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Vse bolj priljubljeno vrtičkanje je vsako spomlad znova pred vprašanji vrtičkarjev o tem, kako bodo 

pridelovali svojo zelenjavo, začimbnice, jagodičevje in sadje v svojih ohišnicah. 

Letos, ko nas je vase že drugo leto zapored na lokalni in globalni ravni ravni vase potegnila 

pandemična situacija,  je to vprašanje še posebej na mestu. Zavedanje o tem, da so dejansko tla prvi 

dom človekove lastne odpornosti, lastne imunologije, je za to potrebno širiti med ljudmi, dokler ne 

doseže slehernega človeka. Zato, da človek s tem zavedanjem ve kaj početi v praksi, v svojih dejanjih, 

v svojih vrtičkarskih aktivnostih, pa je dobro osvetliti pravo ozadje o lastni vitalnosti in lastni 

odpornosti rastlin, ki rastejo v tleh, nas prehranjujejo. Ko jih konzumiramo, vase jemljemo naravo 

ekosistemov, kjer te rastline rastejo ter način njihove pridelave. 

Številni ljudje se skozi vrtičkanje, vrtnarjenje povezujejo z zavestjo Narave. 

Kaj se o svojem življenju lahko naučimo od narave, iz njenih modrosti? Kako jih lahko koristimo z 
namero, da znamo tako podučeni narediti stvari tako, da so v nadaljevanju naša življenja lahko lažja, 
boljša in lepša? 

Poznam svoj odgovor, velja pa zame:  Pri razvoju svojih inovativnih proizvodov Cora 
agrohomeopathie® za naravno nego in naravno krepitev rastlin, ki so homeodinamični, naravni, 
energizirani  (bio-kvantni) agrostimulanti za pripravo naravnih škropiv,  sem izostrila in izmojstrila 
svoje sprejemanje odgovorov od modrosti Narave. Naravni principi krepitve vitalnosti rastlin in 
krepitve lastne odpornosti rastlin, potekajo najprej na energijski ravni, ki pogojuje in sproža, krmili in 
uravnava neskončno število bio-kemičnih procesov. Komunikacijske mreže med vsem, kar je, v Naravi 
tečejo na energijski ravni. Če se osredotočim na ekosistem vrta, te naravne komunikacijske energijske 
mreže prepletajo in med sabo povezujejo tla, rastline, živali (tudi »škodljivce«, Kozmos (Vesolje) 
Pomembno vlogo v teh komunikacijskih prenosih znotraj živih organizmov in v vsej Naravi imajo 
voda /talnica, voda za zalivanje, zračna vlaga) in mikroorganizmi v tleh (koristne glivice).  

Pa poglejmo nekatere naravne procese, ki so po Naravnem Redu povezani z uspehom v 
vrtičkarstvu, vrtnarstvu, kmetijstvu: 

Vse se začne v tleh …. in vse se v tleh tudi konča.  

Zimski cikli v naravi poskrbijo, da zemeljski procesi opolnomočijo napadalnost. Zimske urice v času 
od 12. novembra do 20. marca, so izjemnega pomena. Zimsko spanje je navidezno, ponavadi je to 
(bolj ali manj) bela idila za človeške oči, vajene le gledati in ne videti globlje in širše. V tem času 
zmrzal tal povzroči kristalizacijo vode in rudnin, kar povzroči nastanek finejših struktur rudnin, gline, 
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mivke, kremenovega prahu, torej zračnih tal, ki omogočajo dobro kalitev semen. Brezkončna 
množina drobnih, zaledenelih kristalnih delcev, opravi  orjaško, težaško delo. Brez naše 
pomoči.  Zahteva pa, da spoštujemo dostojanstvo Zemlje in njeno popolnost, kot je bila ustvarjena z 
naravnim redom Stvarstva.  Zaledeneli kristalčki so kot taki  na pogled drobni in ljubki, a v 
metamorfozi njihovega rojstva je skrita neskončna sila zdrave napadalnosti za potrebno 
transformacijo. Prav kristalizacija je tista, ki s svojimi procesi zdrave napadalnosti v naravi omogoči 
spreminjanje fizikalne strukture tal, torej razgradnjo vzorcev zbitosti, okamenelosti. Tako zdrava 
napadalnost v času zimske zmrzali opravlja svoje poslanstvo v tleh in poskrbi za teksturo in 
zračnost tal, ki jim za hranljivo rodnost v naslednji lastni sezoni, svoje dodajo deževniki, 
mikroorganizmi in drugi talni prebivalci.  ( Mimogrede: Napadalnost je tudi za ljudi prvinska sila. Je 

