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Hvala za razumevanje! 

PROIZVODI CORA AGROHOMEOPATHIE® 

 

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,                                                                                                   

Ing. Majda Ortan, s.p.,                                                                                                                                                                                                             

Ob Meži 30,                                                                                                                                                                                                              

2391 Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem.                                                                                                   

Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279;                                                 

www.cora-agrohomeopathie.com,  

SPLOŠNA SPECIFIKACIJSKA LISTA ZA  PROIZVODE  Cora agrohomeopathie®,  

VARNOSTNI LIST ZA NOSILNI MEDIJ, ki je v proizvodih Cora agrohomeopathie® 43% (m/m) etanol 

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

                                                                            

                                                      © 
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. 

TA DOKUMENT JE 
TRENUTNO V PRENOVI!

V ČASU PRENOVE DODATNO K VSEBINI TEGA DOKUMENTA 
UPOŠTEVAJTE POVEZAVE POD NASLOVI:

SPLOŠNA SPECIFIKACIJSKA LISTA ZA  PROIZVODE  Cora 
agrohomeopathie® in VARNOSTNI LIST ZA NOSILNI MEDIJ, ki je v 
proizvodih Cora agrohomeopathie® 43% (m/m) etanol. 
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                 KAZALO       VSEBINE 

PROIZVOD 
 

Vsebina Stran 

SKUPINA A 
 

  

A3 
  
CORA 
AGROHOMEOPATHIE A3 

NaturNEGA-črne listne 
pege 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

8 - 14 

A4  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE A4 

NaturNEGA- 
gniloba,bakterijske bolezni 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

15-21 

A6 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE A6 

NaturNEGA-poškodbe 
rastlin, presajanje 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

22-28 

SKUPINA B   
  

B1 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE B1 NaturSTOP-CONTRA polži 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

29-36 

B2 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE B2 

NaturSTOP-CONTRA 
strune 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

37-44 

B3 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE B3 

NaturSTOP-CONTRA 
škodljivi hrošči 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

45-52 

 B4 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE B4 

NaturSTOP-CONTRA listne 
uši 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

53-60 

B5 
 
 CORA 
AGROHOMEOPATHIE B5 

NS-CONTRA sadni molj, 
sadni zavijač 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

61-69 

SKUPINA C   
  

C1  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE C1 NaturNEGA-moč rastlin 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

70-77 

C2 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE C2 

NaturNEGA rastlin pred 
pozebo 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

78-85 

C3 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE C3 

NaturNEGA- energijsko 
nahrani zemljo 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

86-93 

C4  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE C4 

NaturNEGA-vitalnost 
rastlin 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

94-100 

C5  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE C5 

NaturNEGA- CONTRA-
glivice 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

101-108 

C6  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE C6 NaturNEGa-kompost 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

109-115 

SKUPINA D 
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D1  
CORA 
AGROHOMEOPATHIE D1 

NaturSTOP-CONTRA-miši, 
podgane 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje agrohomeopatije in 
proizvodov Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

 
 
 
 

 

116-123 

D2 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE D2 

NaturSTOP-CONTRA-hišni 
insekticid 

1. O proizvodu 
2.Za boljše razumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

124-131 

D3  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE D3 

NaturSTOP-CONTRA 
mravlje 

1. O proizvodu 
2.Za boljše razumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

132-139 

D4  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE D4 NaturSTOP-CONTRA ščurki 

1. O proizvodu 
2.Za boljše razumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

140-147 

D5  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE D5 

NaturSTOP-CONTRA hišni 
molji 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

148-155 

D6  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE D6 NaturSTOP-CONTRA muhe 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

156-163 

SKUPINA X   
  

X2  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE X2 NaturSTOP-CONTRA klopi 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

164-171 

X3  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE X3 NaturSTOP-CONTRA kapar 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

172-178 

X4   
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE X4 

NaturNEGA-zimska 
odpornost  dreves 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

179-185 

X7  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE X7 

NaturSTOP-manj enoletnih 
plevelov 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

186-193 

X8  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE X8 

NaturSTOP-CONTRA 
cvetožer 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

194-201 

X9  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE X9 

NaturSTOP-CONTRA 
gosenice 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

202-209 

X10  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X10 NaturSTOP-CONTRA vešče 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

210-218 

X11  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X11 

NaturSTOP-CONTRA 
kapusov molj 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

219-227 

X12  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X12 

NaturSTOP-CONTRA 
krompirjev molj 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

228-236 

X14  
 
CORA 

NaturNEGA-sadje brez 
temnih peg 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

 
237-243 
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AGROHOMEOPATHIE 
X14 

 
 
 
 
 

PROIZVOD 
 

VSEBINA STRAN 

X15  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X15 

NaturSTOP-CONTRA lesni 
črv 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

244-252 

 
 
X16  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X16 

 
 
NaturNEGA-tonik za šibke 
rastline 

 
 
 
1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

253-259 

X17  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X17 

NaturNEGA-poškodbe 
rastlin- pozeba 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

