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Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši 

Uši se pojavijo na rastlinah, katerih metaboliti so zaradi njihove šibke vitalnosti, neravnovesja, za rastline škodljivi, toksični. 

Pri takih rastlinah so astralne sile v neravnovesju s silami življenja. Na energijskem nivoju take rastline nase  prikličejo uši. 

Njihova naloga je, da rastlini pomagajo tako, da njene metabolite izsesavajo. Če je rastlina prešibka, če rastlina nima dovolj 

moči, da okrepi svoje ravnovesje, svojo vitalnost, potem je naloga uši, da jo uničijo. Naloga "škodljivcev" v naravi je namreč, 

uničiti kar je bolno, šibko. V očeh pridelovalcev, so uši od tega stadija dalje, za rastline škodljive.                                                                                                                                                                 

Listne uši se običajno pojavijo zgodaj spomladi, še preden rastline dobro odženejo. Izležejo se iz tako zimskih jajčec, ki jih 

jeseni pred mrazom odložijo samice. V poletnem času se mnogo uši razmnožuje jalorodno, kar pomeni, da samice ne 

potrebujejo samcev za oploditev. Kotijo žive mladiče, ki so že takoj po rojstvu sposobni za samostojno življenje. Zato se pri 

teh ušeh od pomladi do jeseni samci sploh ne pojavljajo, pojavijo pa se spet jeseni, da oplodijo samice, ki nato izležejo 

zimska jajčeca.                                                                                                                                                                                                               

Kot že rečeno, listne uši delajo rastlinam škodo s sesanjem listnih sokov. Ker najlažje pridejo do sokov na mladih poganjkih 

in mladih listih, jih tam tudi najprej opazimo. Pri mnogo rastlinah se pojavijo tudi na popkih in cvetnih listih, ki so še  bolj 

nežni kot pravi listi, izsesani poganjki in listi  pa se pogosto zvijajo in kodrajo. Ob močnem napadu lahko listi celo odpadejo. 

Tako oslabljena rastlina seveda ne da dobrega, zdravega pridelka.                                                                                                    

Ustrezna naravna krepitev vitalnosti rastlin na energijskem nivoju, vzpodbudi njihovo lastno samouravnalno 

(homeostatično) sposobnost vzpostavljanja ravnovesja. V taki rastlini ni toksičnih metabolitov, zato je uši ne bodo sesale, 

zato uši ne bo privlačila. Proizvod Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši, na energijskem nivoju naravno 

krepi vitalnost rastlin, njihove lastne življenjske moči in njihovo lastno sposobnost, da te energije, te moči, uravnovesijo. 

Tako posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, naravno krepi odpornost rastlin na listne uši.  

OPOMBA: Na rastlinah, kjer se pojavljajo listne uši, je pogosto opaziti mnogo mravelj. Slednje se namreč hranijo z mano, ki 

jo izločajo listne uši. Zato v preventivne namene priporočamo tudi uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie D3  

NaturSTOP-CONTRA mravlje. 

 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na listne uši, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za 

obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

listne uši.                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

+ Brez uporabe agrokemikalij. Proizvod za splošno uporabo, ni FFS! 

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti težave z  listnimi 

ušmi - na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, okrasne rastline, sadno drevje. 

+ Dovoljeno tudi v ekološki pridelavi - proizvod ima Potrdilo o skladnosti za uporabo v ekološki pridelavi! 

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ Pri uporabi na prostem, po štirih urah po škropljenju dež učinkov škropljenja ne izpira več.  
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+ Nekoliko dolgoročnejše delovanje, ob optimalnih pogojih traja tudi do 2-3 mesece. 

+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo za rastline.        

+ Win-win agro-ekološka rešitev: delovanje proizvoda ni uperjeno proti listnim ušem - proizvod deluje na principu naravne 

agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev odpornosti 

rastlin na listne uši! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

+ 100% SLOVENSKI PROIZVOD, razvit in proizveden v Sloveniji! 

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na listne uši. Energiziran naravni proizvod Cora 

agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši, deluje z agrohomeopatsko energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki 

posledično- posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, naravno krepi odpornost rastlin na listne uši - 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 z listnimi ušmi - vrtnine, poljščine, okrasne rastline, sadovnjaki.                                                                                   

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z listnimi ušmi, preden listne uši začno delati škodo, preden se  

listne uši pojavijo. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek!                                                                                     

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši                                                  

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z listnimi ušmi, preden listne uši začno delati škodo, preden se  

listne uši pojavijo. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek!                                                                                    

Listne uši se običajno pojavijo zgodaj spomladi, še preden rastline dobro odženejo. Izležejo se iz tako zimskih jajčec, ki jih 

jeseni pred mrazom odložijo samice. V poletnem času se mnogo uši razmnožuje jalorodno, kar pomeni, da samice ne 

potrebujejo samcev za oploditev. Kotijo žive mladiče, ki so že takoj po rojstvu sposobni za samostojno življenje. Zato se pri 

teh ušeh od pomladi do jeseni samci sploh ne pojavljajo, pojavijo pa se spet jeseni, da oplodijo samice, ki nato izležejo 

zimska jajčeca.                                                                                                                                                                                                               

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 razmere po mesecu, dveh, treh, oz. po potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo 

vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na listne uši, povzroča, da take rastline listnim ušem 

ne dišijo, na takih površinah se listne uši ne prehranjujejo, ne sesajo rastlin s krepljeno vitalnostjo, niti jih take rastline ne 

privlačijo. Posledično imamo na takih površinah, kjer rastline škropimo s proizvodom Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-

CONTRA listne uši, na rastlinah manj težav z listnimi ušmi.  Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše rastline so 

odpornejše na škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-

CONTRA listne uši, so vitalnejše rastline odpornejše na listne uši.   

                                                                                                                                                                            

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

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 pretirane namnožitve 

listnih uši ( 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 listnih uši (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).                                                                                                                                                                 

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. To je nekoliko odvisno 

tudi od vremenskih pogojev. Škropite zjutraj ali proti večeru, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite celo ciljno površino, toliko intenzivno, da so rastline dobro 
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orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje, po tem pa dež učinkov škropljenja ne izpira 

več. 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 prebrati in upoštevati. 

Tehnični in varnostni podatki:                                                                                                                                          
Proizvod za splošno uporabo, ni FFS! Ni za uživanje. Vsebuje 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. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 1023 delcev elementa ali spojine 
(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10-24, kar 
ustreza potenci C12, do 10-60 , kar ustreza potenci C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni 
izhodiščne snovi, aktivna je le njena energijska vibracija).                                                                                                                                                                                                                   
Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 
in kot življenje).  
 

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 

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); povežite se z internetom in 
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 

               - www.cora-agrohomeopathie.com 
                                                                                               - http://cora-agrohomeopathie.com/en/ 
                                                                                               - Facebook: @Cora agrohomeopathie  
                                                                                               - LinkedIN: @Mayda Ortan 
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