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Cora agrohomeopathie X35 

NaturSTOP lubadar 
na okrasnih smrekah 

 

1. O proizvodu: 

Proizvod je naravni homeodinamični agrohomeopatski kompleks, energiziran naravni 

biokvantni agro biostimulativni  proizvod!  

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

Posledično-posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, učinki delovanja pravilno 

pripravljega škropiva iz proizvoda ob pravočasnem / preventivnem škropljenju krepi 

specifično odpornost okrasnih smrek na lubadarje. Delovanje proizvoda bazira na dejstvu, da so po 

Naravnem Redu vitalne rastline in rastlinski deli (npr. gomolji, koreninice ipd), odpornejše na bolezni in na 

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

ravnovesje. Podobno pa naravno okrepljena lastna odpornost kmetijskih in okrasnih rastlin omogoča rastlinam, 

da so odporne(jše) na okužbe in obolenja zaradi povzročiteljev rastlinskih bolezni. 

Proizvod je  koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih, uporablja se ga kot 

škropivo. 

Učinkovitost proizvoda je dosežena z ustrezno energizacijo ustreznih rastlin in mineralov, 

ki škropljenim okrasnim smrekam sinergijsko »pomagajo«, da preko krepitve lastne 

vitalnosti okrepijo ustrezno lastno odpornost na lubadarje in njihove ličinke. Priporočena 

je že preventivna uporaba škropiva iz tega proizvoda, uporabljamo pa ga le za škropljenje 

okrasnih smrek v vrtovih, živih mejah, parkih ipd. Uporaba škropiva iz proizvoda Cora 

agrohomeopathie X35 NaturSTOP – lubadar na okrasnih rastlinah, v gozdovih ni dovoljena! 

Škropivo pripravite in uporabite natančno po Splošnem navodilu, ki ga najdete tudi pod to 

povezavo. Škropivo nanesite na celotne krošnje okrasnih smrek, toliko intenzivno, da se na 

vejah in tudi na celem deblu pozna vlažna sled. Po štirih urah po škropljenju dež učinkov 

škropljenja ne izpira več.  

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/wp-content/uploads/2017/03/AKTUALNA-Splo%C5%A1na-navodila-za-uporabo-proizvodov-Cora-agrohomeopathie-2016.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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PROIZVOD JE BREZ VSAKE KARENCE, če so v bližini škropljenega območja posajene užitne 

rastline oz. zelenjavni ali sadni vrt, so pridelki užitni tudi neposredno po škropljenju.  

 

Prednosti ustrezne (pravilne in pravočasne) uporabe škropiva iz proizvoda Cora 

agrohomeopatthie X35 NaturSTOP lubadar na okrasnih smrekah: 

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

okrasnih smrek krepi odpornost okrasnih smrek na lubadarje in njihove ličinke.  

+ Homeodinamično, agrohomeopatsko, naravno biokvantno biostimulativno sredstvo za 

okrasne smreke - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na okrasne smreke. 

Krepijo njihovo vitalnost in posledično – posredno - preko krepitve vitalnosti, krepijo tudi 

njihovo odpornost na smrekove lubadarje (osmerozobi in šesterozobi lubadar) in  njihove 

ličinke. 

+ 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! 

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Če so v bližini škropljenih 

površin pridelovalne površine, so pridelki 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 krajši, enako velja za dolga deževna 

obdobja. Zmrzal prekine učinek delovanja zadevnega škropiva. 

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

les okrasnih smrek  in v rastlinskih tkivih vzpodbuja lastno odpornost, lastno imunologijo 

okrasnih smrek na smrekovega lubadarja / smrekovega podlubnika in na njegove ličinke. 

+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi 

kot pršilo oz. škropivo za okrasne smreke. 

+ "Win-win" agro-ekološka rešitev: Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta ob upoštevanju Splošnih navodil za proizvode Cora 

agrohomeopathie®. 

+ 100% SLOVENSKI PROIZVOD, razvit in proizveden v Sloveniji! Prodaja je mogoča samo 

preko podjetja proizvajalca proizvoda – prodaja po pošti, s plačilom po povzetju. 

http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
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/narocila/
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Delovanje in uporaba:    

Naravni homeodinamični agrohomeopatski kompleks, energiziran homeodinamični naravni 

biokvantni agro biostimulativni  proizvod!  

Za naravno krepitev vitalnosti rastlin - vitalne rastline so odpornejše na bolezni in na 

škodljivce!  Posledično-posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, učinki delovanja 

pravilno pripravljega škropiva iz proizvoda ob pravočasnem / preventivnem škropljenju, 

krepi lastno specifično odpornost okrasnih smrek na smrekovege lubadarja. Delovanje 

proizvoda bazira na dejstvu, da so vitalne rastline po Naravnem Redu, odpornejše na bolezni in na škodljivce. 