260-266 

X18  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X18 

NaturNEGA-drevesna 
debla-pozeba 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

267-273 

X19  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X19 

NS CONTRA-
pršice,mušice,tripsi,bolhači 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

274-281 

X20  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X20 NaturSTOP-živilski molji 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

282- 289 

X21 CORA 
AGROHOMEOPATHIE 

NaturNEGA-preventivna 
krepitev rastlin 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

290- 296 

X22  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X22 

NaturNEGA-revitalizacija-
krepitev rastlin 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

297-303 

X23  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X23 

NaturNEGA-prezgodnje 
cvetenje rastlin 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

304 - 311 

X24  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X24 

NaturNEGA-pomoč pri 
herbicidih v tleh 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

312 - 318 

X25  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X25 

NaturNEGA- kaljivost 
rastlin 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

319 - 325 

X27  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X27 NaturNEGA- kloroze 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

326 - 332 

X30  
 
CORA NaturNEGA - botritis 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 

 
333- 339 
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AGROHOMEOPATHIE 
X30 

3.Še o imenu proizvoda  
 
 
 
 

 

PROIZVOD VSEBINA  STRANI 

X31  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X31 NaturNEGA- rastlinske rje 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

340-346 

X32  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X32 

NaturNEGA-rastline in 
zemlja pri suši 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

347-353 

X35  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X35 

NaturNEGA-mehanske 
poškodbe rastlin 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

354-360 

X36  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X36 

NaturNEGA-drevesa,škrlup 
in gnilobe 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

361- 367 

X37  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X37 

NaturNEGA-vrtnine, plesni 
in gnilobe 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

368 - 374 

X38  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X38 

 
 
NaturNEGA-rastline po 
pozebi 

 
 
1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

375 - 382 

X39  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X39 

NaturSTOP-CONTRA 
voluhar 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

383 - 390 

X40  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X40 

NaturSTOP-CONTRA 
srnjad, mačke 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje agrohomeopatije in 
proizvodov Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

391 - 398 

X41  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X41 

NaturNEGA-kapilarnost 
rastlin 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

399 - 405 

X57  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X57 

NaturNEGA- oidij in 
pronospora 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

406 - 412 

X58 
 
 CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X58 

NaturNEGA-
balkonske,vrtne,sobne 
rože 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

413 - 419 

X59  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X59 

NaturNEGA-domača 
zelenica 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

420 - 426 

X61  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 

NaturNEGA-obstojnost 
rezanega cvetja 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

 
427 - 432 
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X61  
 
 
 

 

PROIZVOD VSEBINA STRAN 

X62  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X62 

NaturNEGA-za zemljo in 
močne rastline 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

433 - 439 

X63  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X63 

NaturNEGA-košičasto 
sadje 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

434 - 447 

X64  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X64 NaturNEGA-vinska trta 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

448 - 454 

X65  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X65 

NaturNEGA-jablane in 
hruške 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

455 - 461 

X66  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X66 NaturNEGA-HMELJ 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

462 - 468 

X 67  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X67 NaturNEGA-žita 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

469 - 475 

X69  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X69 

NaturNEGA-za rastline po 
toči 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

476 - 482 

X72  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X72 NaturNEGA-kapusnice 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

483 - 489 

X73  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X73 NaturNEGa-koruza 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

490 - 496 

X75  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X75 NaturNEGA-fižol 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje agrohomeopatije in 
proizvodov Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

497 - 503 

X76  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X76 NaturNEGA-krompir 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

504 - 511 

X77  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X77 NaturNEGA-paradižnik 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

512 - 517 

X78  
 
CORA  
AGROHOMEOPATHIE 
X78 

NaturSTOP-CONTRA 
rilčkarji 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

 
518 - 525 
 
 
 



7 
 

  
 
 

 

PROIZVOD VSEBINA STRANI 

X79  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X79 NaturNEGA-monilija 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje agrohomeopatije in 
proizvodov Cora agrohomeopathie® 

3.Še o imenu proizvoda 

526 - 532 

X85  
 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X85 

NaturNEGA-oljke v rastni 
sezoni 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

533 - 539 

X86  
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X86 NaturNEGA-oljke pozimi 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

540 - 546 
 

X90 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X90                                      
NaturSTOP-CONTRA - 
pušpan, glivice                                   

 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

547 - 554 

X91 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X90                                      
NaturSTOP-CONTRA - 
pušpan, gosenice                                   

 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

555 - 562 

X104 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X104                                      
NaturSTOP-CONTRA - 
Drosophila suzukii                                   

 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

563 - 570 

X105 
 
CORA 
AGROHOMEOPATHIE 
X105                                      
NaturSTOP-CONTRA - 
Ose                                  

 

1. O proizvodu 
2.Za boljše raumevanje 
agrohomeopatije in proizvodov 
Cora agrohomeopathie® 
3.Še o imenu proizvoda 

571 - 577 
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Cora agrohomeopathie A3 NaturNEGA - črne listne pege 

