
Kako najti in združiti koristno, učin-
kovito in zdravju ter okolju prija-
zno ukrepanje v pridelavi v kme-

tijstvu in vrtičkarstvu? Kako v enem pro-
gramu proizvodov najti celovit sistem za 
obvladovanje težav v pridelavi? Program 
proizvodov Cora agrohomeopathie ima 
odgovore na ta vprašanja. Letos, v četr-
tem letu uporabe teh odličnih proizvo-
dov, ki so plod slovenskega znanja in 
inovativnosti, lahko o dobrih izkušnjah 
z njimi poroča že več tisoč uporabnikov. 
Krogu zadovoljnih, zvestih kupcev pro-
izvodov Cora agrohomeopathie se vsak 
dan pridružujejo novi. Številni tudi zara-
di priporočil o učinkovitosti proizvodov 
Cora agrohomeopathie, ki si jih med 
sabo izmenjujejo zadovoljni uporabniki. 
Vabljeni, da se nam pridružite!

Velik potencial in odličnost proizvodov 
Cora agrohomeopathie so prepoznali tudi 
strokovnjaki za kmetijstvo v tujini. V okvi-
ru EU projekta Sagiter je v marcu 2016 inž. 
Majda Ortan, razvojnica proizvodov Cora 
agrohomepathie, skupaj s predstavnikom 
KGZS Slovenija nekaj dobrih praks s pro-
izvodi Cora agrohomeopathie predstavila 
na madžarski Univerzi Svetega Ivana in na 
Inštitutu Otta Hermana. Poželi smo veliko 
zanimanje madžarske laične in strokovne 
javnosti. Dogodkov se je udeležilo okoli 250 
udeležencev – predstavnikov ministrstva za 
kmetijstvo, kmetijskih svetovalcev, akademi-
kov, predstavnikov inšpekcijskih služb, pro-
fesorjev, študentov, kmetov in drugih zainte-
resiranih slušateljev. Več lahko preberete na 
spletni strani KGZS, na linku: http://www.
kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/
smid/402/ArticleID/3013.aspx.

Prvomajske pozebe so povzročile pre-
cej škode s pozebo. Da pa preprečimo še 
nadaljnjo škodo na pridelkih, moramo 
biti pozorni tudi na rastline, ki jim pozeba 
ni povzročila direktne škode. Velika tem-
peraturna razlika je bila namreč za rastline 
šok, njihova odpornost in vitalnost sta padli. 
Deževen maj dodatno botruje pogojem za 
razvoj glivičnih bolezni, rastline s slabšo 
odpornostjo pa so bolj dovzetne za bolezen-
ske okužbe in napade škodljivcev. Če hočemo 
torej izboljšati stanje vitalnosti rastlin in pri-
delek, moramo rastline ustrezno krepiti, da 
se izboljša njihova vitalnost in s tem odpor-

nost na bolezni in škodljivce. V številnih 
dobrih praksah so se za ta namen pokazali 
odlični proizvodi Cora agrohomeopathie. To 
so naravni, energizirani proizvodi, dovolje-
ni so v ekološki pridelavi. Uporabljamo jih 
razredčene v obliki škropiv, vedno opravimo 
obvezni ciklus škropljenja: dva dni zapore-
doma s še eno ponovitvijo čez 14 dni. Učinek 
škropljenja je zaradi energiziranih učinkov 
proizvoda, dolgoročnejši – traja okrog 2 do 3 
mesece. Za profesionalno rabo v kmetijstvu 
doziramo 100 ml proizvoda na 100 l vode. 
Za rabo na manjših površinah – v vrtičkar-
stvu, hobi sadjarstvu in vinogradništvu dozi-
ramo 3 ml proizvoda na 1 l vode. Proizvode 
Cora agrohomeopathie lahko koristimo pre-
ventivno ali kurativno, preventivna uporaba 
je prednost. Zaradi energiziranega učinka 
delovanja jih po štirih urah po škropljenju 
dež ne izpira več. Po uporabi ni čakalne dobe 
(karence ni). Proizvodi Cora agrohomeo-
pathie niso FFS-ji, njihova uporaba je ljudem 
in okolju prijazna. Pri škropljenju z njimi 
uporaba osebne zaščitne opreme ni potreb-
na. Pri pripravi škropiva upoštevajte splošna 
navodila, ki so priložena proizvodom.

