
NEGA IN KREPITEV RASTLIN – ZA VEČJO VITALNOST RASTLIN . ZA  MANJ TEŽAV Z BOLEZNIMI IN 
ŠKODLJIVCI TER Z RASTLINSKIM STRESOM!  ZA ZDRAV PRIDELEK! ZA KREPLJENO VITALNOST IN S TEM 
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PREDNO NADALJUJETE S PREGLEDOVANJEM TE ODLIČNE PONUDBE, SE SEZNANITE  TEMI INFORMACIJAMI!  ZATO, KER SE VAM TO SPLAČA! 

  
Proizvodi Cora agrohomeopathie ® naravni, energizirani, homeodinamični (agrohomeopatski) proizvodi,  v njih so aktivne energizirane naravne učinkovine. To omogoča, da s pridom 

koristimo sinergijske efekte učinkovanja). Zato je njihovo doziranje na večjih kmetijskih površinah (kjer škropimo z nahrbtnimi motornimi škropilnicami, s traktorskimi škropilnicami, s 

pršilniki itd), kar trikrat nižje, kot pri njihovi uporabi na manjših, vrtičkarskih površinah, kjer uporabljamo ročne škropilnice. Podrobnosti o doziranju najdete v nadaljevanju teksta in v 
katalogu proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-agrohomeopathie.com)  in tudi tukaj.                                                                                                                               

ZA PROFESIONALNE PRIDELOVALCE SO NA VOLJO TUDI  EKONOMIČNA PAKIRANJA   V LITRSKIH IN POL-LITRSKIH EMBALAŽAH.   Pazite na porabo 

vode – cca 200 litrov vode na eno škropljenje na ha je dovolj. 
 ZA PROIZVODE Cora agrohomeopathie®V PROFESIONALNI UPORABI - V KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU: 

 KER SO PROIZVODI Cora agrohomeopathie ®PROIZVODI ZA 
NEGO IN KREPITEV RASTLIN, uporabljamo pojma milejše in 
močnejše škropivo. POMEN JE POJASNJEN V BESEDILU  V TEM 
STOLPCU! 
Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml proizvoda na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
200 ml proizvoda  na 200 l vode na ha 
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino 
proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo 
vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta 
in poceni stroške škropiva! 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v 
ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve 
škodljivcev in /ali  okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni: 100 ml 
proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                                
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v 
zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 
prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih 200 ml 
proizvoda na 200  litrov vode na ha za profesionalno uporabo v 
kmetijstvu in vrtnarstvu).      
Za posamezne proizvode navodila in priporočila preberite v katalogu 
proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-
agrohomeopathie.com) in tukaj. 

Milejše 
škropivo: 
 
Doziranje: 
100 ml 
proizvoda na 
200 l vode na 
ha 
 
Obvezen 
ciklus 
škropljenja: 
2 dni 
zaporedoma s 
še 
eno 
ponovitvijo 
čez 14 dni 
(skupaj 3x) 

 

Močnejše  
škropivo: 
 
Doziranje: 
200 ml  
proizvoda  
na 200 l  
vode na ha 
 
Obvezen  
ciklus  
škropljenja: 
2 dni  
zaporedoma  
s še 
eno  
ponovitvijo  
čez 14 dni  
(skupaj 3x) 

Glede na število izvornih naravnih 
komponent (izvornih Matičnih 
tinktur) v  
agrohomeopatskem kompleksu 
(torej v proizvodu), so proizvodi 
Cora agrohomeopathie® 
razdeljeni v dve cenovni skupini 
(cenovna skupina 1 in cenovna 
skupina 2.) Razvrstitev proizvodov 
Cora agrohomeopathie® je razvidna 
iz Cenika, ki je dostopen iz moje 
spletne strani (www.cora-
agrohomeopathie.com) in tudi 
tukaj.  

NA NASLEDNJIH STRANEH SO KALKULACIJE STROŠKOV PROIZVODA  ZA PORABO ŠKROPIVA NA ha. POMAGAJO VAM, DA VIDITE , DA SO 
PROIZVODI Cora agrohomeopathie® tudi cenovno konkurenčni.  

http://www.cora-agrohomeopathie.com/
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PREDNO NADALJUJETE S PREGLEDOVANJEM TE ODLIČNE PONUDBE, SE SEZNANITE  TEMI INFORMACIJAMI.   

ZATO, KER SE VAM TO SPLAČA! 
  

Proizvodi Cora agrohomeopathie ® naravni, energizirani, homeodinamični (agrohomeopatski) proizvodi,  v njih so aktivne energizirane naravne 
učinkovine. To omogoča, da s pridom koristimo sinergijske efekte učinkovanja proizvodov na večjih - kmetijskih površinah (kjer škropimo z 
nahrbtnimi motornimi škropilnicami, s traktorskimi škropilnicami, s pršilniki itd). Zato je njihovo doziranje na večjih kmetijskih površinah, kar 

trikrat nižje, kot pri njihovi uporabi na manjših, vrtičkarskih površinah, kjer uporabljamo ročne škropilnice.   Detajle o doziranju najdete v 
nadaljevanju teksta in v katalogu proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-agrohomeopathie.com)  in tudi tukaj.                                                                                     

Pazite na porabo vode – cca 200 litrov vode na eno škropljenje na ha je dovolj. 
 ZA PROIZVODE Cora agrohomeopathie®V PROFESIONALNI UPORABI - V KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU: 

 
KALKULACIJA STROŠKOV                        
PROIZVODA ZA škropivo na 1 ha 

ZA MILEJŠE ŠKROPIVO ZA MOČNEJŠE ŠKROPIVO 

Preračun stroška 
proizvoda na litrsko 
pakiranje 

Za 1 škropljenje, 
preračunano na 
površino 1 ha: 

Za 1 ciklus 
škropljenja 
(v 1 ciklusu so 3 
škropljenja), 
preračunano na 
površino 1 ha: 

Za 1 
škropljenje, 
preračunano 
na površino 1 
ha: 

Za 1 ciklus 
škropljenja 
(v 1 ciklusu so 
3 škropljenja), 
preračunano 
na površino 1 
ha: 

Proizvodi iz cenovne skupine 1: 
0,28365 €/ml 

100 ml/200 l vode na 
ha: 
28,365 € na ha 

3 x100 ml/3 x 
200 l vode na 
ha: 
85,095 € na ha 

200 ml/200 l 
vode na ha: 
56,73 € 

3 x200 ml/3 x 
200 l vode na 
ha: 
170,19 € 

Cena proizvoda : 
litrsko pakiranje: 1 
kos: 283,65 € 
(zadošča za 2000 l 
milejšega škropiva ali 
za 1000 l močnejšega 
škropiva. 
Rok uporabe 
proizvodov: 3 leta 

Proizvodi iz cenovne skupine 2:  
0,31420 €/ml 

100 ml/200 l vode na 
ha:                          
31,420 € 
 

3 x 100 ml/3 x 
200 l vode na 
ha:                      
94,26 € 

200 ml/200 l 
vode na ha: 
62,84 € 
 

3 x200 ml/3 x 
200 l vode na 
ha: 
188,52 € 

Cena proizvoda : 
litrsko pakiranje: 1 
kos: 314,20 € 
(zadošča za 2000 l 
milejšega škropiva ali 
za 1000 l močnejšega 
škropiva. 
Rok uporabe 
proizvodov: 3 leta 

http://www.cora-agrohomeopathie.com/
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PREDNO NADALJUJETE S PREGLEDOVANJEM TE ODLIČNE PONUDBE, SE SEZNANITE  TEMI INFORMACIJAMI.   

ZATO, KER SE VAM TO SPLAČA! 
  

Proizvodi Cora agrohomeopathie ® naravni, energizirani, homeodinamični (agrohomeopatski) proizvodi,  v njih so aktivne energizirane naravne 
učinkovine. To omogoča, da s pridom koristimo sinergijske efekte učinkovanja proizvodov na večjih - kmetijskih površinah (kjer škropimo z 
nahrbtnimi motornimi škropilnicami, s traktorskimi škropilnicami, s pršilniki itd). Zato je njihovo doziranje na večjih kmetijskih površinah, kar 

trikrat nižje, kot pri njihovi uporabi na manjših, vrtičkarskih površinah, kjer uporabljamo ročne škropilnice.   Detajle o doziranju najdete v 
nadaljevanju teksta in v katalogu proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-agrohomeopathie.com)  in tudi tukaj.                                                                                     

Pazite na porabo vode – cca 200 litrov vode na eno škropljenje na ha je dovolj. 
 ZA PROIZVODE Cora agrohomeopathie®V PROFESIONALNI UPORABI - V KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU: 

 
KALKULACIJA STROŠKOV                        
PROIZVODA ZA škropivo na 1 ha 

ZA MILEJŠE ŠKROPIVO ZA MOČNEJŠE ŠKROPIVO 

Preračun stroška 
proizvoda na pol-litrsko 
pakiranje 

Za 1 škropljenje, 
preračunano na 
površino 1 ha: 

Za 1 ciklus 
škropljenja 
(v 1 ciklusu so 3 
škropljenja), 
preračunano na 
površino 1 ha: 

Za 1 
škropljenje, 
preračunano 
na površino 1 
ha: 

