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Proizvod Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači, 
lahko uporabljamo ustrezno razredčen z vodo, v obliki škropiva/pršila: 

 Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline, 
naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, 
vpliva na krepitev odpornosti rastlin na pršice, mušice, tripse, bolhače, pa tudi 
na sadne muhe oz. njihove ličinke, zelenjadne muhe oz. njihove ličinke. 
Energiziran naravni proizvod Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA - pršice, 
mušice, tripsi, bolhači, deluje z naravno homeodinamično energijsko krepitvijo 
vitalnosti rastlin, ki posledičnoposredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi 
odpornost rastlin na pršice, mušice, tripse, bolhače, pa tudi na nekatere sadne 
muhe ter njihove ličinke (npr. češnjeva muha orehova muha) ter na različne 
zelenjadne muhe (čebulna muha, korenjeva muha, porova zavrtalka, 
luštrekova muha, kapusova muha, ...).Vitalnejše rastline so odpornejše na 
bolezni in škodljivce.  

 Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na 
vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi utegnili imeti težave s pršicami, 
mušicami, tripsi, bolhači, pa tudi z nekaterimi (prej omenjenimi) sadnimi 
muhami oz. njihovimi ličinkami, zelenjadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami - 
vrtnine, poljščine, jagodičevje, vinska trta, sadno drevje okrasne rastline, 
travnate površine,... Izjema je zagotovo plodova vinska mušica, ki je tujerodni 
škodljivec sadja in jagodičevja. (Za naravno krepitev vitalnosti in (posledično - 
preko krepljene vitalnosti rastlin) odpornosti sadja ter jagodičevja na plodovo 
vinsko mušico (ki je tujerodni škodljivec), je na voljo poseben proizvod brez 
karence Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii . 
Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi).  

 Priporočena je preventivna raba proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS 
CONTRA- pršice, mušice, tripsi, bolhači, preden se pojavijo težave pršicami, 
mušicami, tripsi, bolhači, pa tudi z nekaterimi (prej navedenimi) sadnimi 
muhami oz. njihovimi ličinkami, zelenjadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami, 
preden ti škodljivci začno delati škodo, v ugodnih pogojih za let teh muh oz. 
čimprej v času njihovega leta. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš 
pridelek! Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku 
vegetacijske dobe, ko začnejo rastline rasti - torej aprila ali maja, naslednje 
cikluse škropljenj pa glede na let teh škodljivcev oz. glede na njihov pojav oz. 
po potrebi.  

 Pršice, mušice, tripsi, bolhači, pa tudi sadne muhe oz. njihove ličinke, 
zelenjadne muhe oz. njihove ličinke, napadene rastline sesajo, grizejo, 
prebadajo. Tako jih slabijo, poškodujejo, če so prenašalci povzročiteljev okužb 
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jih okužijo, povzročijo odprta mesta, kjer so rastline dovzetnejše za okužbe in 
za propadanje. Navedene škodljivce privlačijo manj odporne, neodporne 
rastline z oslabljeno vitalnostjo. Proizvod Cora agrohomeopathie X19 NS - 
CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači, naravno krepi vitalnosti rastlin, 
posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na pršice, 
mušice, tripse, bolhače, pa tudi na prej omenjene sadne muhe oz. njihove 
ličinke, na prej omenjene zelenjadne muhe oz. njihove ličinke. Učinek škropiva 
s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti 
rastlin na pršice, mušice, tripse, bolhače, pa tudi na predhodno omenjene 
sadne muhe oz. njihove ličinke, zelenjadne muhe oz. njihove ličinke, povzroča, 
da navedenim škodljivcem take rastline "ne dišijo", jih ne privlačijo, zato jih ne 
sesajo, ne grizejo, ne prebadajo, vanje ne odlagajo jajčec. Posledično imamo 
na takih površinah, kjer rastline škropimo s proizvodom Cora agrohomeopathie 
X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači, manj težav s pršicami, 
mušicami, tripsi, bolhači, pa tudi z nekaterimi prej omenjenimi sadnimi 
muhami oz. njihovimi ličinkami, zelenjadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami. 
Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na 
škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora 
agrohomeopathie X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači, so vitalnejše 
rastline odpornejše na pršice, mušice, tripse, bolhače, pa tudi na različne 
(predhodno omenjene) sadne muhe oz. njihove ličinke in na zelenjadne muhe 
oz. njihove ličinke.                                                                                                              
*OPOMBA: Za naravno krepitev vitalnosti in (posledično - preko krepljene 
vitalnosti rastlin) odpornosti sadja ter jagodičevja na plodovo vinsko mušico 
(ki je tujerodni škodljivec), je na voljo poseben proizvod brez karence Cora 
agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii. Dovoljen je 
tudi v ekološki pridelavi. 

 Priporočena je že preventivna uporaba proizvoda, preden se pojavijo težave s 
pršicami, mušicami, tripsi, bolhači, pa tudi z nekaterimi sadnimi muhami oz. 
njihovimi ličinkami, zelenjadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami; pred 
prenamnožitvijo teh škodljivcev, preden ti škodljivci prično delati škodo na 
rastlinah oz. čimprej, ko jih opazimo. 

V ta namen, glede na vaše 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 pogojih - ki ne 
vzpodbujajo pretirane prenamnožitve škodljivcev (pršic, mušic, tripsov, bolhačev, 
zelenjadnih oz. sadnih muh in njihovih ličink (* Upoštevajte Opombo Na prejšnji strani) 
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 1 ml proizvoda na 1 l vode za manjše površine - za neprofesionalno rabo- 
vrtičkarsko, 

 100 ml proizvoda na 200 l vode- za večje površine-za profesionalno – 
kmetijsko rabo. 

-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših pogojih- 
ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve rastlinskih škodljivcev-(pršic, mušic, 
tripsov, bolhačev, zelenjadnih oz. sadnih muh in njihovih ličink (* Upoštevajte Opombo 
Na prejšnji strani) 

 3 ml proizvoda na 1 vode za manjše površine 
 100 ml proizvoda na 100 l vode za večje površine - za profesionalno uporabo v 

kmetijstvu in vrtnarstvu. 

Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus škropljenja oz. pršenja: 
pršenje oz. škropljenje opravite 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 
3x). To je en ciklus škropljenja/pršenja, učinki so nekoliko dolgoročnejši, tudi do 2 - 3 
mesece. To je nekoliko odvisno tudi od temperaturnih pogojev (v vročini je čas 
trajanja učinkovanja proizvoda lahko tudi krajši). 

Za pripravo škropiva je 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 upoštevati. 

Več informacij o proizvodu je v Katalogu proizvodov Cora agrohomeopathie®, 
str.274-281, ki je objavljen na moji spletni strani (www.cora-agrohomeopathie.com). 
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