Ustavljanje razvojnega kroga 
rdečih polžev

Zaradi deževnega maja znamo imeti tudi 
letos velike težave s polži, seveda tudi z rde-
čimi, španskimi lazarji. K temu prispeva tudi 
dejstvo, da se zelo intenzivno parijo, njiho-
va zalega uspešno prezimi. Iz kepice polžjih 
jajčec lahko pričakujemo 350 do 400 mladih 
polžkov, ki se seveda intenzivno množijo 
dalje. Kaj storiti, da ustavimo te terminatorje 
naših pridelkov? S proizvodom Cora agroho-
meopathie B1 NaturSTOP CONTRA polži 
učinkovito prekinjate razvojni krog nadle-
žnih polžev, tudi španskih lazarjev. Učinek 
škropljenja prizadetih površin (tal in rastlin) 
s proizvodom Cora agrohomeopathie B1 
NaturSTOP CONTRA polži jih namreč pri-
sili, da prilezejo iz zemlje, pričnejo izgubljati 
sluz, se postopno nehajo hraniti in v roku 

okrog 10 dni zaradi dehidriranja propadejo. 
Škropljene površine imajo tudi precej odvra-
čalni učinek. Predpisan ciklus škropljenja (2 
dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni) 
ponavljamo v približno dvomesečnih razdo-
bjih in tudi po novih setvah ali zasaditvah. 
Na tak način je smiselno poškropiti tudi 
površine, kjer so bili problemi s polži aktu-
alni lani, kajti tam je v zemlji sigurno precej 
polžje zalege. Doziranje in aplikacija: kot je 
to za proizvode Cora agrohomeopathie napi-
sano na začetku članka.

Pravočasno preprečite škodo zaradi 
glivičnih bolezni rastlin 

Težave z glivičnimi obolenji pri rastlinah 
so že na pohodu. Sadjarji že opažajo pojave 
pepelaste plesni, dobrodošla in potrebna je 
tudi krepitev zelenjadnic zoper glivična obo-
lenja.  

Za krepitev zelenjadnic uporabite proizvod 
Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA 
vrtnine, plesni in gnilobe. Tako boste kre-
pili specifične odpornosti vaših zelenjadnic 
zoper glivična obolenja. Ne pozabite na 
krompir in na paradižnik!      

Pri jagodičevju, sadnem drevju, vinski trti, 
za krepitev odpornosti zoper glivična obo-
lenja uporabite Cora agrohomeopathie X57 
NaturNEGA – oidij in peronospora. Tako 
boste krepili specifične odpornosti zoper 
pepelasto plesen in peronosporo. Za krepi-
tev odpornost na škrlup uporabite proizvod 
Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA 
– drevesa, škrlup in gnilobe. Vse proizvode 
uporabljate tako, kot je to za proizvode Cora 
agrohomeopathie napisano na začetku član-
ka.

Korenjeva muha, čebulna, muha, 
porova zavrtalka, češnjeva muha

Škodo na pridelku naredijo ličinke žerke, 
napadeni pridelki so seveda tudi bolj pod-
vrženi bolezenskim okužbam. Ličinke žerke 
uspešno ustavite s škropljenjem s škropivom 
iz proizvoda Cora agrohomeopathie X19 
NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolha-
či. Ličinke nehajo zavrtavati in obžirati pri-
delek, postopno se izstradajo in propadejo. 
Seveda je škropljenje smiselno opraviti pre-
ventivno, v času izletanja muhe, kurativno 
pa čimprej ob opaženem pojavu napada ško-
dljivca. Doziranje in ciklus škropljenja opra-
vite, kot je to za proizvode Cora agrohomeo-
pathie napisano na začetku članka.

Nasveti za najbolj aktualne 
probleme v pridelavi za ta čas
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Pršice, bolhači, tripsi in listne uši
Proizvodi Cora agrohomeopathie so učin-

koviti pomočniki tudi za sesajoče insekte, 
ki izčrpavajo rastline s sesanjem rastlinskih 
sokov. Za pršice (tudi za rdečo sadno prši-
co), bolhače in tripse uporabite škropivo 
iz proizvoda Cora agrohomeopathie X19 
NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. 
Za listne uši uporabite škropivo iz proizvo-
da Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-
CONTRA listne uši. Doziranje in ciklus 
škropljenja opravite, kot je to za proizvode 
Cora agrohomeopathie napisano na začetku 
članka. Kmalu po prvih dveh dneh ciklusa 
škropljenja sesajoči insekti prenehajo izse-
savati napadene rastline. Ker proizvodi Cora 
agrohomeopathie niso strupi, insektov ne 
pobijejo, le-ti se v nekaj dneh izstradajo in 
se posušijo. Doziranje in ciklus škropljenja 
opravite, kot je to za proizvode Cora agroho-
meopathie napisano na začetku članka.