Za 1 ciklus 
škropljenja 
(v 1 ciklusu so 
3 škropljenja), 
preračunano 
na površino 1 
ha: 

Proizvodi iz cenovne skupine 1: 
0,30298 €/ml 
 

100 ml/200 l vode na 
ha: 
30,298 € na ha 

3 x 100 ml/3 x 
200 l vode na 
ha: 90,894 € 

200 ml/200 l 
vode na ha: 
60,596 € na 
ha 

3 x200 ml/3 x 
200 l vode na 
ha: 
181,788€ na 
ha 

Cena proizvoda : pol-
litrsko pakiranje: 1 
kos: 151,49 € 
(zadošča za 1000 l 
milejšega škropiva ali 
za 500 l močnejšega 
škropiva. 
Rok uporabe 
proizvodov: 3 leta 

Proizvodi iz cenovne skupine 2: 
0,3234 €/ml 

100 ml/200 l vode na 
ha: 
32,298 € na ha 

3 x 100 ml/3 x 
200 l vode na 
ha: 96,89 € na 
ha 

200 ml/200 l 
vode na ha: 
64,596 € na 
ha 

3 x200 ml/3 x 
200 l vode na 
ha: 
193,788 € na 
ha 

Cena proizvoda : pol-
litrsko pakiranje: 1 
kos: 161,70 € 
(zadošča za 1000 l 
milejšega škropiva ali 
za 500 l močnejšega 
škropiva. 
Rok uporabe 
proizvodov: 3 leta 
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PREDNO NADALJUJETE S PREGLEDOVANJEM TE ODLIČNE PONUDBE, SE SEZNANITE  TEMI INFORMACIJAMI.   

ZATO, KER SE VAM TO SPLAČA! 
  

Proizvodi Cora agrohomeopathie ® naravni, energizirani, homeodinamični (agrohomeopatski) proizvodi,  v njih so aktivne energizirane naravne 
učinkovine. To omogoča, da s pridom koristimo sinergijske efekte učinkovanja proizvodov na večjih - kmetijskih površinah (kjer škropimo z 
nahrbtnimi motornimi škropilnicami, s traktorskimi škropilnicami, s pršilniki itd). Zato je njihovo doziranje na večjih kmetijskih površinah, kar 

trikrat nižje, kot pri njihovi uporabi na manjših, vrtičkarskih površinah, kjer uporabljamo ročne škropilnice.   Detajle o doziranju najdete v 
nadaljevanju teksta in v katalogu proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-agrohomeopathie.com)  in tudi tukaj.                                                                                     

Pazite na porabo vode – cca 200 litrov vode na eno škropljenje na ha je dovolj. 
 ZA PROIZVODE Cora agrohomeopathie®V PROFESIONALNI UPORABI - V KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU: 

 
KALKULACIJA STROŠKOV                        
PROIZVODA ZA škropivo na 1 ha 

ZA MILEJŠE ŠKROPIVO ZA MOČNEJŠE ŠKROPIVO 

Preračun stroška 
proizvoda na 100 ml 
pakiranje 

Za 1 škropljenje, 
preračunano na 
površino 1 ha: 

Za 1 ciklus 
škropljenja 
(v 1 ciklusu so 3 
škropljenja), 
preračunano na 
površino 1 ha: 

Za 1 
škropljenje, 
preračunano 
na površino 1 
ha: 

Za 1 ciklus 
škropljenja 
(v 1 ciklusu so 3 
škropljenja), 
preračunano na 
površino 1 ha: 

Proizvodi iz cenovne skupine 1: 
0,4042 €/ml 

100 ml/200 l 
vode na ha: 
40,42 € na ha 

3 x 100 ml/3 x 
200 l vode na ha: 
121,26 € na ha 

200 ml/200 l 
vode na ha: 
80,82 € 

3 x200 ml/3 x 
200 l vode na 
ha: 
242,46 € na ha 

Cena proizvoda : 100 ml 
pakiranje: 1 kos: 40,42 € 
(zadošča za 200 l 
milejšega škropiva ali 
za 100 l močnejšega 
škropiva. 
Rok uporabe 
proizvodov: 3 leta 

Proizvodi iz cenovne skupine 2: 
0,4489 €/ml 

100 ml/200 l 
vode na ha: 
44,89 € na ha 

3 x 100 ml/3 x 
200 l vode na ha: 
134,67 € na ha 

200 ml/200 l 
vode na ha: 
89,78 € na ha 

3 x200 ml/3 x 
200 l vode na 
ha: 269,34 € na 
ha 
 

Cena proizvoda : 100 ml 
pakiranje: 1 kos: 44,89 € 
(zadošča za 200 l 
milejšega škropiva ali 
za 100 l močnejšega 
škropiva. 
Rok uporabe 
proizvodov: 3 leta 

http://www.cora-agrohomeopathie.com/
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                    PRIDELUJTE Z NAMI! 
                  KORISTITE PREDNOSTI PROIZVODOV  
                                           Cora agrohomeopathie®! 
 y O PROGRAMU PROIZVODOV CORA AGROHOMEOPATHIE, O TEM, ZAKAJ IN KAKO Z NJIMI RASTLINE 

KREPIMO IN NE ZDRAVIMO, O NJIHOVIH LASTNOSTIH in PREDNOSTIH, SO PODROBNEJŠE 
INFORMACIJE NA VOLJO TUKAJ. 

y KATALOG PROIZVODOV je na voljo na spletni strani www.cora-agrohomeopathie in TUKAJ. 
y Bistra rešitev za trajnostno pridelavo - v kmetijstvu, vrtnarstvu in hortikulturi 

y Naravni, energizirani, homeodinamični proizvodi Cora agrohomeopathie za nego in krepitev ravnovesja, 
odpornosti, vitalnosti rastlin ter za krepitev odpornosti ekosistemov in rastlin na rastlinske škodljivce. 
Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. UPORABITE JIH RAZREDČENE Z VODO, V 
OBLIKI ŠKROPIV. 

y Proizvodi so dovoljeni za uporabo v ekološki pridelavi, potrdilo-TUKAJ. 
y Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce 
y Hkrati z učinkovitostjo tudi ugodna ekonomika: Priporočamo, da  pri škropljenju porabo vode na ha 

minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! 
y Za pridelavo zdrave ter energijsko žive hrane za ljudi in krme za živali. 

 
 

http://cora-agrohomeopathie.com/
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Prednosti uporabe proizvodov Cora agrohomeopathie®: 
• Enostavna uporaba. V uporabi so kot proizvodi za splošno uporabo. Uporabljamo jih razredčene, foliarno – kot   
kot škropiva. Pri nakupu NE POTREBUJETE FFS izkaznice. .Enostavna priprava škropiva. 

•  Hkrati z učinkovitostjo tudi ugodna ekonomika: Za profesionalno uporabo priporočamo, da  
pri škropljenju porabo vode na ha minimizirate (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni 
stroške škropiva! 

• Po uporabi ni čakalne dobe, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, karence ni! 

• Proizvodi so prijazni do ljudi in okolja, dovoljeni so tudi za uporabo v ekološki pridelavi! Potrdilo – TUKAJ  

• Njihovo učinkovitost potrjujejo številne dobre prakse, tudi v profesionalni pridelavi. 
Odzivi domače in tuje strokovne in laične javnosti so pozitivni, referenčna objava iz 
uradne spletne strani KGZS je na voljo tukaj 
• Dolgoročnejši učinki delovanja: po okoli 4 urah po škropljenju dež njihovih učinkov ne izpira več, učinek 
energizacije je dolgoročnejši- traja 2-3 mesece po škropljenju. 

• Pri škropljenju uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna. 

• Odpadno stekleno embalažo lahko brez predhodnega čiščenja odvržemo med steklene odpadke za reciklažo. 

•PAKIRANJA  v volumnih: 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml. 

•  Življenjska doba proizvodov: 3 leta 

•  Pester izbor proizvodov za večino najpogostejših težav v vrtičkarstvu, vrtnarjenju in v vseh vrstah kmetovanja 
(konvencionalno, integrirano, ekološko, biodinamično…) 

•  Za pridelavo vrtnin, za sadjarstvo, vinogradništvo in za druge specifične kulture (npr. hmelj) 

• Preventivna in kurativna uporaba, preventivna uporaba je prednost! 

• PRI UPORABI UPOŠTEVAJTE SPLOŠNA NAVODILA, KI SO PRILOŽENA PROIZVODOM. 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2016/05/05/cora-agrohomeopathie-slovenska-inovativnost-za-naravi-prijazno-pridelavo-je-zelo-zanimiva-tudi-v-tujini/


• Eksluziva za prodajo proizvodov                           
Cora agrohomeopathie®:  

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

• Kontaktni podatki za informacije, za naročila – za prodajo in za 
svetovanje: 

• coraagro@gmail.com 

• Tel: +386 (0)70 820 279 

• PRODAJA Z DOSTAVO PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU 

• Pogoji naročanja – TUKAJ , katalog proizvodov TUKAJ in cenik-TUKAJ . 

• Več o proizvodih Cora agrohomeopathie® in o naših projektih: TUKAJ 

• VABLJENI K NAROČILU! 

mailto:coraagro@gmail.com
http://cora-agrohomeopathie.com/trgovine/
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/o_proizvodih_CORA_AGROHOMEOPATHIE.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2014/07/CENIK-06-2015_in_dalje.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/


• Škropilni program je okviren, upoštevati je 
potrebno aktualne specifike, aktualno stanje. 
 