Poznamo različne pegavosti, ki lahko napadajo različne rastline, med njimi je pogosta črna listna pegavost, ki se lahko 

pojavlja ne vrtnicah, krompirju, paradižniku, vinski trti, ... Za črno listno pegavost je značilen pojav črnih listnih peg na 

rastlinah. Povzročajo jo glive iz rodu Alternaria, pogostejša je v deževnih letih. Napada zlasti neodporne rastline, s šibko, 

oslabelo vitalnostjo, s šibko, oslabelo lastno imunologijo. Da se temu ognemo, je rastline dobro krepiti, da se jim okrepi 

lastna vitalnost.                                                                                                                                                                                                     

Proizvod Cora agrohomeopathie A3 NaturNEGA - črne listne pege, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije 

in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje. Učinek delovanja tega proizvoda 

namreč okrepi vitalnost rastlin, preko nje pa - posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, tudi odpornost rastlin na črno 

listno pegavost. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Z uporabo proizvoda                                                      

Cora agrohomeopathie A3 NaturNEGA - črne listne pege, krepčilno vitaliziramo rastline, da so odpornejše na črno listno 

pegavost. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na črne listne pege (črno listno pegavost), kot je opredeljeno v 

nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

pojav črnih listnih peg (na pojav črne listne pegavosti).                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

+ Proizvod za splošno uporabo, ni FFS! 

+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo za rastline. 

Pri tem je potrebno upoštevati Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie.                                                  

+Nosilni medij energizirane učinkovine proizvoda je 43% etanol (torej etanol v koncentraciji, kot jo vsebujejo nekatere 

žgane pijače). Ker je proizvod klasificiran kot proizvod za splošno uporabo, se 43% etanol šteje kot nevarna kemikalija, ker 

je vnetljiv. Zato je potrebno upoštevati varnostni list za 43% etanol, ki je dostopen na tej povezavi in na spletni strani 

www.cora-agrohomeopathie.com. To velja le za proizvod, ne pa tudi za škropivo, ki ga iz proizvoda z redčenjem z vodo 

pripravite po Splošnih navodilih za uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie®. 

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi na rastlinah  utegnili imeti  

težave s pojavom črnih listnih peg (črne listne pegavosti), torej na zelenjadnih rastlinah (krompir, paradižnik), na vinski trti, 

na okrasnih rastlinah - zlasti na vrtnicah.                                                                                                                                                                                             

+ Ustrezna uporaba škropiva iz proizvoda je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po 

škropljenju. 

+ 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. 

+ Win-win agro-ekološka rešitev: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na pojav črnih listnih peg (torej na pojav črne listne pegavosti)! Vitalnejše rastline so odpornejše na 

škodljivce in bolezni.  

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-etanol-43.pdf
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+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

VARNOSTNO OPOZORILO:  

Nosilni medij energizirane učinkovine proizvoda je 43% etanol (torej etanol v koncentraciji, kot jo vsebujejo nekatere žgane 

pijače). Ker je proizvod klasificiran kot proizvod za splošno uporabo, se 43% etanol šteje kot nevarna kemikalija, ker je 

vnetljiv. Zato je potrebno upoštevati Varnostni list za 43% etanol, ki je dostopen na tej povezavi in tudi na spletni strani 

www.cora-agrohomeopathie.com. To velja le za proizvod, ne pa tudi za škropivo, ki ga iz proizvoda z 

ustreznim redčenjem z vodo pripravite po Splošnih navodilih za uporabo proizvoda Cora 

agrohomeopathie®. 

Tako pripravljeno škropivo je popolnoma varno in brez škodljivih vplivov za ljudi, živali, okolje. 
 

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                    

Poznamo različne pegavosti, ki lahko napadajo različne rastline, med njimi je pogosta črna listna pegavost, ki se lahko 

pojavlja ne vrtnicah, krompirju, paradižniku, vinski trti, ... Za črno listno pegavost je značilen pojav črnih listnih peg na 

rastlinah. Povzročajo jo glive iz rodu Alternaria, pogostejša je v deževnih letih. Napada zlasti neodporne rastline, s šibko, 

oslabelo vitalnostjo, s šibko, oslabelo lastno imunologijo. Da se temu ognemo, je rastline dobro krepiti, da se jim okrepi 

lastna vitalnost.  Z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie A3 NaturNEGA - črne listne pege, krepčilno vitaliziramo 

rastline, da so odpornejše na črno listno pegavost. Preko krepitve vitalnosti rastlin, se tako posredno krepi njihova lastna 

odpornost na pojave črnih listnih peg (črne listne pegavosti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie A3 NaturNEGA - črne listne pege                                                              

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na zelenjadnicah, vinski trti, okrasnih rastlinah, oz. 

povsod,kjer bi utegnili imeti na rastlinah težave s pojavom črnih listnih peg (s črno listno pegavostjo)                                                                                                                                                