Krompir – koloradski hrošč in 
strune

Ko temperature tal v maju dosegajo 14 
stopinj ali več, nastopijo  pogoji, pri kate-
rih samci koloradskega hrošča, ki prezimijo 
v tleh, tla zapustijo in izletijo. Prične se čas 
parjenja, samice izležejo tudi do 800 jajčec, 
ki jih odlagajo na spodnje strani krompir-
jevih listov. Iz njih se v približno 14 dneh 
izležejo ličinke – žerke listov krompirja (in 

jajčevcev). Objedajo rastline in s tem kvarno 
vplivajo na pridelavo pridelka. Po približno 
16 dneh se zabubijo v zemlji. Iz bub se izleže-
jo mladi hroščki, ki napadene rastline obje-
dajo dalje. Tako lahko ostanete brez pridelka.

Preventiva: proti hroščem: s škropivom 
iz proizvoda Cora agrohomeopathie B3 
NaturSTOP CONTRA – škodljivi hrošči. 
Odvrača hrošče!

-Kurativa: proti gosenicam: s škropivom 
iz proizvoda Cora agrohomeopathie X9 
NaturSTOP CONTRA – gosenice, v kombi-
naciji s škropivom iz proizvoda Cora agro-
homeopathie X19 NS CONTRA – pršice, 
mušice, tripsi, bolhači. Slednji proizvod zla-
sti odlično deluje tudi na ličinke – žerke, zla-
sti v začetnih razvojnih fazah. Gosenice po 
škropljenju kmalu prenehajo obžirati listno 
maso in se postopno izstradajo! Proizvoda 
vsebujeta tudi krepilec vitalnosti rastlin, zato 
se po škropljenju tudi že nekoliko objede-
ne rastline obrastejo. Nasvet: vsak proizvod 
posebej aktivirajte v manjši količini vode, 
kot je to opisano v Splošnem navodilu, ki je 
priloženo proizvodom. Nato raztopini zlijte 
skupaj v oprano škropilnico in škropite soča-
sno oziroma hkrati! Doziranje in aplikacija: 
je enako, kot je opisano na začetku članka.

Pri težavah s strunami priporočam upo-
rabo proizvoda Cora agrohomeopathie B2 
NaturSTOP-CONTRA strune. Kmalu po 
škropljenju strune nehajo zavrtavati v podze-
mne dele rastlin. Tako zaščitite pridelek pred 
škodo, ki jo povzročajo strune. Propadajo 
postopno in ker je značilnost strun njihov 
zelo dolg razvojni krog, je predpisane ciklu-
se treh škropljenj (dva dni zapored s še eno 
ponovitvijo čez 14 dni), priporočeno pona-
vljati večkrat v rastni sezoni, na okrog dva 
do tri mesece. S takim škropljenjem je smi-
selno pričeti čimprej, ko opazite pojav strun. 
Doziranje in ciklus škropljenja opravite, kot 
je to za proizvode Cora agrohomeopathie 
napisano na začetku članka.

Plodova vinska mušica (Drosophila 
suzukii)

Večina sadjarjev – pridelovalcev koščiča-
stega sadja ter jagodičevja je zanjo v zadnjih 

dveh letih že slišala, prenekateri pridelovalec 
pa je žal že spoznal posledice njenega delo-
vanja. Plodova vinska mušica naredi škodo 
v času, ko pričnemo obirati zrelo sadje. 
Notranjost napadenih plodov se v nekaj 
dneh spremeni v gnilo kašo. Zatiranje s FFS 
oziroma s sredstvi, ki imajo po škropljenju 
karenco (čakalno dobo), je v času obiranja 
plodov praktično težko izvedljivo, marsikdaj 
nemogoče. Zaradi dobrih izkušenj v spre-
mljanju učinkov lani razvitega proizvoda 
Cora agrohomeopathie X104 NatursTOP 
CONTRA Drosophila suzukii je ta proi-
zvod pridelovalcem že na voljo. Proizvod 
je dovoljen v ekološki pridelavi, po uporabi 
ni čakalne dobe (brez karence). Uporabite 
ga lahko preventivno ali kurativno (čim-
prej – ob prvih pojavih prisotnosti plodove 
vinske mušice v nasadu). Vreden je razmi-
slek o preventivni rabi. Doziranje in ciklus 
škropljenja opravite, kot je to za proizvode 
Cora agrohomeopathie napisano na začetku 
članka. Več lahko preberete v članku v lan-
skem Kmetovalcu (Zatiranje plodove vinske 
mušice brez karence) in na spletni strani 
www.cora-agrohomeopathie.com v rubriki 
Aktualne novice in članki.

