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Cora agrohomeopathie B2  

NaturSTOP –CONTRA strune 

1. O proizvodu: 

Naravni homeodinamični agrohomeopatski kompleks, energiziran homeodinamični naravni 

biokvantni agro biostimulativni  proizvod!  

Za naravno krepitev vitalnosti rastlin - vitalne rastline so odpornejše na škodljivce!  

Posledično-posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin (tudi 

rastlinskih plodov) na strune.  

Delovanje proizvoda bazira na dejstvu, da so po Naravnem Redu vitalne rastline in 

rastlinski deli (npr. gomolji, koreninice ipd), odpornejše na škodljivce in bolezni. 

»Škodljivci« imajo v Naravi nalogo, da uničijo kar je šibko, bolno, da se spet vzpostavi 

naravno ravnovesje.  

Učinkovitost proizvoda je dosežena z energizacijo ustreznih rastlin in mineralov, ki ciljnim 

rastlin sinergijsko »pomagajo«, da razvijejo oz. okrepijo ustrezno lastno odpornost na 

strune. S škropljenjem s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP – 

CONTRA strune, se specifična vitalnost in specifična lastna odpornost škropljenih rastlin 

okrepi do take mere, da strune ne zavrtavajo več v podzemne dele rastlin (korenine, 

gomolje), nehajo se prehranjevati in se sčasoma tudi izstradajo. Tako relativno hitro 

dosežemo, da je pridelek varen pred škodo zaradi strun, ki sčasoma tudi propadejo. Zaradi 

biologije strun/ njihovega razvojnega kroga, je do slednjega cilja treba nekoliko vztrajnosti, 

a se izplača. Dobro je vedeti, da  najrazličnejše zastirke, (ki jih razni »svetovalci« kar 

povprek priporočajo), povzročajo prebitek celuloze, ki podre naravno ravnovesje, so 

(pre)obilje hrane strunam, ki se na takih (z organskimi zastirkami pokritih) površinah, zelo 

pogosto prekomerno namnožijo. Torej, odstranite tudi zastirke in jih varno zažgite! Nikar 

jih ne odlagajte na kompostni kup! 

PROIZVOD JE BREZ VSAKE KARENCE (škropljene rastline/pridelki so užitni tudi neposredno 

po škropljenju!). 

PROIZVOD je dovoljen za uporabo v ekološkem kmetijstvu!   

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf
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Uporabniške izkušnje s proizvodom so zelo dobre, proizvod je na slovenskem trgu na voljo 

že od leta 2012! 

 

Proizvod je  koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

 

Prednosti ustrezne (pravilne in pravočasne) uporabe: 

 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično-posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin 

krepi odpornost rastlin na strune, kot je navedeno v predhodnem razdelku!   

+ Homeodinamično, agrohomeopatsko, naravno biokvantno biostimulativno sredstvo za 

rastline- energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline (tudi na rastlinske 

pridelke). Krepi njihovo vitalnost in posledično - posredno-preko krepitve vitalnosti, krepijo 

tudi njihovo odpornost na strune. 

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

+Nakup je mogoč BREZ FFS IZKAZNICE. 

+Nakup je mogoč le direktno pri proizvajalcu, način prodaje po pošti s plačilom po povzetju.  

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost- tako je škoda 

preprečena že pred sajenjem! 

+ 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. V zelo 

vročih vremenskih razmere, je ta učinek lahko nekoliko krajši. 

+Energizirane učinkovine v proizvodu omogočajo, da njihov učinek prodre tudi globlje v tla 

(strune živijo v talnem pasu do globine cca 5 m). 

+ 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 strunam - proizvod 

deluje na principu naravne agrohomeopatske, agrohomeodinamične  krepitve vitalnosti 

rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev lastne odpornosti 

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/narocila/
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
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2017/03/AKTUALNA-Splo%C5%A1na-navodila-za-uporabo-proizvodov-Cora-agrohomeopathie-2016.pdf
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rastlin ter rastlinskih plodov na strune. (kot je navedeno v prvem razdelku teh navodil). 

Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki Dodatek. Za razlago 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie®, se lahko seznanite z vsebino opisa proizvoda  Cora 

agrohomeopathie B2 NaturSTOP – CONTRA strune, v razdelku Dodatek v Katalogu proizvodov, ki je 

objavljen na moji spletni strani. . 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:    

 Delovanje proizvoda bazira na dejstvu, da so po Naravnem Redu vitalne rastline in 

rastlinski deli (npr. gomolji, koreninice ipd), odpornejše na škodljivce in bolezni. 

»Škodljivci« imajo v Naravi nalogo, da uničijo kar je šibko, bolno, da se spet vzpostavi 

naravno ravnovesje.  

Učinkovitost proizvoda je dosežena z energizacijo ustreznih rastlin in mineralov, ki ciljnim 

rastlin sinergijsko »pomagajo«, da razvijejo oz. okrepijo ustrezno lastno odpornost na 

strune. S škropljenjem s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP – 

CONTRA strune, se specifična vitalnost in specifična lastna odpornost škropljenih rastlin 

okrepi do take mere, da strune ne zavrtavajo več v podzemne dele rastlin (korenine, 

gomolje), nehajo se prehranjevati in se sčasoma tudi izstradajo. Tako relativno hitro 

dosežemo, da je pridelek varen pred škodo zaradi strun, ki sčasoma tudi propadejo. Zaradi 

biologije strun/ njihovega razvojnega kroga, je do slednjega cilja treba nekoliko vztrajnosti, 

a se izplača. Dobro je vedeti, da  najrazličnejše zastirke, (ki jih razni »svetovalci« kar 

povprek priporočajo), povzročajo prebitek celuloze, ki podre naravno ravnovesje, so 

(pre)obilje hrane strunam, ki se na takih (z organskimi zastirkami pokritih) površinah, zelo 

pogosto prekomerno namnožijo. Torej, odstranite tudi zastirke in jih varno zažgite! Nikar 

jih ne odlagajte na kompostni kup! 

PROIZVOD JE BREZ VSAKE KARENCE (škropljene rastline/pridelki so užitni tudi neposredno 

po škropljenju!). 

PROIZVOD je dovoljen za uporabo v ekološkem kmetijstvu!   

Uporabniške izkušnje so zelo dobre! 

 

Proizvod je  koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

 

                                                                                                                                                         

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2017/03/AKTUALNA-Splo%C5%A1na-navodila-za-uporabo-proizvodov-Cora-agrohomeopathie-2016.pdf
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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 in v razmerah, ki so ugodne za prenemnožitve strun. 

Z ustrezno pripravljenim škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP – 

CONTRA strune, obvezno škropimo cel ciklus škropljenja - to je dva dni zapored s še eno 

ponovitvijo čez 14 dni (natančnejši opis je v razdelku "Doziranje").   Vedno obvezno  

opravimo cel ciklus škropljenja, cikluse škropljenja ponavljamo na dva do tri mesece, ob 

pogojih oz. v razmerah, ki vzpodbujajo težave rastlin zaradi strun.  

 

Doziranje:   
-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. vrsti doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:                                                                                                                                 
-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v ugodnih rastnih pogojih (več 
vlage, brez uporabe zastirk oz. kakih drugih virov prebitka celuloze v / na tleh) - ki ne 
vzpodbujajo težav rastlin zaradi strun: 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 težave rastlin zaradi strun (sušne razmere, prebitek celuloze na 
pridelovalnih površinah, težave s strunami iz prejšnjih rastnih sezon ali na sosednjih oz. 
bližnjih pridelovalnih površinah):  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, 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! Opozorilni 
stavki so na nalepki na steklenički s proizvodom ter tudi na pakirni škatlici, če je steklenička pakirana vanjo. 

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/2017/03/AKTUALNA-Splo%C5%A1na-navodila-za-uporabo-proizvodov-Cora-agrohomeopathie-2016.pdf
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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 -energizirano 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 več izhodiščneih snovi, aktivna je le njihova NARAVNA 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 

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

 
Pogoji naročanja in nakupa  
- so navedeni na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod 
gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -kliknite TUKAJ;  
 
Naročila sprejemamo na: 
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
Vljudno vas opozarjamo na tekst na zadnji strani! 
 

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
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/
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
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Vabljeni k naročilu! 

 
 
 

 

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! Prepovedani so vsaki poskusi s 

proizvodi Cora agrohomeopathie® s strani tretjih oseb, razen, če je za to pridobljeno izrecno pisno dovoljenje proizvajalca! 

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!    

©  
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 