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave s pojavom črnih listnih peg, preden se pojavi okužba s črno 

listno pegavostjo, preden se le-ta razvije. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek oz. dosežete vitalno rast 

okrasnih rastlin, da so vam v veselje in v ponos! Proizvod Cora agrohomeopathie A3 NaturNEGA- črne listne pege, je tako 

dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa 

tudi pogosteje - to še zlasti velja v profesionalni uporabi, zlasti v primeru gojenja monokultur.                                                                                                                                                                                                                        

Doziranje:    

  Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

zlasti pojavov črnih listnih peg - črne listne pegavosti:  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 

rastlinske bolezni, zlasti za pojave črnih listnih peg - črne listne pegavosti : 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-ethanol-43-EN.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-etanol-43.pdf
file:///G:/majda4,1/5.1.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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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%! 
Nosilni medij energizirane učinkovine proizvoda je 43% etanol (torej etanol v koncentraciji, kot jo vsebujejo nekatere žgane 

pijače). Ker je proizvod klasificiran kot proizvod za splošno uporabo, se 43% etanol šteje kot nevarna kemikalija, ker je 

vnetljiv. Zato je potrebno upoštevati Varnostni list za 43% etanol, ki je dostopen na tej povezavi in tudi na spletni strani 

www.cora-agrohomeopathie.com. To velja le za proizvod, ne pa tudi za škropivo, ki ga iz proizvoda z 

ustreznim redčenjem z vodo pripravite po Splošnih navodilih za uporabo proizvoda Cora 

agrohomeopathie®. 

Tako pripravljeno škropivo je popolnoma varno in brez škodljivih vplivov za ljudi, živali, okolje. 
 
 
 
 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno 
škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči učinke delovanja.  
Varnost:  
Nosilni medij energizirane učinkovine proizvoda je 43% etanol (torej etanol v koncentraciji, kot jo vsebujejo nekatere žgane 

pijače). Ker je proizvod klasificiran kot proizvod za splošno uporabo, se 43% etanol šteje kot nevarna kemikalija, ker je 

vnetljiv. Zato je potrebno upoštevati Varnostni list za 43% etanol, ki je dostopen na tej povezavi in tudi na spletni strani 

www.cora-agrohomeopathie.com. To velja le za proizvod, ne pa tudi za škropivo, ki ga iz proizvoda z 

ustreznim redčenjem z vodo pripravite po Splošnih navodilih za uporabo proizvoda Cora 

agrohomeopathie®. 

Tako pripravljeno škropivo je popolnoma varno in brez škodljivih vplivov za ljudi, živali, okolje. 
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Varnost:  
Nosilni medij energizirane učinkovine proizvoda je 43% etanol (torej etanol v koncentraciji, kot jo vsebujejo nekatere žgane 

pijače). Ker je proizvod klasificiran kot proizvod za splošno uporabo, se 43% etanol šteje kot nevarna kemikalija, ker je 

vnetljiv. Zato je potrebno upoštevati Varnostni list za 43% etanol, ki je dostopen na tej povezavi in tudi na spletni strani 

www.cora-agrohomeopathie.com. To velja le za proizvod, ne pa tudi za škropivo, ki ga iz proizvoda z 

ustreznim redčenjem z vodo pripravite po Splošnih navodilih za uporabo proizvoda Cora 

agrohomeopathie®. 

Tako pripravljeno škropivo je popolnoma varno in brez škodljivih vplivov za ljudi, živali, okolje. 

 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

file:///G:/majda4,1/5.1.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/2018/09/VL-ethanol-43-EN.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-etanol-43.pdf
file:///G:/majda4,1/5.1.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/2018/09/VL-ethanol-43-EN.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-etanol-43.pdf
file:///G:/majda4,1/5.1.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/2018/09/VL-ethanol-43-EN.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-etanol-43.pdf
file:///G:/majda4,1/5.1.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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Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 
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agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 
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oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie A3 NaturNEGA - črne listne pege 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

A3 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

A3 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 
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NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie A3 NaturNEGA - črne listne pege: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "črne listne pege" pove, da gre za 

krepitev odpornosti rastlin na pojav črnih listnih peg. Oznaka A3 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem 

sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, bakterijske bolezni 

Številne bakterijske gnilobe pogosto prizadenejo zlasti vrtnine in okrasne rastline. Najrazličnejše bakterije so vedno prisotne 

v odmrlem rastlinskem materialu, v vodi za zalivanje, v zemlji itd. Infekcija je pogosto posledica poškodb, ki jih rastlinam 

povzročajo žuželke oz. njihovega objedanja rastlin. Infekcijam podležejo neodporne, vitalno šibke, vitalno oslabele rastline, 

ki so izven lastnega (energijskega ravnovesja). To preprečimo s krepitvijo rastlin. Učinek delovanja naravnega 

agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, bakterijske bolezni,  na energijskem nivoju 

