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TAKO ZMAGOVALNO USTAVLJAMO POLŽE ŽE DEVETO PRIDELOVALNO 
SEZONO – na naraven način, tako, da je skladno z Naravnim Redom! 
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TAKO z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP - 
CONTRA polži, ZMAGOVALNO USTAVLJAMO POLŽE ŽE DEVETO 
PRIDELOVALNO SEZONO – na naraven način, tako, da je skladno z 
Naravnim Redom! 

1.UČINEK UPORABE ŠKROPIVA iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega 

(agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži, 
polže iz tal požene na površje. Ko s tem škropivom škropite rastline in tla (v ciklusu treh 
škropljenj, kot piše v navodilih), se na energijskem nivoju krepi ravnovesje, krepi se vitalnost 
rastlin in preko nje tudi odpornost rastlin na polže. Vitalnejše rastline so odpornejše na 
bolezni in na škodljivce. Polži se v tako škropljenih ekosistemih ne hranijo – energizirana 
informacija, “da tu zanje ni na hrane”, jih požene iz zemlje na površje, kjer pa s škropivom 
vitaliziranih, na polže odpornejših rastlin in rastlinskih plodov, ne objedajo. Stradajo in se na 
takih površinah tudi sami izstradajo, če jih pustite; tako delijo usodo s polži na škropljenih 
površinah. Več-kdo pogledov na polžjo zalego, ki je bila v tleh, ne prenese in jih pobere… 
Tudi, če imate npr. pokrite grebene – se zgodi enako, kot piše v zgornjem tekstu- polži iz 
zemlje po opravljenem ciklusu škropljenja s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie 
B1 NaturSTOP-CONTRA polži, prilezejo na plano – skozi luknje, ob straneh ali na nepokritih 
potkah. O tem sem podrobneje pisala tudi v eni od preteklih jeseni – tista informacije objava 
je pod to povezavo. 

Kakorkoli: tako imamo po opravljenem ciklusu škropljenja s škropivom iz proizvoda Cora 
agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži, VEČKRATNO KORIST: zemljo očiščeno 
polžje zalege, ki bi nenehno lezla na plano, pridelek, ki polžem ne tekne, zeleno površino, 
kamor polži iz drugih površin ne lezejo radi – kajti zaznajo energizirano informacijo, da tu 
zanje ni hrane.  

2.CIKLUS ŠKROPLJENJA s škropivom Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-

CONTRA polži, opravite čimprej po sajenju rastlin oz. ko posejane rastline vzniknejo in 
pričnejo rasti. Ponavljajte po potrebi oz. na cca 2 meseca, če pa je pritisk prenamnoženih 
škodljivcev velik in v deževnih obdobjih tudi prej. PRIPOROČENA JE ŽE PREVENTIVNA 
UPORABA, pa tudi jesenski ciklus škropljenja, saj se polži najbolj intenzivno parijo v zemlji, 
tudi če jih v jesenskem času na površini tal ni več videti. Po škropljenju s škropivom iz 
naravnega proizvoda Cora agrohomeopathie B1 naturSTOP -CONTRA polži, so vaši pridelki 
užitni tudi neposredno po škropljenju (karence ni), proizvod Cora agrohomeopathie B1 
NaturSTOP -CONTRA polži, pa je dovoljen tudi v ekološki pridelavi (povezava na Potrdilo!). 
TAKO z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie B1 naturSTOP -CONTRA polži, 
ZMAGOVALNO USTAVLJAMO POLŽE ŽE DEVETO PRIDELOVALNO SEZONO – na naraven 
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http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2016/08/12/zdaj-je-pravi-cas-za-prekinjanje-razvojnega-kroga-polzev-na-naraven-nacin-odstranjujte-vzroke-tezav-s-polzi-da-preprecujete-posledice/
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Zatiranje rdečih polžev je na dan privleklo 
tudi grozljive prakse in to pod krinko 
naprednih »bio« metod. 
 