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

Podobno pa naravno okrepljena lastna odpornost kmetijskih rastlin, omogoča rastlinam, da so odporne(jše) na 

okužbe in obolenja zaradi povzročiteljev rastlinskih bolezni. 

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

rastlinam sinergijsko / na naravni način »pomagajo«, da razvijejo oz. okrepijo ustrezno 

lastno odpornost na smrekovega lubadarja (osmerozobi, šesterozobi smrekov lubadar)  in 

njegove ličinke. PROIZVOD UPORABLJAJTE PREVENTIVNO, preden se pojavi prenamnožitev 

oz. napad smrekovega lubadarja na okrasne smreke.  

PROIZVOD JE BREZ VSAKE KARENCE - če so v bližini škropljenega območja posajene užitne 

rastline oz. če se v bližini nahaja zelenjavni ali sadni vrt, so pridelki užitni tudi neposredno 

po škropljenju.  

Sredstvo lahko uporabljamo  ustrezno razredčeno z vodo,  v obliki škropiva  na okrasnih 

smrekah v vrtovih, živih mejah, parkih… Sredstvo ni namenjeno uporabi v gozdu!                                                                                                                                                                                                                 

Priporočena je preventivna raba, v času in v razmerah, ki so potencialno nevarne za napade 

okrasnih smrek s smrekovim lubadarjem in njegovimi ličinkami (šesterozobi, osmerozobi 

smrekov lubadar). Vedno obvezno  opravimo cel ciklus škropljenja, kot je navedeno v 

Splošnih navodilih. Cikluse škropljenja ponavljamo na dva do tri mesece ob pogojih oz. v 

razmerah, ki so ugodnejši za napade smrekovega lubadarja (npr. bližina gozda, napadenega s 

smrekovim lubadarjem, vremensko naklonjeni pogoji za prenamnožitev smrekovega 

lubadarja,…).   

Doziranje – kot v Splošnih navodilih:   
-Za uporabo na prostem, v osebni vrtovih, za posamezno rastoče okrasne smreke:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 - ki ne 
vzpodbujajo verjetnosti prenamnožitve smrekovega lubadarja: 1 ml proizvoda na 1 l vode, 
oz. 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v parkih, na smrekovih živih 

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/wp-content/uploads/2017/03/AKTUALNA-Splo%C5%A1na-navodila-za-uporabo-proizvodov-Cora-agrohomeopathie-2016.pdf
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mejah, tudi kjer raste več samostojnih okrasnih smrek na okrasni površini;                                                                                                                                                                                 
-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih - ki: 
vzpodbujajo verjetnosti prenamnožitve smrekovega lubadarja: 3 ml proizvoda na 1 vode za 
uporabo na zasebnih okrasnih površinah oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za 
profesionalno uporabo v vrtnarstvu in na smrekovih živih mejah.                                                 
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, v optimalnih vremenskih pogojih tudi do 2 - 3 mesece. To je  odvisno 
tudi od vremenskih pogojev – če je dlje časa vroče, nad cca 28 ° Celzija, je možno, da učinki 
škropljenja popustijo prej. Škropite zjutraj ali proti večeru, cele drevesne krošnje okrasnih 
smrek, toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene, da škropivo doseže in orosi tudi 
deblo, in da se po tleh pod krošnjami okrasnih smrek 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. 
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.  

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks, agro-homeodinamično, biokvantno - nergizirano 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 izhodiščnih 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: 

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/wp-content/uploads/2017/03/AKTUALNA-Splo%C5%A1na-navodila-za-uporabo-proizvodov-Cora-agrohomeopathie-2016.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
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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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! 
 

Vabljeni k naročilu! 

 
 

 
 

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
http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
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Splošni aktualni VODNIK ZA ENOSTAVNO IZBIRO PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® za Corino 

zeleno nego – od spomladi do jeseni– v njem najdete večino za ta čas potrebnih in aktualnih rešitev 

za rastline in tla – za vrtnarjenje, za kmetijstvo, zelenjadarstvo, jagodičarstvo, sadjarstvo, 

vinogradništvo, poljedelstvo, pa tudi za okrasne rastline. 

Za ljubiteljsko uporabo IN ZA PROFESIONALNO UPORABO v KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU. 

Vabljeni k naročilu! 

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/narocila/
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. 

 
 

Vabljeni k naročilu! 

 

 
 

 
 
 

 
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. 

http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/