krepi ravnovesje rastlin, krepi njihovo lastno vitalnost in posledično - preko krepitve vitalnosti, krepi tudi njihovo lastno 

odpornost na bakterijske gnilobe. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Zato je priporočena 

preventivna uporaba. S pravilno in pravočasno  uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, 

bakterijske bolezni, dosežemo, da so rastline odpornejše na bakterijske gnilobe. Pridelki so užitni tudi neposredno po 

uporabi proizvoda, karence ni. Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na bakterijske bolezni, gnilobe , kot je opredeljeno v nadaljevanju 

teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

bakterijske bolezni,  gnilobe.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi na rastlinah utegnili imeti  

težave z okužbami bakterijskih gnilob oz. s pojavom bolezenskih bakterijskih bolezni, gnilob , torej na najrazličnejših 

zelenjadnih rastlinah (krompir, paradižnik, solatnice, ...).                                                                                                                                                                                          

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na bakterijske gnilobe! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Številne bakterijske gnilobe pogosto prizadenejo zlasti vrtnine in okrasne rastline. Najrazličnejše bakterije so vedno prisotne 

v odmrlem rastlinskem materialu, v vodi za zalivanje, v zemlji itd. Infekcija je pogosto posledica poškodb, ki jih rastlinam 
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povzročajo žuželke oz. njihovega objedanja rastlin. Infekcijam podležejo neodporne, vitalno šibke, vitalno oslabele rastline, 

ki so izven lastnega (energijskega ravnovesja). To preprečimo s krepitvijo rastlin. Učinek delovanja naravnega 

agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, bakterijske bolezni,  na energijskem nivoju 

krepi ravnovesje rastlin, krepi njihovo lastno vitalnost in posledično - preko krepitve vitalnosti, krepi tudi njihovo lastno 

odpornost na bakterijske gnilobe. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Zato je priporočena 

preventivna uporaba. S pravilno in pravočasno  uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, 

bakterijske bolezni, dosežemo, da so rastline odpornejše na bakterijske gnilobe. Pridelki so užitni tudi neposredno po 

uporabi proizvoda, karence ni. Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                           

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, bakterijske bolezni                                                      

Priporočena je preventivna uporaba proizvoda, preden se bi se na rastlinah utegnile pojaviti  težave z okužbami bakterijskih 

gnilob oz. pred pojavom bolezenskih bakterijskih gnilob.  Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod 

Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, bakterijske bolezni, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku 

vegetacije, ko začno rastline rasti in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje 

(npr. na mesec dni oz. po potrebi) - zlasti v bolj deževnih obdobjih, v profesionalni uporabi in na površinah z monokulturami 

ter tam, kjer ne kolobarimo. Učinek delovanja tega proizvoda namreč okrepi vitalnost rastlin, preko nje pa - posredno, 

preko krepitve vitalnosti rastlin, tudi odpornost rastlin na gnilobe, bakterijske bolezni. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, bakterijske bolezni, krepčilno 

vitaliziramo rastline, da so odpornejše na bakterijske gnilobe. Zato imamo v času rastne sezone, na tako škropljenih 

rastlinah, manj težav z bakterijskimi gnilobami.                                                                                                                                                                        

Doziranje:                                                                                                                                                                                            

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

zlasti pojavov bakterijskih gnilob: ( 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 

rastlinske bolezni, zlasti za pojave bakterijskih gnilob : ( 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 
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ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 
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določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 
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jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 
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Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, bakterijske bolezni 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 
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nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

A4 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

A4 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA - gniloba, 

bakterijske bolezni: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "gniloba, bakterijske bolezni" 

pove, da gre za krepitev odpornosti rastlin na bakterijske bolezni,gnilobe. Oznaka A4 pa zagotavlja identifikacijo 

proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie A6 NaturNEGA - poškodne rastlin, presajanje 

Ob presajanju (in tudi ob različnih vremenskih ujmah, kot sta veter in toča), se lahko zgodi, da rastline utrpijo večje ali 

manjše poškodbe.  Neodporne rastline, rastline s šibko odpornostjo, so za to bolj dovzetne, poškodbe pa njihovo vitalnost, 

njihovo lastno odpornost, še bolj oslabijo, postanejo dovzetnejše za rastlinske bolezni, rastlinske škodljivce, za motnje v 

rasti ipd.. Z uporabo proizvoda  Cora agrohomeopathie A6 NaturNEGA - poškodbne rastlin, presajanje, se okrepi vitalnost 

rastlin, preko nje pa (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi odpornost rastlin na poškodbe, ki bi utegnile 

nastati ob presajanju (pa tudi v drugih razmerah, ki bi lahko povzročile mehanske poškodbe rastlin). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce, so pa tudi manj dovzetne za morebitne mehanske poškodbe . Svetujemo preventivno 

uporabo- ciklus škropljenja začnemo vsaj dan pred presajanjem (oz. že ob napovedi vremenskih ujm, ki bi lahko povzročile 

mehanske poškodbe rastlin). Ciklus škopljenja potem nadaljujemo, kot je opisano v nadaljevanju teksta.  Glede na 

vremenske ujme, ki so v zadnjem času postale stalnice, pa je smiselno ciklus škropljenja opraviti tudi že ob začetku rastne 

sezone, ko se prične vegetacija, ko začno rastline rasti. Take cikluse škropljenj lahko med rastno sezono ponavljamo na 2-3 

mesece, po potrebi pa tudi bolj pogosto (npr. na mesec dni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na poškodbe, ki bi utegnile nastati ob presajanju. Koncentrat za 

obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

poškodbe, ki bi utegnile nastati ob presajanju.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin.                                                                                                         