STOP za muhe v hlevih, bivalnih 
prostorih, lokalih

Vsako leto, ko se otopli, začnemo boj s pas-
jimi muhami. Pa ni treba, da je tako. Pršilo 
iz proizvoda Cora agrohomeopathie D6 
NaturSTOP CONTRA muhe, ki ga naprši-
mo na stene v notranjosti prostorov ter okoli 
okenskih in vratnih odprtin, odvračalno 
deluje na muhe. Takih prostorov se izogi-
bajo. Učinek je dober tudi v hlevih, kjer so 
dodatno dobrodošle lastnosti, da proizvod 
nima karence, je ljudem, živalim in okolju 

Možnosti nakupa proizvodov Cora 
agrohomeopathie – z dostavo po pošti:
Vse proizvode Cora agrohomeopathie in novo knjigo Majde Ortan in Miše 
Pušenjak: Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti lahko naročite 
izključno pri Majdi Ortan s.p. preko e-maila: coraagro@gmail.com, gsm kontakt: 
070 820 279. Pri naročilu navedite vrsto naročenih izdelkov, velikost pakiranja, 
število kosov, vaš točen poštni naslov in vašo kontaktno tel. številko. Dostava 
tako naročenih proizvodov je preko pošte, plačilo je po povzetju, stroške poštnine 
plača kupec in niso zajeti v ceni proizvodov, ki je objavljena v ceniku. Cenik in več 
informacij najdete na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com.
Dobrodošli med zadovoljnimi uporabniki proizvodov Cora agrohomeopathie!

PH. Agrohomeopatija  
za rastline in škodljivce,

Ing. Majda Ortan,s.p.
Ob Meži 30, 2391 Prevalje

GSM: 070 820 279
E-mail: coraagro@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com
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prijazen. Dovoljen je za uporabo v ekološki 
pridelavi. Doziranje in ciklus škropljenja 
sta enaka, kot je to za vse proizvode Cora 
agrohomeopatie opisano na začetku članka. 
Dobrodošlo pa je, da po pršenju v prostorih 
za okrog 4 ure zapremo okna in vrata. Kjer 
v hlevih te možnosti ni, pač opravimo škro-
pljenje brez tega. Zaradi energiziranih učin-
kov proizvoda je delovanje dolgoročnejše.

In še rešitve za težave s pušpanom
Pušpan krasi številne vrtove, tudi kmečki 

vrtovi se pogosto ponašajo z njim. V zadnjih 
letih ga morijo. Napadata ga namreč zlogla-
sna pušpanova vešča oziroma njene gosenice 
ter pušpanov ožig. Cora agrohomeopathie za 
te težave s pušpanom že dve leti nudi dobre, 
naravi in ljudem prijazne rešitve. V tem času 
so jih uporabili v številnih zasebnih vrtovih 
in parkih. Veseli smo, da so tako ostali živi 
in spet postal lepi, zdravi in zeleni premno-
gi pušpani, ki bi jih sicer gotovo uničili. Na 
spletni strani www.cora-agrohomeopathie.
com je v rubriki Aktualne novice in članki 
v sliki in besedi opisan primer uporabe pro-
izvodov Cora agrohomeopathie na pušpanu 
v Arboretumu v Volčjem potoku. Možna je 
preventivna in kurativna uporaba teh proi-
zvodov – preventiva je vselej prednost! Pri 
težavah z gosenicami pušpanove vešče upo-
rabite proizvod Cora agrohomeopathie X91 
NaturSTOP CONTRA pušpan, gosenice. 
Doziranje in ciklus škropljenja opravite, kot 
je to za proizvode Cora agrohomeopathie 
napisano na začetku članka. Potrebno pa je 
dovolj intenzivno škropljenje, da škropivo 
doseže tudi notranjost grmičkov in da se 
na tleh pozna vlažna sled. Kmalu po prvih 

dveh škropljenih gosenice prenehajo obžirati 
listno maso pušpanov, postopno se izstrada-
jo; škropljene površine delujejo na gosenice 
pušpanove vešče tudi odvračalno. Proizvod 
vsebuje tudi krepilec vitalnosti, ki vzpodbuja 
obraščanje rastlin. Pri težavah s pušpanovim 
ožigom uporabite proizvod Cora agrohome-
opatie X90 NaturSTOP CONTRA pušpan-
-glivice. Učinek škropljenja intenzivno krepi 
vitalnost in specifične odpornosti pušpanov 
na to glivično obolenje. Kapilarnost rastlin 
se izboljša. Pušpan se po škropljenju prične 
postopno obraščati, nova rast je vitalnejša. 
Doziranje proizvoda je opisano na začetku 
tega članka. Cikluse škropljenja ponavljajte 
na dva do tri mesece, pri pogostosti uporabe 
upoštevajte stanje rastlin ter vremenske raz-
mere rastne sezone. Hkrati s škropljenjem je 
potrebna higiena v nasadih – odpadlo, bolno 
listje odstranite in ga varno sežgite. Glivice 
pušpanovega ožiga v zemlji preživijo pribli-
žno 4 leta. Potrebno je torej nekaj vztrajnosti, 
a spet lepi in zeleni pušpani trud odtehtajo. 