• Iz programa selektivno izberete tisto, kar vam 
je aktualno (pretekle izkušnje in aktualne 
razmere).  
 

• PRIPOROČILO: Porabo vode na ha 
minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje 
efekta in poceni stroške škropiva!  
 



DOZIRANJE IN NAČIN ŠKROPLJENJA 
• Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov. V ta namen, glede na aktualne razmere, priporočamo  

dve stopnji  oz. vrsti doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji: 
  

• nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo 
rastlinskih okužb oz. razvoja rastlinskih bolezni ter/ali pretirane namnožitve rastlinskih  škodljivcev : 1 ml 
proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo; 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo 
v kmetijstvu in vrtnarstvu;     

• višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za rastlinske okužbe in rastlinske bolezni ter/ali  za prenamnožitve rastlinskih škodljivcev; 
tudi v nasadih na večjih površinah (monokulture) : 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 
ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu. 

• Način škropljenja:                                                                                                                                                                                               
Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus škropljenja: škropiti je potrebno 2 dni zapored s še eno 
ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3x). To je en ciklus škropljenja, učinki so nekoliko dolgoročnejši, tudi do 2 - 3 
mesece ( v ljubiteljski in vrtičkarski uporabi. To je nekoliko odvisno tudi od vremenskih pogojev, pa tudi od 
stopnje ravnovesja v konkretnem ekosistemu. Škropite zjutraj ali proti večeru, celo ciljno površino, toliko 
intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. 4 ure po škropljenju naj ne 
dežuje, potem pa dež učinkov škropljenja ne izpira več. To velja za vsa škropljenja v ciklusu škropljenj. Za 
pripravo škropiva je obvezno potrebna aktivacija proizvoda v vodi, postopek je opisan v Splošnih navodilih 
za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom, objavljena so tudi na spletni 
strani www.cora-agrohomeopathie.com. Ta navodila je potrebno v celoti prebrati in upoštevati. 

•  KATALOG PROIZVODOV - TUKAJ 
 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/o_proizvodih_CORA_AGROHOMEOPATHIE.pdf


Ali lahko mešamo več škropiv iz proizvodov                                        
Cora agrohomeopathie ® in škropimo  hkrati? 

 
• Optimnalno je uporabiti vsak proizvod posebej. 
• Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte:  
• Tudi krepitev vitalnosti rastlin je za rastline zahtevno delo, njihova lastna 

imunologija je vzpodbujena. Preveč vzpodbud hkrati ni najboljša izbira. 
• Ni priporočljivo mešanje škropiv za krepitev  vitalnosti- in s tem posredno 

krepitev odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev  vitalnosti- in 
s tem posredno krepitev odpornosti rastlin na škodljivce. 

• Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v 
navodilih. 

• Po tem lahko raztopine zlijete skupaj, dopolnite s ciljno količino vode in 
škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode.  
 



Tehnični in varnostni podatki – proizvodi Cora agrohomeopathie®  (splošno) 
• Proizvodi za splošno uporabo, ni FFS! 
• Niso za uživanje. Vsebujejo etanol 43%!  
• Hranite varno pred otroci!  
• Vsebina ne sme zmrznit.  
• Shranjujte v originalni embalaži, dobro zaprto, v suhem prostoru pri temperaturi od 5° Celzija do 25° Celzija, vstran od virov 

elektromagnetnih sevanj. 
• Karenca ni potrebna (pridelki so užitni tui neposredno po škropljenju). 
• Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah.  
• Opozorilo: 
•  Zmrzal lahko izniči učinke delovanja.  
• Sočasna uporaba agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS -jev, lahko oslabi ali izniči učinek delovanja proizvodov 

Cora agrohomeopathie®. Podoben učinek lahko imajo nekateri čaji in prevrelke (npr. kamilični čaj ipd). Priporočljivo je, da cca 
10 dni pred ali po uporabi proizvodov Cora agrohomeopathie®, ne uporabljamo agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin 
oz.FFS-jev. Ta rok je vsaj karenčno obdobje agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS sredstev in ga  natančneje 
določite s karenco zadevnih sredstev.  O morebitni potrebni dodatni ali hitrejši  uporabi drugih sredstev, agrokemikalij oz. 
sredstev za varstvo rastlin oz. FFS-jev, presodi in se odloča vsak uporabnik na lastno odgovornost.  

• Sestava:  
• Agrohomeopatski kompleksi.  
• Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora. Nosilni medij je etanol 43%. Energizirano, homeopatski postopek 

potenciranja. 
• Velikosti pakiranj: 50 ml, 100ml, 500 ml, 1000 ml  
• Rok trajanja proizvoda: 3 leta. 
• Proizvedeno v Sloveniji.  
• Podatki o proizvajalcu: 
• Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 
ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279;www.cora-agrohomeopathie.com 

• Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie® : www.cora-agrohomeopathie.com. KATALOG PROIZVODOV - TUKAJ 
  

 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/o_proizvodih_CORA_AGROHOMEOPATHIE.pdf


 

VABLJENI K NAROČILU! 
CELOVITA PONUDBA PROFESIONALNIH PROIZVODOV                                                  
KATALOG PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® - TUKAJ                                                     
61 PROIZVODOV JE DOVOLJENIH V EKOLOŠKI PRIDELAVI -                        
POTRDILO TUKAJ!   

 
GSM 070 820 279 (Majda Ortan) 
coraagro@gmail.com 
www.cora–agrohomeopathie.com 

 
 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/o_proizvodih_CORA_AGROHOMEOPATHIE.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf


OKVIRNA PONUDBA ZA PRIDELAVO   ZELENJADNIC S 
PROIZVODI Cora agrohomeopathie®  
NEGA IN KREPITEV RASTLIN – ZA VEČJO VITALNOST RASTLIN  - 
VITALNEJŠE RASTLINE SO ODPORNEJŠE NA BOLEZNI, ŠKODLJIVCE, 
RASTLINSKI STRES!  ZA  MANJ TEŽAV Z BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI!  
ZA ZDRAV PRIDELEK!        

PREDSTAVLJENI PROIZVODI SO DOVOLJENI V 
EKOLOŠKI PRIDELAVI! KATALOG PROIZVODOV-tukaj 
PREDSTAVLJENE SO REŠITVE  PRED TEŽAVAMI Z RASTLINSKIMI BOLEZNIMI IN 
RASTLINSKIMI ŠKODLJIVCI  V  PRIDELAVI VEČINE ZELENJADNIC. ČE V PONUDBI NE NAJDETE 
ODGOVORA ZASE, ME KONTAKTIRAJTE ZA SVETOVANJE. 
 
KONTAKTI: 
GSM 070 820 279 (Majda Ortan) 
coraagro@gmail.com 
www.cora–agrohomeopathie.com 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/o_proizvodih_CORA_AGROHOMEOPATHIE.pdf


Katere rešitve so uporabljene 
Problem Proizvod Cora 

agrohomeopathie ® 
Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

SEMENSKI PLEVELI, 
ENOLETNI PLEVELI 

Cora agrohomeopathie X7 
NaturSTOP manj enoletnih 
plevelov 

                                                                                               
-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati 
količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! 
PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 
200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške 
škropiva! 
 
Manjše površine:                                                       
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml 
proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo 
pretirane namnožitve škodljivcev in /ali  
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml proizvoda na 
1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 
200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu 
in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                              
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali 
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml proizvoda na 
1 liter vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml 
proizvoda na 200  litrov vode na ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 
 
 
 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni 
zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni 
– zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem 
dež učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali 
škropiv za krepitev  vitalnost i- odpornosti 
rastlin na bolezni in škropiv za krepitev  
vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini 
vode – kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in 
škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  
učinkujejo naravne vibracijske 
(energizirane) učinkovine iz kompleksov 
ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% 
etanol). Zato pri doziranju na večjih 
površinah (v profesionalni uporabi) 
koristimo sinergijske učinke škropljenja 
večjih površin s temi energiziranimi 
proizvodi.  Zato je doziranje proizvoda na 
liter vode v profesionalni uporabi nižje, 
kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov 
Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in 
primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s 
škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE 
ŠKROPIV Cora agrohomeopathie! 

Ciklus škropljenja opravite, predno semena plevelov vzkijejo. Ko doseže temp. tal 5 
stopinj Celzija).  Škropite dva dni zaporedoma (brez ponovitve čez 14 dni).  5 dni po 
škropljenju ne sejte ciljnih posevkov, ker učinek delovanja škropiva ni selektiven. Na 
sadike in na rastoče rastline, škropivo ne učinkuje. Spomladi škropite čimprej, ko 
preneha zmrzal. Učinki zmrzali lahko prekličejo učinek delovanja škropiva. Med rastno 
sezono škropljenje ponovite – v času, ko pleveli odvržejo semena. 

UBLAŽITEV ŠOKA PO 
PRESAJANJU RASTLIN 

Cora agrohomeopathie A6 
NaturNEGA-poškodbe rastlin, 
presajanje 

S ciklusom škropljenja pričnite kak dan po presajanju rastlin (npr. 
naslednji dan po presajanju). 