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na poškodbe, ki bi utegnile nastati ob presajanju! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in 

bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                                

Ob presajanju (in tudi ob različnih vremenskih ujmah, kot sta veter in toča), se lahko zgodi, da rastline utrpijo večje ali 

manjše poškodbe.  Neodporne rastline, rastline s šibko odpornostjo, so za to bolj dovzetne, poškodbe pa njihovo vitalnost, 
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njihovo lastno odpornost, še bolj oslabijo, postanejo dovzetnejše za rastlinske bolezni, rastlinske škodljivce, za motnje v 

rasti ipd.. Z uporabo proizvoda  Cora agrohomeopathie A6 NaturNEGA - poškodbne rastlin, presajanje, se okrepi vitalnost 

rastlin, preko nje pa (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi odpornost rastlin na poškodbe, ki bi utegnile 

nastati ob presajanju (pa tudi v drugih razmerah, ki bi lahko povzročile mehanske poškodbe rastlin). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce, so pa tudi manj dovzetne za morebitne mehanske poškodbe . Svetujemo preventivno 

uporabo- ciklus škropljenja začnemo vsaj dan pred presajanjem (oz. že ob napovedi vremenskih ujm, ki bi lahko povzročile 

mehanske poškodbe rastlin). Ciklus škopljenja potem nadaljujemo, kot je opisano v nadaljevanju teksta.  Glede na 

vremenske ujme, ki so v zadnjem času postale stalnice, pa je smiselno ciklus škropljenja opraviti tudi že ob začetku rastne 

sezone, ko se prične vegetacija, ko začno rastline rasti. Take cikluse škropljenj lahko med rastno sezono ponavljamo na 2-3 

mesece, po potrebi pa tudi bolj pogosto (npr. na mesec dni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie A6 NaturNEGA -  poškodbe rastlin, presajanje                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden pričnemo presajati rastline oz. že ob napovedih vremenskim ujm, ki bi utegnile 

povzročiti mehanske poškodbe rastlin. Ciklus škropljenja potem nadaljujemo, kot je opisano v nadaljevanju teksta, v 

razdelku "Doziranje in nanos škropiva".  Glede na vremenske ujme, ki so v zadnjem času postale stalnice, pa je smiselno 

ciklus škropljenja opraviti tudi že ob začetku rastne sezone, ko se prične vegetacija, ko začno rastline rasti. Take cikluse 

škropljenj lahko med rastno sezono ponavljamo na 2-3 mesece, po potrebi pa tudi bolj pogosto (npr. na mesec dni).                                                                                                                                                                       

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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  na vitalnejših rastlinah, ki so manj dovzetne za morebitne 

poškodbe ob presajanju: 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  na vitalno šibkejši, slabše odpornih rastlinah, ki so bolj dovzetne 

za morebitne poškodbe ob presajanju oz. v primeru možnosti vremenskih ujm, ki bi lahko rastlinam povzročile morebitne 

mehanske poškodbe: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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.                                                                                                                                                                                                                     

V primeru presajanja rastlin opravite prvo škropljenje ciklusa škropljenja vsaj dan pred presajanjem, drugo škropljenje na 

dan presajanja - neposredno za tem, ko rastline presadite, tretje škropljenje pa cca čez 14 dni. Ostalo je enako, kot v 

predhodnem odstavku. 

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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 
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(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 
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Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 
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njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 
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dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie A6 NaturNEGA -  poškodbe rastlin, presajanje                                                          
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Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

A6 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

A6 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie A6 NaturNEGA -  poškodbe rastlin, 

presajanje:                                          

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "poškodbe rastlin, presajanje" 

pove, da gre za krepitev odpornosti rastlin na poškodbe rastlin, ki bi utegnile na rastlinah nastati zlasti ob presajanju rastlin. 

Oznaka A6 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na polže, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za 

obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na različne 

škodljive polže.                                                                                                                                                                                                               

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, energizirane naravne učinkovine deluje direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva, uporabljamo za vse vrste rastlin, kot so vrtnine, sadno 

drevje, vinska trta, poljščine, okrasne rastline, travnate površine. 

