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Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti 

rastlin, posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na voluharje, 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 voluharje.                                                                                                                                                                                                               

+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 voluharji - na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, okrasne rastline, travnate 

površine,... 

+ 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. 
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+ Pri uporabi na prostem, po štirih urah po škropljenju dež učinkov škropljenja ne izpira več.  

+ 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 

voluharjem - proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s 

tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev odpornosti rastlin na voluharje! Vitalnejše 

rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v Katalogu proizvodov Cora 

agrohomeopathie® na spletni strani.  

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran naravni učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar 

posredno -preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na voluharje. 

Energiziran naravni proizvod Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar, deluje z 

agrohomeopatsko energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki posledično- posredno - preko krepitve 

vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na voluharje- 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 voluharji - vrtnine, poljščine, okrasne rastline, sadovnjaki, 

travnate površine,... Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z voluharji, preden 

voluharji začno delati škodo, preden se voluharji pojavijo. 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 razmere po 

mesecu, dveh, treh, oz. po potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s 

krepitvijo lastne odpornosti rastlin na voluharje, povzroča, da take rastline voluharjem ne dišijo, na 

takih površinah se voluharji ne prehranjujejo, ne objedajo podzemnih delov rastlin s krepljeno 

vitalnostjo, na takih površinah ni hrane zanje. Posledično imamo na takih površinah, kjer rastline 

škropimo s proizvodom Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar, mir pred voluharji - 

podzemni deli rastlin s tako krepljeno vitalnostjo, so varnejši pred voluharji.  
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Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in na rastlinske 

bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar, so 

vitalnejše rastline odpornejše na voluharje.     

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar                                                                                                                                                                              

Priporočena je preventivna uporaba, preden se pojavijo problemi z voluharji, pred prenamnožitvijo 

voluharjev, preden voluharji prično delati škodo na rastlinah, zlasti, če že opazimo znake njihove 

prisotnosti ali če so delali škodo v pretekli rastni sezoni. Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja 

opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko začno rastline rasti-torej aprila ali maja, naslednje cikluse 

škropljenj pa v ponovitvah, ki ustrezajo konkretnemu primeru ( po 6 mesecih tak ciklus obvezno 

ponovimo; tako preprečimo, da bi se voluhar vračal v stare rove). Tudi jesensko škropljenje naj ne 

izostane. Za le-to je priporočljiv čas do zmrzali. To je preventivni ukrep za boljše izhodišče v naslednji 

rastni sezoni. 

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 voluharjev ( 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 voluharjev  ( 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 in od konkretnega primera, 

lokacije vaše površine itd. Upoštevajte tudi vsebino razdelka Kdaj uporabiti proizvod Cora 

agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar.  
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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 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. Pripravljeno 
škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči učinke delovanja. Proizvod ima Potrdilo 
Inštituta za ekološko kmetijstvo, Fakultete za biosistemske vede in kmetijstvo, Univerza v Mariboru, 
da je skladen za uporabo v ekološkem kmetijstvu. Po škropljenju karenca ni potrebna – pridelki so 
užitni tudi neposredno po škropljenju. 
 
Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks, agro-homeodinamično, biokvantno učinkovanje. Izhodiščne snovi za 
matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                                                                                                                                                           
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano (agrohomeodinamični, biokvantni proizvod), agro-homeopatski, kvantiziran postopek 
potenciranja zmed drugim vključuje devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni 
metodologiji.  Končne potence proizvoda:  C12 do C30. 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 in informacijo, gre za povsem naravno 
metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava in kot življenje).  
 
Velikosti pakiranj: 50 ml, 100ml, 500 ml, 1000 ml 
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Rok trajanja proizvoda: 3 leta od proizvodnje. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  
Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. agrohom., Ing. Majda Ortan, s.p., Šmiklavž 26, Šmiklavž, 2380 Slovenj 

Gradec, SI / EU Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje:                                                                                                   

Email: coraagro@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 

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

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

 
 

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

Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar: 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X39 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                              

X39 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni sodelovanje), iz 

prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, pomeni nosilec; izraz 

Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski bog sonca). CONTRA 

torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje skladno z nosilcem RA" in 

pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah (ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi 

planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil 

Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil 

življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že 

Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo 

www.cora-agrohomeopathie.com
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upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, 

so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno 

dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-

slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je 

bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske 

umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih 

- v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na 

svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega 

ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo 

zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju vitalnih življenjskih sil  

v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v imenu proizvoda pomeni, da je proizvod 

Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem 

uravnovešenju vitalnih življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, 

s svojo okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, 

ki posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je 

to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni 

napisano "PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda: Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar: 

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem uravnovešanju vitalnih življenjskih 

sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s 

škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih 

škodljivcev voluhar«,, pojasni, da gre pri proizvodu Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar: za krepitev 

vitalnosti rastlin, ki posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov), vpliva na krepitev odpornosti 

rastlin (tudi rastlinskih pridelkov) na voluharje (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka X39 pa 

zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

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