OSNOVNA KREPITEV 
RAVNOVESJA IN  
ODPORNOSTI 
RASTLIN 

Cora agrohomeopathie C1 
NaturNEGA-moč rastlin  + 
Cora grohomeopathie C3 
NaturNEGA – energijsko 
nahrani zemljo 

S ciklusom škropljenja pričnite, ko ima rastlina vsaj 4 prave liste, ko začne rasti. 
Ponavljanje takih ciklusov ima dober vpliv na  vitalnost in na pridelek. Drugi cikel 
opravimo, ko  solatnice zavijajo liste, ko plodovke nastavijo plodiče ipd; tretji ciklus 
opravimo, ko solatnice in kapusnice oblikujejo glave, v fazi debelenja plodov pri 
plodovkah.. 



Katere rešitve so uporabljene 
Problem Proizvod Cora 

agrohomeopathie ® 
Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

PADAVICA SADIK – 
KREPITEV PROTI 
PADAVICI SADIK 

Cora 
agrohomeopathie 
C1NaturNEGA-moč 
rastlin  + Cora 
grohomeopathie C3 
NaturNEGA – 
energijsko nahrani 
zemljo+ Cora 
agrohomeopathie C5 
NaturSTOP-CONTRA 
glivice+Cora 
agrohomeopathie X37 
NaturNEGA-vrtnine, 
plesni in gnilobe 

  

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati 
količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! 
PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 
200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške 
škropiva! 
 
Manjše površine:                                                          
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml 
proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo 
pretirane namnožitve škodljivcev in /ali  okužbe/izbruhe 
rastlinskih bolezni ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za 
vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l 
vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                                
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali 
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml proizvoda na 
1 liter vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml 
proizvoda na 200  litrov vode na ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še 
eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv za 
krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in 
škropiv za krepitev  vitalnosti-odpornosti rastlin na 
škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot 
je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite 
hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). Zato 
pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni 
uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja 
večjih površin s temi energiziranimi proizvodi.  Zato 
je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni 
uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora 
agrohomeopathie! 
 

Ciklus škropljenja opravite čimprej po sejanju, obvezno  škropite zjutraj ali 
zvečer, le toliko, da po škropljenju na tleh ostane rahlo  vlažna (temnejša) 
sled, da na mladih rastlinah ne nastane ožig. 

SPLOŠNA KREPITEV 
RAVNOVESJA IN 
ODPORNOSTI PRI 
TEŽAVAH Z GLIVICAMI 

Cora 
agrohomeopathie C5 
NaturSTOP-CONTRA 
glivice 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, 
ko so pogoji za glivična obolenja rastlin ugodni. V takem primeru ciklus 
škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca. 



Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ® 

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

OSNOVNA KREPITEV  KAPUSNIC – 
ZA BOLJŠO SPLOŠNO ODPORNOST, 
VITALNOST 

Cora agrohomeopathie 
X72NaturNEGA 
kapusnice 

  
-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno 
ustrezno povečati količino proizvoda, da 
ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: 
Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 
l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni 
stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                           
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:  
1ml proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše 
škropivo: za uporabo  v ugodnih rastnih 
pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane 
namnožitve škodljivcev in /ali  
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml 
proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko 
uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l 
vode/ha za profesionalno uporabo v 
kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                   
-višja doza proizvoda - za močnejše 
škropivo: za uporabo v zahtevnejših 
rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše 
pogoje za prenamnožitve škodljivcev in 
/ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 
ml proizvoda na 1 liter vode za 
vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda 
na 200  litrov vode na ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 
 
 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, 
s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv 
za krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na 
bolezni in škropiv za krepitev  vitalnosti-
odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – 
kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite 
hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). 
Zato pri doziranju na večjih površinah (v 
profesionalni uporabi) koristimo sinergijske 
učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje 
proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi 
nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV 
Cora agrohomeopathie! 
 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte 
na cca 2 meseca. 

OSNOVNA KREPITEV PARADIŽNIKA – ZA 
BOLJŠO SPLOŠNO ODPORNOST, 
VITALNOST 

Cora 
agrohomeopathie 
X77 NaturNEGA 
paradižnik 
 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno,v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte 
na cca 2 meseca. 

OSNOVNA KREPITEV KROMPIRJA - ZA  
BOLJŠO SPLOŠNO ODPORNOST,  
VITALNOST 

Cora 
agrohomeopathie 
X76 NaturNEGA - 
krompir 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so  vremenski 
pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 
meseca. 

OSNOVNA KREPITEV FIŽOLA-- ZA  BOLJŠO 
SPLOŠNO ODPORNOST,  
VITALNOST 

Cora 
agrohomeopathie 
X75 
NaturNEGA-fižol 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte 
na cca 2 meseca. 



PROBLEM Proizvod  
Cora 
agrohomeopathie®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

OSNOVNA 
KREPITEV 
SPECIFIČNE 
ODPORNOSTI 
RASTLIN NA 
GLIVIČNA 
OBOLENJA, PLESNI 
IN GNILOBE 

Cora agrohomeopathie 
X37 NaturNEGA-
vrtnine, plesni in 
gnilobe 

  
-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati 
količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! 
PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte 
(do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni 
stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše 
škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml proizvoda/1l 
vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne 
vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali  
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml proizvoda 
na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml 
proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                         
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in 
/ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml 
proizvoda na 1 liter vode za vrtičkarsko uporabo oz. 
200 ml proizvoda na 200  litrov vode na ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno 
ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov 
škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv za 
krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in 
škropiv za krepitev  vitalnosti-odpornosti rastlin na 
škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to 
opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a 
ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo naravne 
vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov 
ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na 
nosilnem mediju (43% etanol). Zato pri doziranju na 
večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo 
sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje proizvoda na 
liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi 
na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz 
proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in 
primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora 
agrohomeopathie! 
 

S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, 
ko so pogoji za glivična obolenja rastlin ugodni. V takem primeru ciklus 
škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca. 

 

OSNOVNA KREPITEV 
SPECIFIČNE ODPORNOSTI 
RASTLIN NA 
BAKTERIJSKA OBOLENJA 

Cora 
agrohomeopathie 
A4 NaturNEGA – 
gniloba, 
bakterijske 
bolezni 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v 
sezonah, ko so pogoji za  bakterijska obolenja rastlin ugodni. V takem 
primeru ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca. 

 



Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

PARADIŽNIKOVA 
PLESEN 

Cora agrohomeopathie 
X37 NaturNEGA-
vrtnine, plesni in 
gnilobe 

 
  
-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno 
povečati količino proizvoda, da ostanemo v 
koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode 
na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne 
zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                                    
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml 
proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne 
vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in 
/ali  okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml 
proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 
ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                         
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in 
/ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml 
proizvoda na 1 liter vode za vrtičkarsko uporabo 
oz. 200 ml proizvoda na 200  litrov vode na ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu).                                                                                                                                                                  

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, 
s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv 
za krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na 
bolezni in škropiv za krepitev  vitalnosti-
odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – 
kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite 
hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). 
Zato pri doziranju na večjih površinah (v 
profesionalni uporabi) koristimo sinergijske 
učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje 
proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi 
nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV 
Cora agrohomeopathie! 

S ciklusom preventivnega škropljenja pričnite preventivno,  v fazi rasti, 
zlasti v sezonah, ko so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V 
takem primeru koristite močnejše škropivo in  ciklus škropljenj 
ponavljajte  na cca 1-2 meseca. Glej tudi opombo spodaj. 

KROMPIRJEVA PLESEN Cora agrohomeopathie 
X37 NaturNEGA-
vrtnine, plesni in 
gnilobe 

S ciklusom preventivnega škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, 
zlasti v sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru 
koristite močnejše škropivo in  ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 1-2 
meseca. Glej tudi opombo spodaj. 

OPOMBA: ob  prvih indicih  
plesni na vrtninah, zlasti 
profesionalcem priporočam, 
da uporabijo oba proizvoda v 
višji dozi – za močnejše 
škropivo. 

Cora agrohomeopathie  
X37 NaturNEGA-
vrtnine, plesni in 
gnilobe +  Cora 
agrohomeopathie 
X57NaturNEGA – oidij, 
peronospora 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz.  čimprej ob  pojavih 
znakov bolezni.  Zlasti v sezonah, ko  so  vremenski pogoji za  pridelavo 
zahtevnejši., ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1 mesec.  



Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

PEPELASTA PLESEN 
(bučke, kumarice…) 

Cora 
agrohomeopathie 
X37 NaturNEGA-
vrtnine, plesni in 
gnilobe 

 
  
-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno 
povečati količino proizvoda, da ostanemo v 
koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha 
minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje 
efekta in poceni stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                                    
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml 
proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne 
vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in 
/ali  okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml 
proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 
ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                         
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in 
/ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml 
proizvoda na 1 liter vode za vrtičkarsko uporabo 
oz. 200 ml proizvoda na 200  litrov vode na ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, 
s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv 
za krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na 
bolezni in škropiv za krepitev  vitalnosti-
odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – 
kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite 
hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). 
Zato pri doziranju na večjih površinah (v 
profesionalni uporabi) koristimo sinergijske 
učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje 
proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi 
nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV 
Cora agrohomeopathie! 