+ 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 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 škodljivim polžem - proizvod deluje na principu 

naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na škodljive polže! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -preko krepitve vitalnosti rastlin, 

vpliva na krepitev odpornosti rastlin na različne škodljive polže, npr. rdeči polži, različni lazarji, drobni polžki, itd. Proizvod 

deluje z energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki posledično posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost 

rastlin na različne škodljive polže - vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Proizvod lahko ustrezno 

razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin in nasadov, kot so vrtnine, poljščine, sadovnjaki, 

vinogradi, okrasne rastline, travnate površine. Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave s polži, preden 

polži začno delati škodo. Najbolje je, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko začnejo rastline 

rasti, naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere - npr. po mesecu, dveh, treh, oz. po potrebi. Učinek škropiva s 

krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na škodljive polže, povzroča, da take 

rastline polžem ne dišijo, na takih površinah se škodljivi polži ne prehranjujejo, ostanejo torej brez hrane zase, v pogojih 

brez hrane se njihov razvojni krog prekinja. Krepitev vitalnosti rastlin vzajemno součinkuje tudi s posledično krepitvijo 

energijskega ravnovesja v škropljenem ekosistemu, kjer take rastline rastejo. Take rastline polžem,  posredno - torej preko 

vitalnih rastlin, ne nudijo všečnih življenjskih  pogojev, ne nudijo jim hrane. To velja tudi za polže, ki so še v tleh (torej v 

zemlji). Zato prilezejo na plano, zato jih lahko po škropljenju (začasno) vidite tudi več, kot pred tem. Ker škodljivim polžem 
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take površine ne nudijo všečnih pogojev, jih tudi zapuščajo. Ker škodljivim polžem take površine ne nudijo všečnih pogojev,  

jih tudi ne privlačijo - polži iz okoliških površin, se  v času učinkovanja proizvoda Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-

CONTRA polži, takih površin zato večinoma izogibajo. Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše rastline so 

odpornejše na škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-

CONTRA polži, so vitalnejše rastline odpornejše na polže.                                                                                                                                                                                      

Priporočena je preventivna uporaba, preden škodljivi polži prično delati škodo na rastlinah. Zato je najbolje, da prvi cikel 

škropljenja opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko začno rastline rasti, naslednje cikluse škropljenj pa v ponovitvah, ki 

ustrezajo konkretnemu primeru ( npr. po mesecu dni, ali po dveh mesecih, oz. po potrebi). Ker se polži najbolj intenzivno 

parijo jeseni, za tem pa v zemlji prezimujejo ( mile zime tega ne preprečijo), je priporočljivo, da ciklus škropljenja opravite 

tudi jeseni. Za to je priporočljiv čas do zmrzali. To je preventivni ukrep za boljše izhodišče v naslednji rastni sezoni. 

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

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 za 

prenamnožitve 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/coraagro@gmail.com


33 
 

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično pa krepi njihovo 

odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® 

koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 
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ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva za iz 

tujerodnih rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - 

ki je mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

B1 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

B1 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

file:///G:/majda4,1/5.1.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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NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda  Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni).Navedba imena zadevnih škodljivcev "polži", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP CONTRA polži, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno, 

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na polže (vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka B1 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 
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Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie®: www.cora-agrohomeopathie.com 

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na strune, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za 

obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

strune.                                                                                                                                                                                                               - 

Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti težave s strunami - 

na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, okrasne rastline, travnate površine,... 

+ 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 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 strunam - proizvod deluje na principu naravne 

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

rastlin na strune! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -preko krepitve vitalnosti rastlin, 

vpliva na krepitev odpornosti rastlin na strune. Energiziran naravni proizvod Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-

CONTRA strune, deluje z agrohomeopatsko energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki posledično- posredno - preko krepitve 

vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na strune- vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                 

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi utegnili 

imeti težave s strunami - vrtnine, poljščine, okrasne rastline, travnate površine,... Priporočena je preventivna raba, preden 

se pojavijo težave s strunami, preden strune začno delati škodo, preden se strune pojavijo. Na tak preventivni način, 

najbolje ohranite vaš pridelek! Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko 

začnejo rastline rasti - torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere po mesecu, dveh, treh, oz. po 

potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na strune, 

povzroča, da take rastline strunam ne dišijo, na takih površinah se strune ne prehranjujejo, ne zavrtavajo v podzemne dele 

rastlin s krepljeno vitalnostjo, ostanejo torej brez hrane zase. Posledično imamo na takih površinah, kjer rastline škropimo s 

proizvodom Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune, mir pred strunami - podzemni deli rastlin s tako 

krepljeno vitalnostjo, so varnejši pred strunami, so varnejši pred pojavom strun in pred škodo, ki jo strune z zavrtavanjem 
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povzročajo na podzemnih delih rastlin. Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce 

in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune, so vitalnejše 

rastline odpornejše na strune.     

