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Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophilia suzukii Drosophilia suzukii oz. plodova 

vinska mušica, je tujerodni škodljivec, ki sive lase povzroča sadjarjem. Nevarna je vsem vrstam sadja z 

mehkejšo lupino. Njena samička s skoraj nevidnim vbodom odloži jajčeca v zoreče sadje in tudi v 

zrelo sadje ter jagodičevje, ki je godno za obiranje. V par dneh ličinke tako sadje prično spreminjati v 

gnijočo kašo. Tudi tu je možno rešitev iskati in najti na področju krepitve sadnega drevja in njegovih 

plodov ter jagodičevja, posredno (preko krepitve vitalnosti) pa s krepitvijo odpornosti rastlin na 

plodovo vinsko mušico. Naravni proizvod brez karence, Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-

CONTRA Drosophilia suzukii, nudi tovrstno rešitev. Z njim imamo dobre izkušnje v profesionalni 

pridelavi, dovoljen pa je tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Da  škoda sploh ne bi nastala, se je 

priporočeno poslužiti že preventivne uporabe. 

1. O proizvodu: Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno 

krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin (sadnega drevja-sadežev z 

mehko kožico,vinske trte- grozdja, jagodičevja), krepi odpornost rastlin na plodovo vinsko 

mušico, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po 

navodilih. Uporabljamo ga v obliki škropiva, kot je to navedeno v tčk. 4. 

 

2. Prednosti:  

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

rastlin na plodovo vinsko mušico.  

+ Homeodinamično, tudi agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne 

učinkovine delujejo direktno na rastline. Krepijo njihovo vitalnost na nivoju življenjskih sil rastlin 
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in posledično - posredno-preko krepitve vitalnosti, krepijo tudi njihovo odpornost na plodovo 

vinsko mušico in na njene ličinke.  

+ 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 na vseh vrstah jagodičevja in sadnega drevja, ki rodi sadeže z mehko 

kožico, vinske trte.  

+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. 

+Nekoliko dolgoročnejše delovanje.  

+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 plodovi vinski mušici, 

niti ne proti njenim ličinkam - proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve 

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

rastlin(sadnih dreves-plodov z mehko kožico, vinske trte - grozdja in jagodičevja,) na plodovo 

vinsko mušico. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3 (glej Katalog 

proizvodov). Za razlago agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se 

seznanite z vsebino v točki 2 (glej Katalog proizvodov)  .  

+Rok uporabe proizvoda je 3 leta.  

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

 

3. Delovanje in uporaba: Energiziran, homeodinamični in tudi agrohomeopatski učinek uporabe 

naravno krepi vitalnost rastlin, kar preko krepitve vitalnosti rastlin, posredno vpliva na krepitev 

odpornosti  škropljenih rastlin na plodovo vinsko mušico in njene ličinke. Priporoča se 

preventivna uporaba, s prvim ciklom škropljenja je treba pričeti takoj, ko plodovi ogroženega 

sadja ter jagodičevja prično zoreti - torej preden začne plodova vinska mušica delati škodo, tudi 

preden jo v nasadu opazimo. Ko se zgodi to, lahko navkljub nastavljenim vabam računamo na 

vbode v plodove, ki kmalu prično gniti. Gnijoče sadje pa plodovo vinsko mušico zelo privlači! V 

nadaljevanju opisan ciklus škropljenja se naj med zorenjem in obiranjem po potrebi ustrezno 

ponavlja.  

 

4. 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 plodove vinske mušice ( 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 plodove vinske mušice( 3 ml proizvoda na 1 vode za 

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

po krošnjah dreves in po tleh, toliko intenzivno, da so krošnje dobro orošene in da se po tleh 

pozna vlažna sled. Škropite 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3x). To je en 

ciklus škropljenja. Škropite zjutraj ali proti večeru, celo ciljno površino, toliko intenzivno, da so 

rastline jagodičevja oz. krošnje dreves dobro 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. Cikluse škropljenj med zorenjem in obiranjem ponavljajte po potrebi.  

 

Prilagajajte se stanju v nasadu in obvestilom KGZS, nasade pa redno opazujte - če plodovi pokajo, 

če plodovi gnijejo, če so ugodni vremenski dejavniki za let plodove vinske mušice, je smiselno 

ciklus škropljenja ponoviti.  

 

5. 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.  

 

6. 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 

 

7. Velikosti pakiranj: 50 ml, 100ml, 500 ml, 1000 ml  

 

8. Rok trajanja proizvoda: 3 leta.  

 

9. Proizvedeno v Sloveniji.  

 

10. 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  

http://www.cora-agrohomeopathie.com/
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11. Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie®:  

www.cora-agrohomeopathie.com  

12. Pogoji naročanja in nakupa  

Vabljeni k naročilu! 

 

13. Kontaktni podatki: 

- na email: coraagro@gmail.com,  

-na tel. št. 070 820 279.  

 

http://www.cora-agrohomeopathie.com/
http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
mailto:coraagro@gmail.com