S ciklusom preventivnega škropljenja pričnite v fazi rasti, 
zlasti v sezonah, ko so  vremenski pogoji za  pridelavo 
zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in  
ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 1-2 meseca. Glej tudi 
opombo spodaj. 

OPOMBA: ob  prvih indicih  
plesni na vrtninah, zlasti 
profesionalcem priporočam, 
da uporabijo oba proizvoda v 
višji dozi – za močnejše 
škropivo. 

Cora 
agrohomeopathie  
X37 NaturNEGA-
vrtnine, plesni in 
gnilobe +  Cora 
agrohomeopathie 
X57NaturNEGA – 
oidij, peronospora 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz.  čimprej 
ob  pojavih znakov bolezni.  Zlasti v sezonah, ko  so  
vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši., ciklus škropljenj 
ponavljajte na cca 1 mesec.  



Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 

BELA GNILOBA Cora agrohomeopathie X37 
NaturNEGA-vrtnine, plesni in 
gnilobe + Cora 
agrohomeopathie X21 
NaturNEGA – preventivna 
krepitev rastlin 

  
-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno 
povečati količino proizvoda, da ostanemo v 
koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode 
na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne 
zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                           
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml 
proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: 
za uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne 
vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev 
in /ali  okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 
ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko 
uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha 
za profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                                
-višja doza proizvoda - za močnejše 
škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih 
pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 
prenamnožitve škodljivcev in /ali 
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml 
proizvoda na 1 liter vode za vrtičkarsko 
uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200  litrov 
vode na ha za profesionalno uporabo v 
kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                  
 
 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno 
ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov 
škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv za krepitev  
vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za 
krepitev  vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to 
opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne 
več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo naravne 
vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov 
ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem 
mediju (43% etanol). Zato pri doziranju na večjih površinah 
(v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke 
škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi.  
Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni 
uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO 
KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko 
pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora 
agrohomeopathie! 
 

S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite 
močnejše škropivo in  ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 1-2 meseca.  

BOTRYTIS Cora agrohomeopathie X57 
NaturNEGA-oidij, 
peronospora  

S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite 
močnejše škropivo in  ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 1-2 meseca. 

BAKTERIJSKO GNITJE 
SOLATNIC 

Cora agrohomeopathie A4 
NaturNEGA-gniloba, 
bakterijske bolezni + Cora 
agrohomeopathie X21 
NaturNEGA – preventivna 
krepitev rastlin 

S ciklusom škropljenja pričnite preventivno,  v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite 
močnejše škropivo in  ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 1-2 meseca. 

SOLATNA RJA, 
PEGAVOST 

Cora agrohomeopathie A4 
NaturNEGA-gniloba, 
bakterijske bolezni + Cora 
agrohomeopathie X21 
NaturNEGA – preventivna 
krepitev rastlin 

S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite 
močnejše škropivo in  ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 1-2 meseca. 
 



Problem Proizvod Cora ®  Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 

REVITALIZACIJA 
RASTLIN (pretegnjena 
rast, šibka rast, 
RASTLINE PO  
RASTLINSKIH 
BOLEZNIH) 

Cora 
agrohomeopathie 
X22 NaturNEGA -
revitalizacija-krepitev 
rastlin 

 
-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati 
količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! 
PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte 
(do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni 
stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše 
škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml proizvoda/1l 
vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne 
vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali  
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml proizvoda 
na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml 
proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                         
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in 
/ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml 
proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 
ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še 
eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov 
škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv za 
krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in 
škropiv za krepitev  vitalnosti-odpornosti rastlin na 
škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je 
to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, 
a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo naravne 
vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov 
ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na 
nosilnem mediju (43% etanol). Zato pri doziranju na 
večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo 
sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje proizvoda 
na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri 
uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe 
škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je 
sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) 
s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2-5  O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora 
agrohomeopathie! 

S ciklusom škropljenja pričnite  preventivno, v fazi rasti, 
zlasti v sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši, tudi za 
rastline, katerih rast je šibkejša, za pretegnjene rastline, 
za rastline  oslabele zaradi rastlinskih bolezni. V takem 
primeru koristite močnejše škropivo in  ciklus škropljenj 
ponavljajte  na cca 1-2 meseca.  

Katere rešitve so uporabljene 



Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 

ČEBULNA PLESEN Cora agrohomeopathie X37 
NaturNEGA-vrtnine, plesni in 
gnilobe + Cora agrohomeopathie 
X21 NaturNEGA – preventivna 
krepitev rastlin 

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati 
količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! 
PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 
200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške 
škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše 
škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml proizvoda/1l 
vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo 
pretirane namnožitve škodljivcev in /ali  
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml proizvoda na 1 
l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 
l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                                
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali 
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml proizvoda na 
1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 
200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu 
in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                  
 

 
Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, 
s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali 
zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv 
za krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na 
bolezni in škropiv za krepitev  vitalnosti-
odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode 
– kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite 
hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). 
Zato pri doziranju na večjih površinah (v 
profesionalni uporabi) koristimo sinergijske 
učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje 
proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi 
nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV 
Cora agrohomeopathie! 
 
 

S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v 
sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru 
koristite močnejše škropivo in  ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 
1-2 meseca.  

RJA ČEBULNIC Cora agrohomeopathie X37 
NaturNEGA-vrtnine, plesni in 
gnilobe + Cora agrohomeopathie 
X21 NaturNEGA – preventivna 
krepitev rastlin 

S ciklusom škropljenja pričnite preventivno,  v fazi rasti, zlasti v 
sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru 
koristite močnejše škropivo in  ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 
1-2 meseca. 

Katere rešitve so uporabljene 



Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 

FIŽOLOVA UDRTA 
PEGAVOST 

Cora agrohomeopathie A4 
NaturNEGA-gniloba, 
bakterijske bolezni + Cora 
agrohomeopathie X21 
NaturNEGA – preventivna 
krepitev rastlin Cora 
agrohomeopathie X37 
NaturNEGA-vrtnine, plesni in 
gnilobe  

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati 
količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! 
PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 
200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške 
škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše 
škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml proizvoda/1l 
vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo 
pretirane namnožitve škodljivcev in /ali  
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml proizvoda na 1 
l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 
l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                                
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali 
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml proizvoda na 
1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 
200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu 
in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                  
 

 
Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, 
s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali 
zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv 
za krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na 
bolezni in škropiv za krepitev  vitalnosti-
odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode 
– kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite 
hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). 
Zato pri doziranju na večjih površinah (v 
profesionalni uporabi) koristimo sinergijske 
učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje 
proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi 
nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV 
Cora agrohomeopathie! 
 
 

S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v 
sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru 
koristite močnejše škropivo in  ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 
1-2 meseca. 

ČRNA ŽILAVKA  
KAPUSNIC 

Cora agrohomeopathie A4 
NaturNEGA-gniloba, 
bakterijske bolezni + Cora 
agrohomeopathie X21 
NaturNEGA – preventivna 
krepitev rastlin 

S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v 
sezonah, ko  
so  vremenski pogoji za  pridelavo zahtevnejši. V takem primeru 
koristite močnejše škropivo in  ciklus škropljenj ponavljajte  na cca 
1-2 meseca. 
 

Katere rešitve so uporabljene 



Katere rešitve so uporabljene 

Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

LISTNE UŠI Cora agrohomeopathie 
B4 NaturSTOP-CONTRA 
listne uši 

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno 
povečati količino proizvoda, da ostanemo v 
koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na 
ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje 
efekta in poceni stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                           
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml 
proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne 
vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in 
/ali  okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml 
proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 
100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                                
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: 
za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki 
nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve 
škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih 
bolezni  ( 3 ml proizvoda na 1 vode za 
vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 
200 l vode na ha za profesionalno uporabo v 
kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 
 
 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni 
zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 
dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem 
dež učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali 
škropiv za krepitev  vitalnost i- odpornosti 
rastlin na bolezni in škropiv za krepitev  
vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini 
vode – kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in 
škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  
učinkujejo naravne vibracijske 
(energizirane) učinkovine iz kompleksov 
ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% 
etanol). Zato pri doziranju na večjih 
površinah (v profesionalni uporabi) 
koristimo sinergijske učinke škropljenja 
večjih površin s temi energiziranimi 
proizvodi.  Zato je doziranje proizvoda na 
liter vode v profesionalni uporabi nižje, 
kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov 
Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in 
primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s 
škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 EKONOMIKI UPORABE 
ŠKROPIV Cora agrohomeopathie! 

S ciklusom škropljenja pričnite  zgodaj spomladi, preventivno,  oz. čimprej 
ob pojavu listnih uši. V sezonah, ko so pogoji za pojav listnih uši ugodni, 
ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca. 

