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Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP – CONTRA polži 

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 

na škodljive polže (rdeči polži in drugi škodljivi polži), kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta.  

Proizvod je koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično-posredno, preko krepitve lastne vitalnosti rastlin ugodno vpliva na 

vitalnost in krepitev splošne odpornosti koščičarjev na polže (rdeči polži in drugi škodljivi polži). Priporočena je uporaba 

povsod tam, kjer bi se težave s škodljivimi polži utegnile pojaviti, se stopnjevati. Priporočena je uporaba tako v 

vrtičkarstvu, kot v kmetijstvu, sadjarstvu, jagodičarstvu, vinogradništvu, na travnikih in na okrasnih površinah.  Ob 

mokrem spomladanskem vremenu je prvi ciklus škropljenja  priporočeno opraviti na začetku rastne sezone, ko opravite 

saditev sadik oz. kak dan po sejanju posevkov, zlasti pa, ko posevki vzklijejo in zrastejo v malo rastlinico. Cikluse 

škropljenja med rastno sezono ponavljamona cca dva meseca oziroma po potrebi, ob prvih pojavih škodljih polžev in v 

čimprej v času po deževju. Priporoča se že preventivna uporaba, saj je vaš in naš cilj enak - pridelava zdravih pridelkov,  

brez škode, ki jo povzročajo škodljivi polži. Smiselno prilagojeno velja enako za okrasne površine. 

+ Naravno, homeodinamično, agrohomeopatsko sredstvo za rastline- energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na 

rastline (tudi na rastlinske pridelke). Krepijo njihovo vitalnost in posledično - posredno-preko krepitve vitalnosti, krepijo tudi 

njihovo odpornost na polže (na rdeče polži in drugi škodljive polže).  . 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ 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 izvedbi škropljenja, ni potrebna uporaba osebnih zaščitnih sredstev. 

+ 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 polžem - proizvod deluje na principu naravne 

agrohomeopatske, agrohomeodinamične  krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na 

krepitev lastne odpornosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov) na polže (rdeči polži in drugi škodljivi polži).  . Vitalnejše 

rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije:. Za razlago agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie®, se na spletni strani v 

Katalogu proizvodov Cora agrohomeopathie® seznanite z vsebino pod naslovom Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP – 

CONTRA polži (v točki Dodatek). 
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+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran agrohomeopatski učinek uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP – CONTRA polži, naravno 

krepi vitalnost škropljenih rastlin in njihovih pridelkov, kar posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev 

odpornosti rastlin ter njihovih pridelkov na škodljive polže. Sredstvo lahko uporabljamo  ustrezno razredčeno z vodo,  v 

obliki škropiva  na vseh vrstah rastlin in nasadov, kot so vrtnine, poljščine, sadovnjaki, vinogradi, okrasne rastline, travnate 

površine. Karence ni, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju.                                                                                                                                                                                                                              

Priporočena je preventivna raba,v času, ki je ugoden za prenamnožitev rdečih in tudi drugih škodljivih polžev oz. tudi 

preden preden le-ta nastopi. Z ustrezno pripravljenim škropivom iz proizvod., škropimo cel ciklus škropljenja - to je dva dni 

zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni (natančnejši opis je v razdelku "Doziranje").   Vedno opravimo cel ciklus škropljenja, 

cikluse škropljenja ponavljamo na dva do tri mesece, ob pogojih oz. v razmerah, ki vzpodbujajo prekomerno širjenje rdečih 

in drugih škodljivih polžev pa po potrebi. 