spremljevalka ciklov življenja. Vliva nam moč, da ne opešamo, poleg zdrave obrambne vloge tudi vzpodbuja 
uveljavitev lastnega obstoja, lastnega življenja ter sprememb, ki so del osebnostnega razvoja vsakega 
posameznika in krepijo modrost ter opremljenost našega notranjega starševstva sebi, da je v življenju pot lažja, 
prijetnejša, srečnejša in lepša. Sila napadalnosti je sama po sebi nevtralna, kot slabo ali dobro jo okarakterizira 
namen in način njene uporabe). 
 

Od kje se na Zemlji in s tem tudi v tleh, v zemljini, pojavijo kemijski elementi 
in kemijske spojine? 
 
Že v osnovni šoli smo spoznali periodni sistem elementov, gotovo v taki obliki, kot je na spodnji sliki: 
 

 
 

Vir slike: Emka.si 
 
 

Koliko bralcev tega članka pa (iz časov svojega šolanja) pozna to drugo sliko periodnega 
sistema: 
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Vir slike: ScienceAlert; 
Ta »verzija« periodnega sistema nam že na prvi pogled pojasni različen izvor elementov: 
Big Bang =  Veliki Pok; Low Mass Stars = Zvezde z nizko maso; Exploding White Dwarfs = Eksplozija belih dimnih zvezd; 
Nuclear Decay = Jedrski razpad; Cosmic Ray Spallatation =  Kozmično žarčenje;  
Exploding Massive Stars = Eksplozija masivnih zvezd; Exploding Neutron Stars (1, 2)= Eksplozije nevtronskih zvezd; Not 
naturally Occuring = ni naravno prisoten 
 
 

Tematika je gotovo vredna posebnega članka, v tem pa želim, da preverite razliko v občutkih, ko 
bereta ta dva periodna sistema.  
Eno je gotovo: druga verzija periodnega sistema nas informira o obilju; vesoljski pojavi navedeni pod 
drugo verzijo periodnega sistema so v Vesolju prisotni od nekdaj in tako bo, dokler bo Vesolje 
obstajalo. Druga, manj dandanes med ljudmi znana stvar je, da imajo pri nastanku elementov 
verjetno tudi rastline svojo vlogo. Več o tem lahko berete v vsebini pod to povezavo. 
 
Zdrave, vitalne rastline vedno ustrezno uporabijo vse svoje »talente«. Vitalne rastline so polne 
energij Življenja, življenjskih moči. Bolj vitalne rastline so bolj odporne na bolezni in škodljivce. 
Razvito imajo lastno imunologijo, lastno odpornost na bolezni, škodljivce, rastlinski stres, na 
spremenljive dejavnike okolja,… 
Tisti, ki že vrtičkamo, pa zelo dobro vemo, da je v naših vrtovih večkrat oz. največkrat drugače 
(podobno se dodaja kmetom, sadjarjem, vinogradnikom,... Pridelek nam zdesetkajo rastlinske 
bolezni, rastlinski škodljivci in desetletja se utrjuje prepričanje, da moramo rastline zdraviti, ko prično 
kazati bolezenske znake.  
Ponosni smo nase, ker uporabljamo naravne in / ali ekološke pripravke, upoštevamo koledar vrtnih 
opravil po Mariji Thun. Veliko ljudi je mnenja, da so za svoj zdrav pridelek s tem naredili vse, kar je v 
njihovih močeh. Pa je res tako? Ali tako res naravno rešujemo težave v pridelavi pridelkov za hrano 
ljudi in za krmo živali. 
 