Za ostale težave v rastlinski pridelavi: kori-
stite način krepitve odpornosti in vitalnosti 
rastlin s proizvodi Cora agrohomeopathie – 
ki so odlična naravna izbira. Z njimi krepite 
vitalnost rastlin, njihove splošne in specifič-
ne odpornosti. Vitalne rastline so odpornej-
še na bolezni in na škodljivce! Lista proizvo-
dov Cora agrohomeopathie s cenikom je na 
voljo na spletni strani  www.cora-agrohome-
opathie.com.

Majda Ortan
PH. Agrohomeopatija za rastline in 
škodljivce,
Ing. Majda Ortan, s.p., Prevalje

Za čist posevek koruze 
brez vpliva vremena

dr.metrob®H3

Za čist posevek koruze 
brez vpliva vremena

dr.metrob®H3

Jamstvo izvorne 
kakovosti

metrob
Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. 
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

METROB d.o.o.
Začret 20a
3202 Ljubečna
03 7806 330
info@metrob.si

www.metrob.si Navedene cene z ddv. Možna dostava po celotni Sloveniji.

KIP KOP d.o.o., 
PE: GRADAC, tel.: 040 974 470
PE: LJUBLJANA. tel.: 040 974 480
www.kipkop.si

dobavljivo: 
rdeča in rjava barva
dolžine na zalogi - več 
dimenzij PREVERI!

TRAPEZNA 
PLOČEVINA

5G ISOMEC 

6,79 € 
/m2

MOŽEN RAZREZ NA ŽELJENO MERO
doplačilo 0,60 €/m2 pri pločevini
doplačilo 1 €/m2 pri pločevini z izolacijo

dobavljivo: 
rdeča in rjava barva
dolžine na zalogi - več 
dimenzij PREVERI!

TRAPEZNA 
PLOČEVINA
s filcem

5G ISOMEC 
+ filc

 

8,99 € 
/m2

pločevina/stiropor/pločevina

barva: različne barve
dimenzije: različne

SENDVIČ 
PLOŠČE

2 KLASA 4cm 

7,99 € 
/m2

pločevina/poliuretan/pločevina
barva: bela ral 9002
dolžine na zalogi - več 
dimenzij PREVERI!

SENDVIČ 
PLOŠČE

METECNO 3 cm 

13,99 € 
/m2

pločevina/poliuretan/pločevina
barva: bela ral 9002
dolžine na zalogi - več 
dimenzij PREVERI!

SENDVIČ 
PLOŠČE

ISOMEC 5 cm 

17,49 € 
/m2

pločevina/poliuretan/pločevina
barva: bela ral 9002
dolžine na zalogi - več 
dimenzij PREVERI!

SENDVIČ 
PLOŠČE

ISOMEC 8 cm 

21,99 € 
/m2

barva: rdeča in rjava 
dolžine na zalogi - več 
dimenzij PREVERI!

SENDVIČ 
KRITINA

ISOMEC 5G
+ 2cm + alu

 

12,49 € 
/m2

barva: rdeča in rjava 
dolžine na zalogi - več 
dimenzij PREVERI!

SENDVIČ 
KRITINA

ISOMEC 5G
+ 3cm + alu

 

14,49 € 
/m2

AKCIJA
4 mm ...... 5,89 €/m2

6 mm ...... 9,49 €/m2

10 mm .... 11,49 €/m2

16 mm .... 18,49 €/m2

POLIKARBONATNE 
PLOŠČE

barva: rdeča in rjava 
dolžine na zalogi - več 
dimenzij PREVERI!

SENDVIČ 
KRITINA

ISOMEC 5G
+ 2cm + asfalt

 

11,99 € 
/m2

www.kipkop.si

PLOČEVINASTA KRITINA ALUBEL z izolacijo
+ 1.5 cm PUR izolacija za streho ali steno !
barva: rdeča, rjava, bela 

dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!

 

9.99 € 
/m2

VELIKA AKCIJA 
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