KORENJEVA MUHA 
(LIČINKE), ČEBULNA MUHA 
(LIČINKE), ZELERJEVA 
MUHA (LIČINKE), 
KAPUSOVA MUHA 
(LIČINKE), POROVA 
ZAVRTALKA (LIČINKE) 

Cora agrohomeopathie 
X19 
NS CONTRA – pršice, 
mušice, tripsi, 
bolhači 
 

S ciklom škropljenja pričnite zgodaj spomladi, preventivno,  oz. v času 
naletov zelenjadnih muh(čebulna-česnova muha ima prvi nalet običajno 
aprila ali zgodaj maja, drugi nalet  julija, tretji nalet septembra; porova 
zavrtalka ima običajno prvi nalet  od konca marca do maja, drugega prične v 
septembru; Korenjeva muha ima prvi nalet običajno maja do junija, drugega 
pa  julija do septembra); kapusova muha ima prvi nalet ponavadi v aprilu, 
drugega proti koncu junija in tretjega v avgustu). 



Katere rešitve so uporabljene 

Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

KAPUSOVA 
SOVKA 

Cora 
agrohomeopathie 
X19 
NS CONTRA – pršice, 
mušice, tripsi, 
bolhači + Cora 
agrohomeopathie 
X9 NaturSTOP 
CONTRA gosenice+ 
cora 
agrohomeopathie 
X22 NaturNEGa-
revitalizacija-
krepitev rastlin 

 
-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino 
proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo 
vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta 
in poceni stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše škropivo – nizka 
doza proizvoda:  1ml proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v 
ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve 
škodljivcev in /ali  okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml 
proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda 
na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                                
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v 
zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 
prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih 
bolezni  ( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 
ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v 
kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                  
 
 
 

 
Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še 
eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv za 
krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in 
škropiv za krepitev  vitalnosti-odpornosti rastlin na 
škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot 
je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite 
hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). Zato 
pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni 
uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja 
večjih površin s temi energiziranimi proizvodi.  Zato 
je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni 
uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora 
agrohomeopathie! 
 
 

S ciklusom škropljenja pričnite  že 
preventivno, ob pogojih za pojav 
škodljivca oz. čimprej ob pojavu 
škodljivcev Prvi rod ima ponavadi  od 
junija do julija, drugega od  avgusta 
dalje.Vvčasih se v avgustu pojavi tudi tretji 
rod. 



Katere rešitve so uporabljene 

Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

KAPUSOVA 
HRŽICA  
(LIČINKE) 

Cora 
agrohomeopathie 
X19 NS CONTRA 
pršice, mušice, 
tripsi, bolhači 

 
-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, 
da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha 
minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške 
škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše škropivo – nizka doza 
proizvoda:  1ml proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v ugodnih 
rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in 
/ali  okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za 
vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                         
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših 
rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev 
in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml proizvoda na 1 vode za 
vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                  
 
 
 

 
Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno 
ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov 
škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv za krepitev  
vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za 
krepitev  vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to 
opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a 
ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo naravne 
vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov 
ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na 
nosilnem mediju (43% etanol). Zato pri doziranju na večjih 
površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske 
učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi 
proizvodi.  Zato je doziranje proizvoda na liter vode v 
profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših 
površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO 
KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko 
pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora 
agrohomeopathie! 
 
 

S ciklusom škropljenja pričnite  že preventivno, 
ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob 
pojavu škodljivcev . Prvi rod ima ponavadi od 
druge polovice maja dalje, drugega od druge 
polovice junija, včasih se v avgustu pojavi tudi 
tretji rod. 

KAPUSOV 
BELIN 

Cora 
agrohomeopathie X19 
NS CONTRA – pršice, 
mušice, tripsi, 
bolhači + Cora 
agrohomeopathie X9 
NaturSTOP CONTRA 
gosenice 

S ciklom škropljenja pričnite  že preventivno, 
ob pogojih za pojav škodljivca  oz. čimprej ob 
pojavu škodljivca. Prvi rod ima ponavadi v 
obdobju april-maj, drugega pa v obdobju julij-
avgust. 



Katere rešitve so uporabljene 

Problem Proizvod Cora agrohomeopathie®  
  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

KAPUSOV MOLJ Cora agrohomeopathie B5 
NS CONTRA – sadni molj, 
sadni zavijač + 
Cora agrohomeopathie X19 
NS CONTRA – pršice, mušice, 
tripsi, 
bolhači 
 
 

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno 
povečati količino proizvoda, da ostanemo v 
koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode 
na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne 
zmanjšuje efekta in poceni stroške 
škropiva! 
 
Manjše površine:                                           
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:  
1ml proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: 
za uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne 
vzpodbujajo pretirane namnožitve 
škodljivcev in /ali  okužbe/izbruhe rastlinskih 
bolezni ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za 
vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 
200 l vode/ha za profesionalno uporabo v 
kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                   
-višja doza proizvoda - za močnejše 
škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih 
pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 
prenamnožitve škodljivcev in /ali 
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml 
proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo 
oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu).                                                                                                                                                                  
 
 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še 
eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov 
škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv za 
krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in 
škropiv za krepitev  vitalnosti-odpornosti rastlin na 
škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je 
to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, 
a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). Zato pri 
doziranju na večjih površinah (v profesionalni 
uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja 
večjih površin s temi energiziranimi proizvodi.  Zato je 
doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni 
uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora 
agrohomeopathie! 

S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že preventivno, ob 
pojavu letov škodljivca in jih ponavljati  (na mesec do dva, 
odvisno od  stanja nasada in od pridelovalnih pogojev). Ima 3-5 
rodov letno pojavi so neenakomerni, ponavadi od konca maja 
dalje.  

POROVA ZAVRTALKA Cora agrohomeopathie X19 
NS CONTRA – pršice, mušice, 
tripsi, 
bolhači 
 

S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že preventivno, ob 
pojavu letov škodljivca in jih ponavljati  (na mesec do dva, 
odvisno od  stanja nasada in od pridelovalnih pogojev).  Prvi 
rod škodljivca je ponavadi prisoten od konca marca do maja, 
drugi nalet ponavadi prične v septembru. 



Katere rešitve so uporabljene 

Problem Proizvod Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

TRIPSI Cora agrohomeopathie  Cora 
agrohomeopathie X19 
NS CONTRA – pršice, mušice, 
tripsi, 
bolhači 

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino 
proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: 
Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne 
zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše škropivo – 
nizka doza proizvoda:  1ml proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v 
ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane 
namnožitve škodljivcev in /ali  okužbe/izbruhe rastlinskih 
bolezni ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 
100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                         
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v 
zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 
prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih 
bolezni  ( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo 
oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 
 
 
 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, 
s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv 
za krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na 
bolezni in škropiv za krepitev  vitalnosti-
odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – 
kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite 
hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). 
Zato pri doziranju na večjih površinah (v 
profesionalni uporabi) koristimo sinergijske 
učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje 
proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi 
nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV 
Cora agrohomeopathie! 
 

S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že preventivno ob 
pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivca in jih 
ponavljati  (na mesec do dva, odvisno od  stanja nasada in od 
pridelovalnih pogojev). Ponavadi  se prične pojavljati od maja 
dalje. 

PRŠICE Cora agrohomeopathie X19 
NS CONTRA – pršice, mušice, 
tripsi, 
bolhači 

S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti preventivno, ob 
pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivca in jih 
ponavljati  (na mesec do dva, odvisno od  stanja nasada in od 
pridelovalnih pogojev). Ponavadi  se prične pojavljati od aprila 
dalje.  

BOLHAČI Cora agrohomeopathie X19 
NS CONTRA – pršice, mušice, 
tripsi, 
bolhači 

S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti preventivno, ob 
pogojih za pojav škodljivca oz.pojavu škodljivca in jih ponavljati  
(na mesec do dva, odvisno od  stanja nasada in od pridelovalnih 
pogojev). Ponavadi  se prične pojavljati v začetku spomladi-takoj 
po prvih otoplitvah, drugi rod nekje v juliju, tretji rod v avgustu. 
 



Katere rešitve so uporabljene 

Problem Proizvod  
Cora 
agrohomeopathie ®  

Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

GOSENICE in njihove 
ličinke (TUDI 
GOSENICE 
KOLORADSKEGA 
HROŠČA) 

Cora 
agrohomeopathie 
X9 NaturSTOP-
CONTRA gosenice 
+Cora 
agrohomeopathie 
X19 
NS CONTRA – 
pršice, mušice, 
tripsi, 
bolhači 

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino 
proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo 
vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in 
poceni stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše škropivo – nizka 
doza proizvoda:  1ml proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v ugodnih 
rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev 
in /ali  okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml proizvoda na 1 l 
vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                           
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v 
zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 
prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  
( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml 
proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v 
kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                  
 
 
 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni 
zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 
dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem 
dež učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali 
škropiv za krepitev  vitalnost i- odpornosti 
rastlin na bolezni in škropiv za krepitev  
vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini 
vode – kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in 
škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  
učinkujejo naravne vibracijske 
(energizirane) učinkovine iz kompleksov 
ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% 
etanol). Zato pri doziranju na večjih 
površinah (v profesionalni uporabi) 
koristimo sinergijske učinke škropljenja 
večjih površin s temi energiziranimi 
proizvodi.  Zato je doziranje proizvoda na 
liter vode v profesionalni uporabi nižje, 
kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov 
Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in 
primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s 
škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE 
ŠKROPIV Cora agrohomeopathie! 