Koncepti pridelave vrtnin, sadja, jagodičevja, poljščin, grozdja, …, so največkrat razvrščeni v te kategorije:  

- Konvencionalna pridelava: Temelji na zdravljenju simptomov rastlinskih bolezni s kemičnimi 
pripravki ter na dognojevanju tal s hlevskim gnojemz umetnimi gnojili, ki so izbrana in dozirana na 
osnovi kemijske analize tal. 

https://spaceplace.nasa.gov/supernova/en/
https://cosmosmagazine.com/space/looking-back-on-exploding-white-dwarfs/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray_spallation
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_massive_stars
https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_star
https://www.sciencenewsforstudents.org/article/magnetar-flare-first-home-galaxy-star-fast-radio-burst
http://www.pozitivke.net/article.php/20180311133231590
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 Integrirana pridelava: Temelji na zdravljenju simptomov rastlinskih bolezni in to dosega z reducirano 
uporabo  kemičnih fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Prednost je dana naravnim ukrepov pred 
fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, pri čem se skuša doseči enak gospodarski učinek, 
gnojenje z naravnimi gnojili ima prednost pred umetnimi gnojili itd. Več o tem si lahko preberete pod 
to povezavo. Uporaba teh smernic je na kmetijah preverjana oz. nadzorovana. 

 Ekološka pridelava: Dovoljuje uporabo sredstev za varstvo in za nego rastlin, ki so dovoljena s posebno 
Uredbo. Kmetije, ki so v formalnem sistemu ekološke pridelave , so kontrolirane glede izpolnjevanja 
teh smernic. Glede na predhodno navedeni vrsti pridelave, je ta način pridelave pridelkov 
najprijaznejši glede dovoljenih kemičnih pripravkov, kar pa ne pomeni, da jih v smernicah sploh ne 
dovoljuje (še vedno dovoljuje npr. uporabo bakra in pripravkov na osnovi bakra; dovoljuje uporabo 
mineralnih olj itd).  

 Nekateri poznate biodinamični koncept pridelave, ki temelji na pripravkih  recepturah antropozofa R. 
Steinerja in v pridelavo pridelkov vključuje širše vidike, upošteva naravne ritme in planetarne  vplive 
ter spoznanja takratne duhovne znanosti. Po kakovosti je to v teh naštetih štirih kategorijah najboljša 
hrana. Je pa gotovo dejstvo, da so recepture preparatov stare 100 let. V teh 100 letih se je na Zemlji 
spremenilo ogromno ključnih parametrov, zlasti se spreminjajo /jačajo sile svetlobe, spremembe EM, 
elektromagnetni smog itd. Sam R. Steiner je opozoril, da se bo to zgodilo. Zato so učinki delovanja 
preparatov, pripravljenih po recepturah  po recepturah R. Steinerja v sedanjem času drugačni, kot 
pred 100 leti in so  vse manj optimalni za pridelavo v današnjem času.     

