimo pojav glodavcev, drugi 
ciklus pa čez 2–3 mesece. Kadar so težave z 
glodavci velike, zlasti v hlevih, priporočam, 
da tak ciklus škropljenja ponovite vsaj dva 
meseca zaporedoma. V takih primerih je 
bolje uporabiti pripravek Cora agrohomeo-
pathie D6 v obliki kapljic!

Okvirni izkustveni normative porabe škro-
piva (za eno škropljenje) je okrog 10 ml – 13 
ml pripravljenega škropiva na 1 m2 površine. 

Način uporabe škropiva: Škropiti – pršiti 
je potrebno po tleh, kotih, stenah do višine 
okenskih polic, okoli okenskih in vratnih 
odprtin, jaškov ter drugih potencialnih vsto-

pnih mest, v hlevih tudi po predhodno oči-
ščenih tleh.

Rok uporabe proizvoda: 4 leta; hramba 
proizvoda: po navodilih, ki so priložena pro-
izvodu!

CENIK je na voljo na naši spletni strani: 
www.cora-agrohomeopathie.com!

MOŽNOSTI NAKUPA
- Vse proizvode Cora agrohomeopathie 

lahko naročite neposredno pri Majdi 
Ortan s.p., preko e- pošte: coraagro@
gmail.com, gsm stik: 070 820 279. Pri 
naročilu navedite naročene izdelke, število 
kosov ter vaš točen poštni naslov! Dostava 
tako naročenih proizvodov je preko pošte, 
plačilo je po povzetju, stroške poštnine 
plača kupec.

- Za večje nakupe ali za maloprodajno 
sodelovanje kontaktirajte distributerja 
proizvodov Cora agrohomeopathie – pod-
jetje Hmezad exim, d. d., Vrečerjeva ulica 
14, 3310 Žalec; T: 03 713 49 00, e-naslov: 
marko.zmrzlak@hmezad.si; www.hmezad.
si.
Vsi proizvodi Cora agrohomeopathie so 

naravni, homeo-dinamični proizvodi, ki 

Pozor: obsežne poplave so lahko vzrok za pojav nevarnih podgan in miši! 

Ukrepajte pravočasno, na 
naraven in učinkovit način!
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krepijo rastline v smeri izboljševanja njiho-
vih odpornosti na bolezni in odvračajo ško-
dljivce. V prodaji so kot proizvodi za splošno 
uporabo. Po škropljenju s škropivi iz proi-
zvodov Cora agrohomeopathie ni potrebna 
uporaba osebne zaščitne opreme, so oko-
lju prijazni, po njihovi uporabi ni nobene 
karence. Primerni so za vse vrste vtičkarstva, 
vrtnarjenja in kmetovanja. Prazno stekleno 
embalažo lahko neoprano odvržete med ste-
klene odpadke za reciklažo.

Na naši listi proizvodov Cora agrohomeo-
pathie so številni proizvodi za naravno vrtič-
karstvo, vrtnarjenje in kmetovanje. Najdete 
jih v ceniku na naši spletni strani.

PROIZVODI CORA AGROHOMEOPATHIE 
SO DOVOLJENI V EKOLOŠKI PRIDELAVI!
Več informacij: www.cora-
agrohomeopathie.com.

Poznate koga, ki bi mu to sporočilo koristi-
lo? Prosimo, posredujte informacijo!

Za vaš Cora agrohomeopathie team – 
Majda Ortan

Agrohomeopatija za rastline in 
škodljivce
Inž. Majda Ortan s. p.
Ob Meži 30, 
SI-2391 Prevalje
www.cora-agrohomeopathie.com
Mobil: 00386 (0)70 820 279
E-naslov: coraagro@gmail.com

T: +386 3 777 14 10 | T: +386 3 777 14 23 
E: trgovina@uniforest.si | www.uniforest.si

Vljudno vabljeni 
na jesenski sejem v Komendi 

v času od 3. do 5. oktobra 2014.

Debelina vrat 4 cm s poliuretansko izolacijo, visokokvalitetni paneli švicarske proizvodnje
 vodilna kolesa na ležajih ter oblečena v silikonsko oblogo za tih tek vrat,

cinkana vodila, zaščita vrat proti padcu, vedno vključeno odpiranje v sili.

EN13241-2003
pridobljeni certifikati

; Vrata naredimo po vaši odprtini oz. po naročilu.
; Dobavljiva v večih vzorcih (linijski, kasetni, z ene črno, gladki).

; Dobavljiva v vseh barvah po RAL lestvici (bela, srebrna, rjava so osnovne).

; Dobavljiva v imitaciji lesa (zl. hrast, temni hrast, mahagonij, oreh).

; Dobavljiv osebni prehod.
; Dobavljiv svetlobni panel.

CENO VRAT PO NAROČILU PODAMO OB OGLEDU OBJEKTA, ROK DOBAVE 14-20 DNI!

DVIŽNA GARAŽNA VRATA

GARANCIJA: 12 let
ROLO GARAŽNA VRATAINDUSTRIJSKA VRATA STRANSKA GARAŽNA VRATA

GARAŽNA VRATA IZ LASTNE PROIZVODNJE
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infoline: 040 592 944

KIP KOP d.o.o., 
PE GRADAC, 8332 GRADAC
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