S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že 
preventivno,ob pogojih za pojav škodljivca oz. 
čimprej ob pojavu škodljivca in jih ponavljati  (na 
mesec do dva, odvisno od  stanja nasada in od 
pridelovalnih pogojev).  

ŠKODLJIVI HROŠČI in 
njihove ličinke 
(TUDI KOLORADSKI 
HROŠČ) 

Cora 
agrohomeopathi
e X19 
NS CONTRA – 
pršice, mušice, 
tripsi, 
bolhači  

S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že 
preventivno,ob pogojih za pojav škodljivca oz. 
čimprej ob pojavu škodljivca in jih ponavljati  
(na mesec do dva, odvisno od  stanja nasada 
in od pridelovalnih pogojev).  



Katere rešitve so uporabljene 

Problem Proizvod Cora 

agrohomeopathie ®  
Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

KAPUSOV KLJUNOTAJ Cora 
agrohomeopathie X78 
NaturSTOP-CONTRA 
rilčkarji 
+ 
Cora 
agrohomeopathie X19 
NS CONTRA – pršice, 
mušice, tripsi, bolhači 

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino 
proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: 
Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne 
zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                                             Milejše 
škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v 
ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane 
namnožitve škodljivcev in /ali  okužbe/izbruhe rastlinskih 
bolezni ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 
100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo 
v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                 
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v 
zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 
prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih 
bolezni  ( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 
200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno 
uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 
 
 
 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni 
zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – 
zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv 
za krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na 
bolezni in škropiv za krepitev  vitalnosti-
odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode 
– kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in 
škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). 
Zato pri doziranju na večjih površinah (v 
profesionalni uporabi) koristimo sinergijske 
učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje 
proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi 
nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov 
Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in 
primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s 
škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV 
Cora agrohomeopathie! 
 
 

S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že 
preventivno, ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej 
ob pojavu škodljivca in jih ponavljati  (na mesec do dva, 
odvisno od  stanja nasada in od pridelovalnih pogojev).  



OSTALI NADLEŽNI ŠKODLJIVCI-Katere rešitve so uporabljene 

Problem Proizvod Cora agrohomeopathie ®  Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja 
 

MIŠI IN PODGANE Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP CONTRA 
–miši, podgane 

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno 
povečati količino proizvoda, da ostanemo v 
koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha 
minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje 
efekta in poceni stroške škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše 
škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml 
proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za 
uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne 
vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in 
/ali  okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni ( 1 ml 
proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 
100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                                                
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev 
in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml 
proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 
200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu).                                                                                                                                                                 
 
 
 

Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni 
zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 
dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem 
dež učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi 
proizvodi, upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali 
škropiv za krepitev  vitalnost i- odpornosti 
rastlin na bolezni in škropiv za krepitev  
vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini 
vode – kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in 
škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  
učinkujejo naravne vibracijske 
(energizirane) učinkovine iz kompleksov 
ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% 
etanol). Zato pri doziranju na večjih 
površinah (v profesionalni uporabi) 
koristimo sinergijske učinke škropljenja 
večjih površin s temi energiziranimi 
proizvodi.  Zato je doziranje proizvoda na 
liter vode v profesionalni uporabi nižje, 
kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz 
proizvodov Cora agrohomeopathie je 
sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO 
KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE 
ŠKROPIV Cora agrohomeopathie! 
 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej, ko opazite pojav 
škodljivca. 
Več o delovanju- TUKAJ 

STRUNE Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP – 
CONTRA  - strune 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz.  čimprej, ko opazite pojav 
škodljivca. 
Več o delovanju- TUKAJ 

POLŽI Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP – 
CONTRA - polži 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej, ko opazite pojav 
škodljivca. 
DOBRO ZA PREKINJANJE RAZVOJNEGA KROGA RDEČIH POLŽEV, več o delovanju- 
TUKAJ 

VOLUHARJI Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP – 
CONTRA voluharji 

S ciklusom škropljenja pričniteže preventivno oz.  čimprej, ko opazite pojav 
škodljivca. 
Več o delovanju-TUKAJ 

SRNJAD Cora agrohomeopathie X40, NaturSTOP-
CONTRA – srnjad, mačke 

S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej, ko opazite pojav 
škodljivca. S škropljenjem prizadetih površin dosežete, da jih srnjad neha objedat.  
Škropiti je treba  celo prizadeto površino v  priporočenem ciklusu. 

http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2014/08/26/kako-lahko-preprecite-skodo-ki-vam-jo-lahko-na-poljih-in-v-skladiscih-povzrocijo-misi-in-podgane/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2016/08/11/naj-vam-radici-ne-popadajo-naravna-pomoc-pri-tezavah-s-strunami/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2016/08/12/zdaj-je-pravi-cas-za-prekinjanje-razvojnega-kroga-polzev-na-naraven-nacin-odstranjujte-vzroke-tezav-s-polzi-da-preprecujete-posledice/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2016/09/23/aktualno-zdaj-se-znebite-voluharjev-na-naraven-nacin/


POMOČ RASTLINAM S KREPITVIJO LASTNE VITALNOSTI in preko nje LASTNE ODPORNOSTI NA 
STRES - V VREMENSKIH SKRAJNOSTIH-Katere rešitve so uporabljene 

Problem Proizvod Cora agrohomeopathie ®  Koncentracija 
 

Ciklus škropljenja  

ZA RASTLINE PO 
TOČI 

Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA – za 
rastline po toči + Cora agrohomeopathie 
X22 revitalizacija-krepitev rastlin 

-Profesionalna uporaba-večje površine: 
Milejše škropivo – nizka doza proizvoda: 
100 ml na 200 l vode/ha 
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
100 ml na 100 l vode na ha 
  
Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati 
količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! 
PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 
l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške 
škropiva! 
 
Manjše površine:                                           Milejše 
škropivo – nizka doza proizvoda:  1ml proizvoda/1l vode,  
Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:  
3ml proizvoda na 1 l vode 
 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  
v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane 
namnožitve škodljivcev in /ali  okužbe/izbruhe rastlinskih 
bolezni ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko 
uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za 
profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                           
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za 
uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo 
ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali 
okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni  ( 3 ml proizvoda na 1 
vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 
l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in 
vrtnarstvu).                                                                                                                                                                  
 
 
 

 
Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, 
s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 
 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež 
učinkov škropljenja ne izpira več. 
 
Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, 
upoštevajte: 
-Ni priporočljivo mešanje  proizvodov ali škropiv 
za krepitev  vitalnost i- odpornosti rastlin na 
bolezni in škropiv za krepitev  vitalnosti-
odpornosti rastlin na škodljivce. 
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – 
kot je to opisano v navodilih. 
-Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite 
hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. 
 
V proizvodih Cora agrohomeopathie  učinkujejo 
naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz 
kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so 
stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). 
Zato pri doziranju na večjih površinah (v 
profesionalni uporabi) koristimo sinergijske 
učinke škropljenja večjih površin s temi 
energiziranimi proizvodi.  Zato je doziranje 
proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi 
nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. 
Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora 
agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva 
(CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se 
uporabljajo v eko pridelavi. 
Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV 
Cora agrohomeopathie! 
 

Ciklus škropljenja opraviti čimprej po  vremenski ujmi. 
PRIPOROČAM, DA SI TA PROIZVOD NAROČITE IN GA IMATE V DOMAČI 
LEKARNI ZA  PRVO POMOČ RASTLINAM. 

MEHANSKE 
POŠKODBE RASTLIN 

Cora agrohomeopathie  X35 – mehanske 
poškodbe rastlin + Cora agrohomeopathie 
X22 revitalizacija-krepitev rastlin 

Ciklus škropljenja opraviti čimprej po  vremenski ujmi (npr. hud veter,..)  
PRIPOROČAM, DA SI TA PROIZVOD NAROČITE IN GA IMATE V DOMAČI 
LEKARNI ZA  PRVO POMOČ RASTLINAM. 

RASTLINE MED SUŠO Cora agrohomeopathie X32 NaturNEGa – 
rastline in zemlja pri suši 

Ciklus škropljenja opraviti v času suše, škropiti tla in rastline, najbolje 
zvečer.  
PRIPOROČAM, DA SI TA PROIZVOD NAROČITE IN GA IMATE V DOMAČI 
LEKARNI ZA  PRVO POMOČ RASTLINAM. 

POZEBA Ob nevarnosti pozebe: Cora 
agrohomeopathie  NaturNEGA – poškodbe 
rastlin, pozeba. 
Po pozebi:Cora agrohomeopathie X38 
NaturNEGa – rastline po pozebi + Cora 
agrohomeopathie X22 revitalizacija-
krepitev rastlin 

Pred pozebo: opraviti škropljenje neposredno pred napovedano pozebo; 
učinek pomaga rastlinam, da lažje prenesejo temperature do cca -5 stopinj 
Celzija. Po pozebi: Ciklus škropljenja opraviti čimprej po  vremenski ujmi.  
PRIPOROČAM, DA SI TA PROIZVODA NAROČITE IN  JU IMATE V DOMAČI 
LEKARNI ZA  PRVO POMOČ RASTLINAM. 