Kakorkoli, predana zanimanju za naravoslovje, opazovanju, raziskovanju, sem pri svojih 14 letih 
razvila svoj prvi energiziran homeodinamični agrohomeopatski proizvod za krepitev rastlinske 
vitalnosti in preko nje tudi rastlinske odpornosti na prenamnožene mravlje. Reševal je vzroke teh 
težav. Do danes sem razvila preko 100 različnih energiziranih, homeodinamičnih 
agrohomeopatskih proizvodov za nego in krepitev rastlin, njihove lastne vitalnosti, njihove lastne 
odpornosti na posamezne bolezni in škodljivce. 64 teh proizvodov je dovoljenih tudi v ekološki 
pridelavi. Vsi ti proizvodi (najdete jih pod blagovno znamko Cora agrohomeopathie®), na 
energijskem nivoju odpravljajo vzroke problemov, ne njihov simptomov (škodljivcev, bolezni). 
Slednji se namreč pojavijo, ko je porušeno ravnotežje v rastlini/ in v rastišču/ rastiščih, kjer te 
rastline rastejo. Ločena obravnava ne pride v poštev, saj ima glede na svoje rastišče vsaka 
rastlina iste sistemizacijske vrste, različen energijski podpis. Torej: energijski podpis regrata ni 
enak za vsak regrat, ampak ima vsak regrat edinstvene, sebi lastne individualne moči . Kaj je 
energijski podpis rastlin? To je njeno biopolje (EM valovanje) z biofotoni, ki jih ta rastlina seva. 
Tako ima vsak energijski podpis rastlin svojo energijo in informacijo (informirana energija).  
Že na začetku sem zapisala, da rastline zmorejo komunicirati z drugimi bitji, ki imajo svoje EM 
polje, seveda tudi z živimi, ki imajo svoje biopolje. Način te komunikacije razume vsak, ki kaj ve o 
EM nihanju (to si lahko vsak prebere na internetu). Rastlina, ki »pade« iz svojega energijskega 
ravnovesja, ima v tem svojem stanju drugačno biopolje, kot takrat, ko je popolnoma vitalna in 
zdrava. Prav  energijska komunikacija je način, s katerim narava homeostatično uravnava 
ravnovesje v ekosistemih, v Naravi. Torej, ustrezne rastline, ustrezni minerali, imajo biopolja in 
biofotone, ki s svojim vplivanjem uravnovesijo energijo in informacijo ciljne rastline. 
Ta informirana biopolja je možno osvoboditi iz njihovih »lastnikov«. Enega od postopkov je v 
homeopatiji opisal Heinemahn, vendar za mojo agrohomeopatijo ta pristop ni ustrezen. Prava 
agrohomeopatija ni osredotočena na samo rastlino, ampak tudi na njeno rastišče. Ko rastlina 
raste, biopolja na tem rastišču namreč ustvarjajo sinergije. Matične tinkture mojih proizvodov so 
homeodinamični agrohomeopatski kompleksi iz ustreznih rastlin in mineralov, ki se v postopku 
proizvodnje ustrezno obdelajo do stopnje, ki ustreza končnim vrednostim potenc, predpisanih z 
recepturami. Prava agrohomeopatija ni osredotočena na simptome bolezni, škodljivci, ampak na 
vzroke nanje. Ko so vzroki v neravnovesju odpravljeni, ko rastlini okrepimo njeno lastno vitalnost 
(= življenjsko silo), takrat simptomi izginejo sami od sebe zato, ker imajo vitalnejše rastline večjo 
lastno odpornost na rastline in bolezni. Poudariti je primerno, da je vloga škodljivcev v naravi, da 
v končni fazi uničijo bolne rastline, ki ne zmorejo več živeti. Pred tem škodljivci rastlini pomagajo, 

https://www.gov.si/teme/integrirana-pridelava/
https://www.gov.si/teme/integrirana-pridelava/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11185
http://www.demeter.si/demeter-certifikat.html
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/the-best-life-in-quantum-powers/
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf
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da bi se osvobodila strupenih metabolitov, ki jih njen kemizem izloča v stanjih energijskega 
neravnovesja. Škodljivci se ne prehranjujejo z dovolj vitalnimi rastlinami. 
 

 

 
Kakšna je razlika, med krepitvijo odpornosti rastlin s snovnimi pripravki in načinom sonaravnega 

energijskega vplivanja na krepitev ravnovesja, odpornosti in vitalnosti? 

