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SIVIS, d.o.: Izkušnje pridelave češenj s krepitvijo vitalnosti ter preko nje tudi s krepitvijo odpornosti ter 

energijskega ravnovesja. Vitalnejši nasadi so odpornejši na bolezni in škodljivce.   

Pridelovalni program češenj s 100% slovenskimi, naravnimi, energiziranimi, homeodinamičnimi,  

(tudi agrohomeopatskimi) proizvodi Cora agrohomeopathie®.  

Za ekološko pridelavo češenj izberemo najboljše sadjarske lege s primerno mikroklimo, dobro zemljo in če je le mogoče sadimo na 

deviška tla. Češnja je zelo občutljiva na zastajanje vode v tleh, zato jih ne sadimo na slabo odcedna, slabo propustna ali tla z visoko 

podtalnico. Priprava zemljišča z globokim rahljanjem je v današnjih podnebnih razmerah povečini nujna. 

RAZVOJNE STOPNJE SI HITRO SLEDIJO IN SE MED SORTAMI PREPLETAJO. Priporoča se preventivna uporaba proizvodov Cora 

agrohomeopathie®. Preventivno delovanje je učinkovitejše, kot škropljenje v stopnji že opažene škode, zato je dobrodošlo predhodno 

strokovno posvetovanje. Krepitev rastlin s proizvodov Cora agrohomeopathie® nam je lahko v veliko oporo, ker dviguje odpornost in 

stabilnost (energijsko ravnovesje) rastlin in tretiranih ekosistemov (nasadov). Pripravki Cora agrohomeopathie® so uporabnikom in okolju 

neškodljivi. Ne mešamo jih z drugimi sredstvi in uporabljamo do 200 lit. Vode oz. škropiva/ha, kar zelo poceni 2-3x tretiranja. S 

krepitvijo energijskega ravnovesja ter z dvigom odpornosti rastlin in nasadov lahko odmerke sčasoma znižujemo in pocenimo pridelavo. 

Škropljenja v vročih dneh izvajamo zvečer, ko je sončno sevanje manjše. Priporočamo pravočasno predhodno uporabo glede na predviden 

razvoj bolezni in škodljivcev. Priporočeno je tudi opazovanje nasadov, saj se zelo spreminjajo vremenski, klimatski in energijski (geo-

elektromagnetni) pogoji, kar lahko vodi do sprememb v terminih razvojnih krogov škodljivcev in pojavov okužb z rastlinskimi boleznimi. 

Tudi zato je krepitev nasadov s proizvodi Cora agrohomeopathie® priporočljiva. 

Iztok Janežič , specialist sadjarstva;  Sivis d.o.o., www.sivis.si 

 

http://www.sivis.si/
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PRIDELOVALNI PROGRAM ČEŠENJ ZA LETO  2019 

 

OBDOBJE/ 

RAZVOJNA STOPNJA 

Vrsta proizvoda  

Cora agrohomeopathie® 

Vrsta specialne krepitve 

ravnovesja, vitalnosti in 

preko nje odpornosti rastlin: 

 

Jesensko - zimsko –  
pomladansko  obdobje 

X40 
  

-na srnjad - divjad 

X39 -na voluharja 

Nabrekanje brstov 

 

X63 -na listno luknjičavost koščičarjev in 
na njihovo splošno odpornost 
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Od nabrekanja brstov,  
razpiranja konic luskolistov 
na brstih in do začetka 

cvetenja 

 

 

Mladi in starejši nasadi  :  
1., 2. leto in starejši  
 
gosenice  X9 +  
črna češnjeva uš B4+  
zimski pedic, stenice X19 + hroščki 
rilčkarji B3;  
-vse proizvode dozirati v polovičnih 
odmerkih za močno koncentracijo 
(vsakega proizvoda 100ml/200l 
vode) 

 

 
 
-na: 
gosenice, 
črno češnjeva uš,  
zimske pedice, stenice,  
hroščke rilčkarje   
 

 

 
 

Marec, April  

 
Pleveli :  
 

X7 (manj enoletnih plevelov) 
Uporabi pred kalitvijo in po končanju 
možnosti pozeb.   
 

 
-na termodinamično energijsko 
ravnovesje tal, kar se posledično 

odrazi v manjši zaplevljenosti 
tretiranih površin z enoletnimi 
semenskimi pleveli. 

 

Pred cvetenjem in do 

10 % odprtih cvetov 
 

 
Cvetna monilija: 
 
X79   
(v slučaju deževnih dni)) 

 

 
-na cvetno monilijo 
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7-12 dni  po cvetenju,  
odvisno od hitrosti razvoja 

in temperatur  

Uši, stenice, rilčkarji: 

B4 (polovična doza: 100ml/200l 
vode)+  
X19 (polovična doza: 100ml/200l 
vode)+  
B3 (polovična doza: 100ml/200l 
vode) 

-na: 

uši, 
stenice, 
rilčkarje 

 
Debeljenje plodičev  do 

zorenja plodov  

 
Krepitev, odpornost  koščičarjev 
 

X63 

 
-na splošno odpornost koščičarjev 

 

 
Kožica plodov se iz 

sv.zelene  barva v rumeno  

 
 

Češnjeva muha (pozne sorte)    
X19  
-ni karence 
-lahko škropimo hkrati z X104 

 
-na češnjevo muho 

Plodova v. mušica Drosophila s. 
(zg. in pozne sorte) 

X104 
-ni karence 

-na plodovo vinsko mušico 

 

Pred zorenjem prve sorte in 
med zorenjem 

 
Plodova in sadna monilija  
 

X79 
-ni karence 

 
-na plodovo in sadnomonilijo 
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Zorenje plodov  
 

 

Plodova v.mušica Drosophila s. 
 
X104 
-ni karence 

 

-na plodovo vinsko mušico 

 

Junij ali takoj po obiranju, 
poletje (da ne porumenijo 

in odpadejo listi) 

 
Listna pegavost: 
 
 X63 + X57, (polovična doza: 
vsakega proizvoda 100ml/200l vode) 

 

 
-na listno pegavost 

 

Konec avgusta, do sredine 
septembra, po poletnem 

obrezovanju, JESEN  

 
Krepitev in odpornost rastlin  
 

X 63  

 
-na splošno odpornost koščičarjev 

 
Jesensko obdobje: 

začetek odpadanja listov 

(oktober) 
 

 
Bakterijski rak koščičarjev 
Pseudomonas sy.  
 
A4 

 
-na bakterijski rak koščičarjev 
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Več informacij in dopolnilne informacije: 

 
Kako v tem spomladanskem  času krepiti koščičarje (breskve, marelice, slive, češnje, nektarinke)? 

Aktualne novice in članki 

www.cora-agrohomeopathie.com 

 

 
Razvoj, proizvodnja in prodaja proizvodov Cora agrohomeopathie®: 

Majda Ortan, ing., direktorica / Executive director of company 
PH. Agrohom. ing. Majda Ortan, s.p. 

Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Slovenia / EU 

E mail: coraagro@gmail.com, ortan.m@gmail.com 

Telefon: 070 820 279 

PHONE: 00386 (0)70 820 279 
www.cora-agrohomeopathie.com 

 

http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/03/20/kako-v-tem-spomladanskem-casu-krepiti-koscicarje-breskve-marelice-slive-cesnje-nektarinke/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/aktualne-novice-clanki/
www.cora-agrohomeopathie.com
coraagro@gmail.com
mailto:ortan.m@gmail.com
file:///G:/Majda%204/PRIDELOVALNI%20PROGRAM%20-%20češnje/www.cora-agrohomeopathie.com