Glavnina težav s polži skrita v zemlji, v tleh. Iz vsake kepice polžjih jajčec se namreč izleže cca 400 mladih polžkov, ki se 
uspešno množijo daje. Kar lep čas ostajajo v zemlji, ob seštevku ugodnih pogojev pa planejo na plano in opravijo svoje 
terminatorsko delo. Boste še dalje pustili, da bo tako? Boste vsak dan pobirali tistih nekaj procentov vseh polžev, ki so 
prilezli na plan in jih vidite? Ali pa ste modrejši… in odstranjujete vzroke težav, da preprečujete posledice! KO PRIDE 
POTNO POLETNO IN JESENSKO OBDOBJE, KO POLŽEV NA POVRŠINI ZEMLJE NI VEČ TOLIKO, VELIKO LJUDI TO ZAVEDE. 
ZMOTNO MISLIJO, DA JE TEŽAVA MINILA. ŽAL JE DRUGAČE.GLAVNINA TEŽAV S POLŽI JE V ZEMLJI, V TLEH. TE TEŽAVE SE 
TAKO USPEŠNO MNOŽIJO, ZLASTI, ČE PRAVOČASNO PRAVILNO NE UKREPAMO! Polži se najbolj intenzivno parijo konec 
poletja in jeseni. Mladi polžki v zemlji prezimijo in v naslednjem letu je tako njihova izhodiščna populacija bistveno 
številnejša. Ker jih ljudje v tem času vidijo manj, mnogi ne ukrepajo. A JE ŠE KAKO PRAV, DA ZA PREKINJANJE 
RAZVOJNEGA KROGA POLŽEV, UKREPAMO ZDAJ, V ČASU, KO SE POLŽI NAJBOLJ INTENZIVNO PARIJO. ZEMLJINO JE 
POTREBNO OČISTITI POLŽJE ZALEGE, DA SE IZOGNEMO DRASTIČNO VIŠJI IZHODIŠČNI POPULACIJI V NASLEDNJEM 
LETU. TAKO LAHKO ZMANJŠAMO TEŽAVE S POLŽI V NASLEDNJI PRIDELOVALNI SEZONI. ZATO JE POTREBNO UKREPATI 
ZDAJ! 
Cora agrohomeopathie ima odlično sonaravno rešitev. V tem primeru vam nudi možnost, da  s škropivom iz proizvoda  Cora 
agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži, poskrbite za krepitev ravnovesja na prizadetih površinah. V energijsko 
ravnovesnejših sistemih, se namreč škodljivci – v tem primeru rdeči polži in tudi drugi polži prekomerno ne pojavljajo oz. se 
jim izogibajo, prekomerno namnoženi škodljivci jih tudi zapuščajo, z vitalnejšimi rastlinami v  njih se ne prehranjujejo. 
Posledica je, da se postopno izstradajo in zato postopno propadajo, oz. take ekosisteme zapuščajo ter se jim izogibajo. Tako 
se tudi zemljina očisti polžev z njihovim prostovoljnim umikom. Na takih površinah se namreč ne hranijo, tako škropljene 
površine jim niso privlačne, se jih izogibajo, jih tudi zapuščajo. 
Tako delujete na vzroke težav z rdečimi polži. Če tega ne storite, bo zaradi parjenja polžev teh še dalje več in več!  Pridelki 
na škropljenih površinah so užitni tudi neposredno po škropljenju (čakalna doba ni potrebna, karence ni). 
Tak pristop, ki škodljivce obvladuje preko krepitve ravnovesja v ekosistemu, je odličen! Je trajnosten in je naraven! Je 
učinkovit in prijazen do ljudi in okolja. V energijsko ravnovesnejših sistemih, se namreč škodljivci prekomerno ne pojavljajo 
oz. se jim izogibajo, prekomerno namnoženi škodljivci jih tudi zapuščajo, z vitalnejšimi rastlinami v  njih se ne prehranjujejo. 
Posledica je, da se postopno izstradajo in postopno propadajo, oz. take ekosisteme zapuščajo ter se jim izogibajo.   
 

 Doziranje proizvoda za pripravo pršila:   

-Za uporabo na prostem: vrtovi, sadovnjaki, vinogradi, njive) in v rastlinjakih:                                                                                                                                                                                               

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi oz. za uporabo na manjših površinah, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml 

proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo že  preventivno uporabo proizvodov. V ta namen, glede na aktualne razmere, priporočamo  dve stopnji  oz. 



 
 

3 
 

3 

vrsti doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:                                                                                                                                 

-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v ugodnih rastnih  pogojih - ki ne vzpodbujajo prekomerne 

namnožitve rdečih in drugih škodljivih polžev ( 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 

pretirano namnožitev rdečih in drugih škodljivih polžev ( 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, celo ciljno površino in šiši pas okoli nje, 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, 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 
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 

file:///G:/Majda%204/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/www.cora-agrohomeopathie.com
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf
file:///G:/Majda%204/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/www.cora-agrohomeopathie.com
file:///G:/Majda%204/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/www.cora-agrohomeopathie.com
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Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie®: www.cora-agrohomeopathie.com. 

Razlaga imena proizvoda in akronima besedice »CONTRA« v imenu proizvoda, je na voljo v Katalogu 

proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki je na voljo na spletni strani. 

 

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

 

 
 

 
 
 
©  

Brez pisnega dovoljenja avtorice Majde Ortan, je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali kaka druga uporaba 
tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. 

 

file:///G:/Majda%204/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/www.cora-agrohomeopathie.com
http://cora-agrohomeopathie.com/
file:///G:/Majda%204/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/www.cora-agrohomeopathie.com
http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
file:///G:/Majda%204/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/coraagro@gmail.com
http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
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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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Brez pisnega dovoljenja avtorice Majde Ortan, je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali kaka druga uporaba 
tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. 

 