Ko na primer  skušamo kultiviranim rastlinam odpornost »popravljati« zgolj z dodajanjem substanc 

(naravnih ali sintetičnih), tega v resnici ne dosežemo. Naj pojasnim s prispodobo: rastlinam tako 

dajemo »bergle«, zaradi katerih se navidezno opomorejo. Ko jim te »bergle« odvzamemo, se težave z 

rastlinskimi boleznimi in s prekomerno namnoženimi škodljivci, pogosto povrnejo.  S snovnimi 

dodatki rastline v veliko primerih dejansko razvajamo, njihova dejanska  lastna odpornost se z 

mnogimi od njih ne krepi. Na pogled so  sicer lepše, večkrat  tako »rešimo« pridelek. Treba pa je 

vedeti, da so rastline pomembne za  prehrano ljudi in živali. Ne le zato, da jih nasitijo, marveč zato, da 

jih v resnici nahranijo. Kako lahko rastline z oslabljeno imunologijo, z oslabljeno lastno odpornostjo, 

ustrezno podpirajo odpornost tistih, ki jih uživajo?  Česar nimaš, tega pač ne moreš dati. 

 

Vsak vrtičkar pozna listne uši, zato je to dober primer za razumevanje delovanja moje 

agrohomeopatije po konceptu krepitve energijskega ravnovesja, v primerjavi s tem, kar vam ponujajo 

enostranski pristopi, nekompleksne ponudbe. Pri listnih ušeh na rastlinah - škropljenje s škropivom iz 

mojega ustreznega proizvoda povzroči, da se zaradi krepitve ravnovesja na škropljenih površinah 

oslabljene rastline revitalizirajo, njihova vitalnost se okrepi, posledično se njihovi metaboliti 

spremenijo.To povzroči, da jih uši nehajo sesati, že prisotne uši na rastlinah se izstradajo po naravni 

poti, v nekaj dneh se posušijo. Uši se namreč pojavijo na rastlinah, katerih metaboliti so zaradi 

njihove slabe vitalnosti za rastline škodljivi, toksični. Povedano v jeziku narave: uši so v takem stanju 

rastlini v pomoč, ker te metabolite izsesavajo, da bi si rastlina lahko opomogla. Če rastlina za to nima 

dovolj vitalnih moči, je naloga uši, da jo uničijo. Ekosistemu so tako uši v pomoč, v primeru res šibkih 

rastlin, pa tudi poskrbijo, da le te odmrejo. Odstranijo torej, kar je šibko in bolno. Zato po mojem 

vedenju o celostni krepitvi ravnovesja pač ne moremo govoriti, če npr. rastlinam po navodilih 

»homeopatije za rastline dodajamo le frekvence  naravnih sovražnikov uši - npr.pikapolonic 

(Coccinela)«. Morda bodo učinki  tovrstnega ravnanja za nekaj časa povzročili upad populacije uši na 

rastlini - ker se bodo le-te izogibale frekvenc pikapolonice. A izhodiščna težava ekosistema in rastline, 

ki je nanjo »priklicala« rastlinske uši, pri takem pristopu ostaja. Tak pristop je glede na moje vedenje 

ozek, je enostranski, na izhodiščne vzroke težav z vitalnostjo rastlin pač ne bo vplival, ne zajema 

sinergije kompleksnosti ravnovesja po naravnem redu, v celostnem smislu ravnovesja v tretiranem 

sistemu ne bo krepil. Zato to po mojem mnenju tudi niso rešitve, ki bi jih jaz priporočala. Opisan 

primer opisuje, kako  tudi homeopatija za rastline ne deluje celostno. Moje mnenje je, da 

»homeopatija za rastline« sploh ni koncept, prilagojen potrebam rastlin. Mnogokrat predpisuje 

homepatske pripravke, ki so izdelani za ljudi. Ljudje pa niso rastline in rastline niso ljudje.  
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Primerjajmo zdaj, ko smo si osvetlili zgornjo vsebino: ali je bolje »škodljivce ubiti« in delovati naje 

tako, da se jih na pridelovanih rastlinah znebimo ali je bolje na naravni način krepiti energijsko 

ravnovesje tako rastline, kot tudi na rastišču/v ekosistemu, kjer raste? Torej, rastlina ki je »na 

pomoč« poklicala škodljivce, je po vitalnosti šibka rastlina in to do take mere, da v samoobrambnem 

kemizmu proizvaja lastne škodljive metabolite. Če torej odstranimo škodljivce; taki rastlini na nivoju 