Nekateri sežigajo polžje hiške in 
polže preganjajo z vodno raztopino 
tega pepela. NE DELAJTE TEGA! 
KDORKOLI BI ZARES VEDEL, KAJ S 
TEM POČNE, TEGA PO MOJEM 
NIKOLI NE BI POČEL. VI BOSTE TO 
IZVEDELI V VSEBINI OBJAVE pod to 
povezavo! 

 

 
(Vir: fotografija internet, free photo stocks) 

 

SIGURNO STE ODLOČENI, DA V VAŠEM VRTU 
NE BO TAKO! Pridružite se številnim 
uporabnikom, ki z uporabo proizvoda Cora 
agrohomeopathie B1 naturSTOP - CONTRA 
polži, ZMAGOVALNO USTAVLJAJO POLŽE ŽE 
DEVETO PRIDELOVALNO SEZONO – na 
naraven način, TAKO kot je ustrezno 
Naravnemu Redu! 

 

3.KDAJ PRIČETI S ŠKROPLJENJEM: 

Čakanje vas sigurno ne bo nagradilo. S škropljenjem s škropivom iz proizvoda Cora 
agrohomeopathie B1 naturSTOP – CONTRA polži, ZAČNITE ČIMPREJ, po sajenju rastlin oz. ko 
posejane rastline vzniknejo in pričnejo rasti. Ponavljajte po potrebi oz. na cca 2 meseca, če 
pa je pritisk prenamnoženih škodljivcev znaten oz. velik in v deževnih obdobjih tudi prej. 
Priporočena je že preventivna raba, pa tudi jesenski ciklus škropljenja, saj se polži najbolj 
intenzivno parijo v zemlji, tudi če jih v jesenskem času na površini tal ni več videti. Škropite 
po tleh in po rastlinah, tako močno, da se po škropljenju pozna vlažna sled. Brez skrbi, vaši 
pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju (karence ni)! 

 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2019/04/Povejo-nam-brez-besed-to-kar-je-treba-zdaj-dojeti-1.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2019/04/Povejo-nam-brez-besed-to-kar-je-treba-zdaj-dojeti-1.pdf
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4.DOZIRANJE IN NAČIN ŠKROPLJENJA: 

 Ljubiteljska pridelava, uporaba nahrbtnih ročnih škropilnic: 3 ml na 1 l vode. Škropiti 
dva dni zapored, s še eno ponovitvijo čez cca 14 dni (skupaj 3 x, to je en ciklus 
škropljenja). 

 Uporaba v kmetijski pridelavi  –  zelenjadarstvo, poljedelstvo, jagodičarstvo,  okrasne 
rastline, travinje: 200 ml na 200 l vode na ha. Način škropljenja: čimbolj fino 
škropljenje, meglenje – škropljenje po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da se po 
rastlinah in po tleh pozna vlažna sled. Z ustrezno nastavitvijo šob in z ustrezno hitrostjo 
pomika, lahko dosežemo porabo 200 l vode na ha, kar zadošča. 

Pri pripravi škropiva, škropljenju in hrambi proizvoda, je obvezno potrebno upoštevati 
tudi Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki jih prilagamo 
proizvodom. Ostali spremni dokumenti so vam na voljo tudi pod povezami v razdelku 
Komercialni podatki in naročanje. 
4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Po tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. 

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie® je pravo za vas in o priporočenem 
ciklusu škopljenj: odgovor je pod to povezavo. 

5.NAZAJ NA OBJAVO PRISPEVKA  (ZMAGOVALNI naravni STOP RDEČIM POLŽEM in 

DRUGIM ŠKODLJIVIM POLŽEM) 

 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2017/03/AKTUALNA-Splo%C5%A1na-navodila-za-uporabo-proizvodov-Cora-agrohomeopathie-2016.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2019/03/20/katero-pakiranje-proizvodov-cora-agrohomeopathie-je-pravo-za-vas-in-o-priporocenem-ciklusu-skopljenj/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2021/05/14/naravni-stop-rdecim-polzem-in-drugim-skodljivim-polzem/
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2021/05/14/naravni-stop-rdecim-polzem-in-drugim-skodljivim-polzem/