 
NE NAJDETE REŠITVE PRED VAŠO TEŽAVO? 

ZA SVETOVANJE ME 
KONTAKTIRAJTE! 
KONTAKTI: 
GSM 070 820 279 (Majda Ortan) 
coraagro@gmail.com 
www.cora–agrohomeopathie.com 

 
 



• Proizvodom                                          
Cora agrohomeopathie® dobro 
uspeva v profesionalni pridelavi 
zelenjave ter tudi v drugih 
kmetijskih kulturah! 



Takšni pridelki so z uporabo proizvodov Cora agrohomepathie® zrastli v letu 
2014, ki je bilo izjemno mokro. Drugje so gnili, a NE na poljih in vrtovih, 
kjer so pridelovali s proizvodi Cora agrohomeopathie®!  Med drugimi so jih v 
letu 2014 pridelovali na kmetiji g. Ivana Kelenca, ki je svoje dobre izkušnje z 
uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, delil v reportaži kmetijske oddaje 
Ljudje in zemlja, na RTV Slovenija 1. 

 



Proizvodi Cora agrohomeopathie® so odlični tudi v 
profesionalni pridelavi sadik 
 

Leto 2015 in 2016: profesionalci, agronomi v 
Arboretumu v Volčjem Potoku, so s proizvodi Cora 
agrohomeopathie in po programu Cora 
agrohomeopathie ®, prvi pridelajo posebej vitalne 
sadike zelenjadnic, z okrepljeno lastno imunologijo 



 
Cora agrohomeopathie ®  je lahko v profesionalni pridelavi tudi vaša trajnostna pot od njive do mize. 
 
Navkljub hudi suši v sezoni 2013, smo v Savinjski dolini brez zalivanja pridelali odlične pridelke.  
Hmelj pri tem ni bil nobena izjema, po količini in kakovosti smo bili s pridelkom več kot zadovoljni.                          
Brez zalivanja smo pridelali hmelj, po količini primerljiv povprečju sorte letnika, po kakovosti                                  
(vsebnost lupulina), pa je bil za več kot 25% boljši!  
 

PROIZVODOM CORA AGROHOMEOPATHIE  

ODLIČNO USPEVA TUDI V PROFESIONALNI  

PRIDELAVI  

® 



Cora agrohomeopathie® je lahko v 
profesionalni pridelavitudi vaša 
trajnostna pot od njive do mize  
 

 Uporaba učinkovitih proizvodov 
Cora agrohomeopathie ®  
izjemno prispeva k trajnostnemu razvoju. NJIHOVA 
UČINKOVITOST SE JE POKAZALA TUDI V PRIDELAVI HMELJA!  
 
Med številnimi dobrimi izkušnjami, ki smo jih dosegli s tovrstno krepitvijo 
vitalnosti in preko nje tudi s krepitvijo lastne odpornosti rastlin, smo se v drugi 
pridelovalni sezoni uporabe teh proizvodov  lahko naučili tudi pomena 
doslednosti upoštevanja – izvajanja škropilnih programov in natančnosti pri 
pregledovanju nasadov. Ko so bili zaradi zelo dobrih rezultatov  nekoliko 
opuščeni, je v našem hmelju 14 dni pred obiranjem izbruhnila okužba s 
peronosporo. 



Takšni pridelki so BREZ ZALIVANJA z uporabo proizvodov 
Cora agrohomepathie® zrastli v letu 2013,  
ko je bila huda suša 

Proizvodi Cora agrohomeopathie®  
so vse bolj priljubljeni med vrtičkarji 



 
Naročila knjige: informacije 
za naročanje – tukaj 
 
Mob. 070 820 279 
 
ortan.m@gmail.com 
 
www.cora-agrohomeopathie.com 
 

http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/knjiga/
mailto:Ortan.m@gmail.com
mailto:Ortan.m@gmail.com
http://www.cora-agrohomeopathie.com/
http://www.cora-agrohomeopathie.com/
http://www.cora-agrohomeopathie.com/


• S proizvodi Coraagrohomeopathie ® imamo v profesionalni 
pridelavi številne dobre izkušnje ter dosežene številne dobre 
prakse iz petletne uporabe v slovenskem profesionalnem 
kmetijstvu in vrtičkarstvu.  Predstavljali in širili smo jih 
med pridelovalci in na inštitucijah znanja, tudi na 
znanstvenih konferencah z mednarodno udeležbo. 
Nekatere izpostavljene dobre prakse sem s svojimi 
predavanji predstavljala tudi na ugledni madžarski Univerzi 
Svetega Ivana ter na madžarskem Kmetijskem inštitutu, ki 
pokriva tudi trajnostni razvoj podeželja.  Predavanja so bila 
med številnimi profesionalnimi in laičnimi slušatelji odlično 
in odmevno sprejeta. Referenčna objava iz uradne spletne 
strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na 
voljo tukaj.  

http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2016/05/05/cora-agrohomeopathie-slovenska-inovativnost-za-naravi-prijazno-pridelavo-je-zelo-zanimiva-tudi-v-tujini/




• Eksluziva za prodajo proizvodov Cora 
agrohomeopathie®:  

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

• Kontaktni podatki za informacije, za naročila – za prodajo in za 
svetovanje: 

• coraagro@gmail.com 

• Tel: +386 (0)70 820 279 

• PRODAJA Z DOSTAVO PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU 

• Pogoji naročanja – TUKAJ in cenik-TUKAJ . 

• Več o proizvodih Cora agrohomeopathie® in o naših projektih: TUKAJ 

• VABLJENI K NAROČILU! 

mailto:coraagro@gmail.com
http://cora-agrohomeopathie.com/trgovine/
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2014/07/CENIK-06-2015_in_dalje.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/


 

VABLJENI K NAROČILU! 
CELOVITA OKVIRNA PONUDBA PROFESIONALNIH PROIZVODOV                                                  
KATALOG PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® - TUKAJ                                                     
61 PROIZVODOV JE DOVOLJENIH V EKOLOŠKI PRIDELAVI -                        
POTRDILO TUKAJ!   

 
GSM 070 820 279 (Majda Ortan) 
coraagro@gmail.com 
www.cora–agrohomeopathie.com 

 
 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/o_proizvodih_CORA_AGROHOMEOPATHIE.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf


 
Dobre prakse s proizvodi Cora agrohomeopathie širimo in delimo  v 

partnerskem sodelovanju z domačimi in tujimi inštitucijami in podjetji. 
V preteklih štirih letih so tako z nami sodelovali mnogi, nekateri od njih:                                                                                                                    

 

 



TUDI V TUJINI SO NAS ODLIČNO SPREJELI 
Dobra praksa Cora agrohomeopathie ® 
uspešno predstavljena v EU projektu AGRO – 
START 
 • 2. delavnica projekta v Grčiji,  2. - 5. september 2013 

• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je predstavila prakso Cora 
agrohomeopatie ® v tematskem sklopu »Uspešni pristopi pri prenosu 
tehnologij in inovacij« 

• Med 24 predstavljenimi inovativnimi pristopi v kmetijstvu, vrtnarjenju 
in vrtičkarstvu je bil projekt Cora agrohomeopathie ® uvrščen med 
najboljših deset 

 



 

Rezultati profesionalne uporabe proizvodov Cora agrohomeopathie® so 
predstavljeni tudi na znanstvenih konferencah z mednarodno udeležbo  

(Konferenca : Plant Health Sustainable Development 
Ljubljana, 11 May 2015 



Cora agrohomeopathie ® je lahko tudi vaša (bolj) 
trajnostna pot od njive do mize                                                                                            
Številni so nam že prisluhnili in pridelujejo z nami, 
PRIDRUŽITE SE NAM ŠE VI! 

  
 







 
Naročila knjige: informacije 
za naročanje – tukaj 
 
Mob. 070 820 279 
 
ortan.m@gmail.com 
 
www.cora-agrohomeopathie.com 
 

http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/knjiga/
mailto:ortan.m@gmail.com
mailto:ortan.m@gmail.com
http://www.cora-agrohomeopathie.com/
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• Eksluziva za prodajo proizvodov                           
Cora agrohomeopathie® :  

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

• Kontaktni podatki za informacije, za naročila – za prodajo in za 
svetovanje: 

• coraagro@gmail.com 

• Tel: +386 (0)70 820 279 

• PRODAJA Z DOSTAVO PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU 

• Pogoji naročanja – TUKAJ , katalog proizvodov TUKAJ in cenik-TUKAJ . 

• Več o proizvodih Cora agrohomeopathie® in o naših projektih: TUKAJ 

• VABLJENI K NAROČILU! 

mailto:coraagro@gmail.com
http://cora-agrohomeopathie.com/trgovine/
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/o_proizvodih_CORA_AGROHOMEOPATHIE.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2014/07/CENIK-06-2015_in_dalje.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/


 

VESELIMO SE SODELOVANJA  Z VAMI! 
           VABLJENI K NAROČILU! 
 
KONTAKTI: 
GSM 070 820 279 (Majda Ortan) 
coraagro@gmail.com 
www.cora–agrohomeopathie.com                                                                      
English web site: http://cora-
agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_U   
 

 

http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_U
http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_U
http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_U