njene lastne odpornosti nismo prav nič pomagali. Še vedno se sama bori z vzroki za padec svoje 

vitalnosti in odpornosti, še vedno proizvaja škodljive metabolite. Drugi pristop pa povzema Naravni 

red. Informirana biopolja ustreznih rastlin in mineralov lahko na energijskem nivoju vzpodbudijo in 

okrepijo življenjsko silo rastline in njenega rastišča (za prispodobo se spomnite na princip vsiljenega 

nihanja). Ker so to naravne frekvence, naravne vibracije in njihove naravne informacije, v ekosistem, 

kjer rastlina raste in v rastlino ne vnašamo nič »nenaravnega«. Ker se življenjska sila v rastlini okrepi, 

prenehajo obstajati dejanski vzroki, zaradi katerih je taka rastlina delovala samoobrambno, rastlina 

preneha izločati škodljive metabolite, ki bi na pomoč »klicali« škodljivce. Škodljivci se z dovolj vitalno 

rastlino ne bodo hranili, zapustijo jo in se ji izognejo. 

Ni vse zdravo, kar je »obarvano v zeleno« 

Naravne rešitve z dodajanjem snovnih pripravkov rastlinam (npr. nekaterih rastlinskih čajev, prevrelk 

ipd), mnogokrat pomenijo, da dodajate strupene substance , kajti rastnski kemizem proizvaja 

ogromno število različnih kemičnih snovi. Razlaga s primerom je pod to povezavo – izbrala sem jo 

glede na to, da veliko vrtičkarjev zanima, kako ukrepati pred zelenjadnimi in sadnimi muhami. 

Še  ta podrobnost, pa naj vam koristi:  v zadnjih letih se pogosto pojavlja črnenje paradižnika na delu 

ploda, ki je obrnjen k tlom. Za vzrok navajajo »pomanjkanje« kalcija. V številnih »nasvetih« lahko 

najdemo napotke, naj tak paradižnik škropimo z  vodno raztopino mleka, ki vsebuje kalcij. Pri 

upoštevanju raznih nasvetov, ki skoraj vsi predlagajo rešitev simptomov bolezni / škodljivcev z 

dodajanjem neki snovi, je najprej treba vedeti, da rastline niso ljudje, niti živali. Rastline lahko 

absorbirajo Calcium vegetabilis, ne pa Calcium animalis, ki ga vsebuje mleko. Obe vrsti kalcija imata 

kemijsko formulo Ca! Calcium vegetabilis je kalcij, ki ga izločajo rastline in je prisoten npr. v lubju. Ko 

lubje sežgemo, dobimo Calcium vegetabilis. Največ kalcija je v pepelu lesa vinske trte. 

 

 

Zaključni povzetek 
 

V naravi se več čas dogaja sinergija medsebojnih vplivov informiranih biopolj živega in neživega sveta, 

kozmičnih energij, magnetizma zemlje. Enostranski ukrepi v pridelavi pridelkov za hrano ljudi in krmo 

živali doprinašajo k temu, da je Naravni red spremenjen.  Jezik narave nas na neskladno ravnanje 

opozarja s težavami. 

 

Celostni pristop, krepitev energijskega ravnovesja ravnovesja, samooskrbnost, so načela, ki jih je v 

vrtičkarstvu, kmetijstvu in vrtnarstvu prav upoštevati.  Ta načela podpira tudi agroekologija. 

Naklonjena je tovrstnim dobrim sonaravnim praksam in inovativnim povezavam starih modrosti ter 

vedenj in potreb za aktualne rešitve. 

http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/03/28/ucinkovit-naravni-stop-porovi-zavrtalki-in-cebulni-muhi/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/03/28/ucinkovit-naravni-stop-porovi-zavrtalki-in-cebulni-muhi/
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RAZLIKE V PRIDELOVALNIH PRISTOPIH 

NARAVNA ENERGIJSKA KREPITEV 
RASTLINSKE VITALNOSTI in preko le te 
njihove LASTNE ODPORNOSTI 

Pristopi z dodajanjem pripravkov, ki 
delujejo na osnovi aktivnih snovi 
(sintetičnih  ali naravnih) 

Delovanje naravnih, energiziranih, 
homeodinamičnih, agrohomeopatskih 
proizvodov za nego in krepitev rastlin, ki jih 
spoznate po blagovni znamki                                             
Cora agrohomeopathie®. 
 

