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Cora agrohomeopathie 17 NaturNEGA-Poškodbe rastlin - pozeba 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski energiziran homeodinamični proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti 

rastlin - vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in na bolezni!  Posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin in njihovo lastno sposobnost, da se regenerirajo 

po pozebi, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta.  

Proizvod je koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin,  ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na 

krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na odpornost 

rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal.                                                                                                                                                                       

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

rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo – torej čim prej po zmrzali/ pozebi, da se prepreči vpliv 

stresnih dejavnikov na rast rastlin, da oslabelih rastlin ne napadejo druge bolezni ter škodljivci - 

preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi na 

rastlinah utegnili imeti  težave zaradi pozebe, na vseh vrstah rastlin - zelenjadnice, sadno drevje, 

poljščine, okrasne rastline, vinska trta.                                   

+ 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, 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - 

proizvod deluje na principu naravne homeodinamične krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno 
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preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev lastne regeneracijske sposobnosti rastlin po pozebi ter na 

krepitev lastne odpornosti rastlin na bolezni in škodljivce. 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 Katalogu 

proizvodov Cora agrohomeopathie®, na voljo je tudi na naši sšletni strani.                                                                 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta.                                                                                                                                       

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

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                          

O tem, kako rastline preživijo pozebo, poleg temperature in trajanja pozeb, odloča kondicija 

rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na rastlinski stres zaradi temperaturnih nihanj in 

nizkih temperatur ter tudi njihova odpornost na poškodbe, ki bi jih utegnile dobiti pri pozebi. V 

trajnih nasadih je lahko odločilno, kako smo rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. (Ko 

iščete za to ustrezne proizvode, se poslužite proizvodov Cora agrohomeopathie®, med katerimi 

najdete specialne naravne homeodinamične, agrohomeopatske proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zmrzal  oziroma zmrzovanje rastlin poškoduje stene rastlinskih celic in pogosto povsem uniči bolj 

občutljive rastline. Cvetovi, poganjki, brsti in listi odpornejših rastlin lahko zaradi zmrzali počrnijo ali 

spremenijo obliko in videz. Ob dalj časa trajajočih,  močnejših zmrzalih lahko pride do pokanja lubja 

dreves. Tovrstne poškodbe rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma nepovratne, povzročijo 

propad občutljivih delov rastlin. Bolj podvržene so jim manj odporne rastline s šibko vitalnostjo,s 

šibko lastno odpornostjo na poškodbe, ki bi jih utegnila povzročiti zmrzal. Na učinek zmrzali pa 

seveda vpliva tudi lega, zlasti pa temperatura in trajanje zmrzali.                                                                                                                                                                   

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin - pozeba, krepi 

vitalnost rastlin, ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti 

rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na njihovo lastno regeneracijsko sposobnost, na 

njihovo lastno odpornost na rastlinski stres, na odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam 

utegnila povzročiti zmrzal, na njihovo naravno odpornost pred boleznimi in škodljivci (čemur so po 

pozebi poškodovane rastline še posebej izpostavljene.  

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA rastlin pred pozebo                                                  

Proizvod obvezno uporabimo preventivno -  čimprej po pozebi, da krepljena lastna vitalnost rastlin 

in preko nje tudi krepljena lastna odpornost rastlin čimprej krepita lastno regenerativno sposobnost 

rastlin, njihovo lastno odpornost na bolezni in škodljivce ter na rastlinski stres.  Opravimo cel ciklus 

škropljenja, kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva".                                                                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

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

Uporabimo doziranje: 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).                                                                                                                                                                 

Priporočen obvezen ciklus škropljenja. Navedba "ciklus škropljenja" pomeni:  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.                                                                                                                                                   

Najprimernejši čas škropljenja v primeru pozebe: ko zmrzal poneha, čimprej opravimo prvo 

škropljenje, naslednji dan drugo škropljenje ter čeza cca 14 dni tretje škropljenje. Škropite zjutraj ali 

proti večeru,  po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh 

pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite 

celo ciljno površino. 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. 

 

2. 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:                                                                                                                                                                                             
Naravni agrohomeopatski / agrohomeodinamični kompleks, agro-homeodinamično, naravno -
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 

www.cora-agrohomeopathie.com
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf
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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.  

PROIZVOD PRODAJAMO LE MI S POŠTNO PRODAJO! 

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! 
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OPOZORILO: Vsi proizvodi Cora agrohomeopathie® so prodani izključno pod naslednjim pogojem za 

kupca: PROIZVAJALEC proizvodov Cora agrohomeopathie® (proizvodnja in prodaja): Ph. agrohom., Ing. Majda 

Ortan sp, Šmiklavž 26, Šmiklavž, 2380 Slovenj Gradec, Slovenia / EU, za vse vrste proizvodov, ki jih pod blagovno 

znamko Cora agrohomeopathie® prodajam le končnim kupcem v Sloveniji, ki so hkrati končni uporabniki 

proizvodov Cora agrohomeopathie®, izrecno prepoveduje vsako nadaljnjo preprodajo oz. tudi vsako morebitno 

drugačno nadaljnje posredovanje proizvodov Cora agrohomeopathie® drugim fizičnim ali pravnim osebam! Ob 

naročilu / plačilu oz. nakupu proizvodov Cora agrohomeopathie® se kupec avtomatsko strinja s tem določilom 

edinega proizvajalca proizvodov Cora agrohomeopathie®:  Ph. agrohom., Ing. Majda Ortan sp, Šmiklavž 26, 

Šmiklavž, 2380 Slovenj Gradec, Slovenia / EU!   HVALA ZA UPOŠTEVANJE!    
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