Princip delovanja vseh pripravkov, ki vsebujejo 
aktivne snovi sintetičnega (umetnega) ali 
naravnega  izvora. 

 
 

Ti proizvodi ne vsebujejo aktivnih snovi, aktivni 
učinek je učinek biopolj ustreznih rastlin in 
mineralov, iz katerih je posamezen proizvod 
izdelan. 

Rastline so med zdravljenjem  obdelane s 
škropivi iz pripravkovi (umetnimi ali naravnimi) , 
ki delujejo na osnovi aktivnih snovi (umetnih ali 
naravnih) 

Škropiva (ustrezne vodne raztopine)  iz teh 
proizvodov delujejo na  vzroke (potencialnih) 
rastlinskih bolezni in/ali pretirane namnoženosti 
škodljivcev. Nanje vplivajo tam, kjer ti vzroki 
dejansko so:  v energijskem bistvu življenja 
rastlin, v življenjski sili rastlin, v energijskem 
neravnovesju rastlin. 
• Izdelki Cora agrohomeopathie® delujejo na 
principu energijskega vpliva na življenjsko moč 
rastlin in posledično na biološke procese v 
rastlinah. 
• Tako krepijo rastlinsko lastno  vitalnost, in 
posledično njihovo lastno odpornost (lastno 
splošno in specifično odpornost rastlin na 
bolezni in škodljivce). 
Bolj vitalne rastline so bolj odporne na bolezni 
in škodljivce. Imajo boljšo imunologijo, boljšo 
odpornost. Pridelki takih rastlin oz. take rastline 
lahko podpirajo imunski sistem konzumentov 
zato, ker ga imajo! 

Ko rastline zdravimo s proizvodi, ki delujejo na 
osnovi aktivnih snovi, vedno delujemo na 
simptome bolezni. 
• Aktivne snovi iz rastlinskih zdravil rastlinam 
nudijo »berglo«. 
• Odpravljajo simptome, ne pa dejanskih  
vzrokov rastlinskih bolezni/pretirano 
namnoženih škodljivcev. 
• Zdi se, da rastline okrevajo zaradi dodane 
aktivne snovi. 
• Ko jim prenehajo dodajati zdravilno 
učinkovino, se bolezen lahko sčasoma ponovno 
pojavi.(Vzroki namreč med takim zdravljenjem 
niso odpravljeni). 
• Na ta način rastline dejansko ne prerastejo 
bolezni. Svoje življenjske moči ne krepijo, 
ampak jo dejansko še oslabijo. Posledično je 
njihova lastna imunologija še šibkejša, lastna 
odpornost še slabša. 
• To vodi do manj odpornih rastlin, do čedalje 
več težav z rastlinskimi boleznimi in škodljivci, 
vključno s pojavom odpornosti na zdravilne 
učinkovine v rastlinskih zdravilih (rezistenca na 
rastlinska zdravila). 

 

Ni vse zdravo, kar je »obarvano v zeleno« 

Naravne rešitve z dodajanjem snovnih pripravkov rastlinam (npr. nekaterih rastlinskih čajev, prevrelk 

ipd), mnogokrat pomenijo, da dodajate strupene substance , kajti rastnski kemizem proizvaja 

ogromno število različnih kemičnih snovi. Razlaga s primerom je pod to povezavo – izbrala sem jo 

glede na to, da veliko vrtičkarjev zanima, kako ukrepati pred zelenjadnimi in sadnimi muhami. 

Še  ta podrobnost, pa naj vam koristi:  v zadnjih letih se pogosto pojavlja črnenje paradižnika na delu 

ploda, ki je obrnjen k tlom. Za vzrok navajajo »pomanjkanje« kalcija. V številnih »nasvetih« lahko 

http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/03/28/ucinkovit-naravni-stop-porovi-zavrtalki-in-cebulni-muhi/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/03/28/ucinkovit-naravni-stop-porovi-zavrtalki-in-cebulni-muhi/
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najdemo napotke, naj tak paradižnik škropimo z  vodno raztopino mleka, ki vsebuje kalcij. Pri 

upoštevanju raznih nasvetov, ki skoraj vsi predlagajo rešitev simptomov bolezni / škodljivcev z 

dodajanjem neki snovi, je najprej treba vedeti, da rastline niso ljudje, niti živali. Rastline lahko 

absorbirajo Calcium vegetabilis, ne pa Calcium animalis, ki ga vsebuje mleko. Obe vrsti kalcija imata 

kemijsko formulo Ca! Calcium vegetabilis je kalcij, ki ga izločajo rastline in je prisoten npr. v lubju. Ko 

lubje sežgemo, dobimo Calcium vegetabilis. Največ kalcija je v pepelu lesa vinske trte. 

Naj vam letos vrtovi prinesejo radost in zdrave pridelke rastlin, s krepljeno lastno vitalnostjo ter 

preko tega  s krepljeno lastno odpornostjo rastlin oz. s krepljeno njihovo lastno imunologijo. 

Priporočeno branje:  

 KO SE RASTLINE SPOMNIJO 

 POVEJO NAM BREZ BESED, TO, KAR JE TREBA ZDAJ DOJETI 

 SPOROČILO ČEBEL – POMLADNO PREBUJENJE 

 Slovenska agrohomeopatija v samooskrbni službi krepitve ravnovesja, vitalnosti in odpornosti 
- za vrtove, polja, sadovjake 

 AKTUALNE NOVICE IN ČLANKI 

 Corine e novice: nanje se lahko naročite na moji spletni strani,; v desnem stolpcu je prijavni 
gumb! 

 

 

Ph. agrohom., ing. Majda Ortan, sp, Šmiklavž 26, Šmiklavž, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija / EU 

Tel.: 070 820 279 

Email: coraagro@gmail.com 

 AKTUALNE NOVICE in ČLANKI 

http://www.pozitivke.net/article.php/20180311133231590
http://www.pozitivke.net/article.php/Rdeci-Polzi-Sporocilo-Cora
http://www.pozitivke.net/article.php/Sporocilo-Cebel-Pomladno-Prebujanje
http://www.pozitivke.net/article.php/Ravnovesje-Odpornost-Agrohomeopatija-SLO
http://www.pozitivke.net/article.php/Ravnovesje-Odpornost-Agrohomeopatija-SLO
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/aktualne-novice-clanki/
http://cora-agrohomeopathie.com/
mailto:coraagro@gmail.com
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/aktualne-novice-clanki/
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 PRIROČNIK za CORINO ZELENO NEGO OD POMLADI DO JESENI - v njem 
najdete naše odlične naravne, homeodinamične rešitve pred večino težav v vrtičkarstvu, 
sadjarstvu, jagodičarstvu, kmetijstvu 

 Slovenska spletna stran 
 Angleška spletna stran 
 Facebook 
 LinkedIn 
 E LIBRARY 
 THE BEST LIFE in QUANTUM POWERS 

 
 

 

 

http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/05/01/opomnik-za-corino-zeleno-nego-za-18-teden-2019/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/05/01/opomnik-za-corino-zeleno-nego-za-18-teden-2019/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/05/01/opomnik-za-corino-zeleno-nego-za-18-teden-2019/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/05/01/opomnik-za-corino-zeleno-nego-za-18-teden-2019/
http://cora-agrohomeopathie.com/
http://cora-agrohomeopathie.com/en/
https://www.facebook.com/Coraagrohomeopathie/
https://www.linkedin.com/in/mayda-ortan-46707889/
http://cora-agrohomeopathie.com/en/category/e-library/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/the-best-life-in-quantum-powers/