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune                                                                                                                                                                               

Priporočena je preventivna uporaba, preden se pojavijo problemi s strunami, pred prenamnožitvijo strun, preden strune 

prično delati škodo na rastlinah. Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko začno 

rastline rasti-torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa v ponovitvah, ki ustrezajo konkretnemu primeru ( npr. po 

mesecu dni, ali po dveh mesecih, oz. po potrebi). Tudi jesensko škropljenje naj ne izostane. Za le-to je priporočljiv čas do 

zmrzali. To je preventivni ukrep za boljše izhodišče v naslednji rastni sezoni. 

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

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 

prenamnožitve strun  ( 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično pa krepi njihovo 

odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® 

koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 
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krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

B2 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

B2 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

file:///G:/majda4,1/5.1.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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CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda: Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "strune", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno, 

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na strune (vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka B2 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie®: www.cora-agrohomeopathie.com 
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Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP-CONTRA škodljivi hrošči 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljive hrošče, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat 

za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljive 

hrošče (ki niso tujerodni škodljivci).                                                                                                                                                                                         

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. Krepijo njihovo 

vitalnost in posledično - posredno-preko krepitve vitalnosti, krepijo tudi njihovo odpornost na škodljive hrošče. 

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

+Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, 

sadno drevje, vinska trta, okrasne rastline, travnate površine. 

+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 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 škodljivim hroščem- proizvod deluje na principu 

naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na škodljive hrošče (ki niso tujerodni škodljivci). Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in delovanja 

proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2.                                                  

+Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Učinek uporabe naravno krepi vitalnost rastlin, kar preko krepitve vitalnosti rastlin, posredno vpliva na krepitev odpornosti 

rastlin na različne škodljive hrošče (ki niso tujerodni škodljivci), npr. koloradski hrošč, majski hrošč, itd. Proizvod na 

energijskem nivoju krepi vitalnost rastlin, kar posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na različne 

škodljive hrošče - vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo, v 

obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, sadno drevje, vinska trta, okrasne rastline, travnate 

površine. Priporočena je preventivna uporaba, preden škodljivi hrošči odlagajo jajčeca na rastline, preden škodljivi hrošči in 

njihovi razvojni stadiji (npr. ličinke,..), prično delati škodo. Ta čas je za različne hrošče različen, saj je čas izletanja 

posameznih vrst hroščev različen, specifičen, ponavadi  je odvisen zlasti od zračne in talne temperature (te podatke za 

konkretne hrošče najdete na internetu, v napovedih Kmetijske svetovalne službe itd). Čas izletanja škodljivih hroščev je za 

preventivno uporabo že skrajni čas. Dobro je, da imajo v tem času rastline že krepljeno vitalnost, s tem pa posredno tudi  

lastno odpornost na škodljive hrošče. Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko 

začno rastline rasti, naslednje cikluse škropljenj pa v času, ko škodljivi hrošči prično leteti oz. po potrebi.   
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Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

škodljivih hroščev ( 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 

prenamnožitve škodljivih hroščev ( 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). 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.                                                                                                                                                                                          

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
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2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 
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delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično pa (posredno - 

preko vitalnosti rastlin), krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 
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posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?    

   Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem (posredno, preko krepljene 

vitalnosti), postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za 

rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je 

krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie 
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®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično 

(posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske 

škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče!                                                                                                                                                                

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

 

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP-CONTRA 

škodljivi hrošči 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

B3 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

B3 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

file:///G:/majda4,1/5.1.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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sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP-CONTRA škodljivi hrošči: 

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "škodljivi hrošči", pojasni, da gre 

pri proizvodu Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP CONTRA škodljivi hrošči, za krepitev vitalnosti rastlin, ki 

posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na škodljive hrošče 

(vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka B3 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s 

tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

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

Vabljeni k naročilu! 
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Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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54 
 

                                         

Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši 

Uši se pojavijo na rastlinah, katerih metaboliti so zaradi njihove šibke vitalnosti, neravnovesja, za rastline škodljivi, toksični. 

Pri takih rastlinah so astralne sile v neravnovesju s silami življenja. Na energijskem nivoju take rastline nase  prikličejo uši. 

Njihova naloga je, da rastlini pomagajo tako, da njene metabolite izsesavajo. Če je rastlina prešibka, če rastlina nima dovolj 

moči, da okrepi svoje ravnovesje, svojo vitalnost, potem je naloga uši, da jo uničijo. Naloga "škodljivcev" v naravi je namreč, 

uničiti kar je bolno, šibko. V očeh pridelovalcev, so uši od tega stadija dalje, za rastline škodljive.                                                                                                                                                                 

Listne uši se običajno pojavijo zgodaj spomladi, še preden rastline dobro odženejo. Izležejo se iz tako zimskih jajčec, ki jih 

jeseni pred mrazom odložijo samice. V poletnem času se mnogo uši razmnožuje jalorodno, kar pomeni, da samice ne 

potrebujejo samcev za oploditev. Kotijo žive mladiče, ki so že takoj po rojstvu sposobni za samostojno življenje. Zato se pri 

teh ušeh od pomladi do jeseni samci sploh ne pojavljajo, pojavijo pa se spet jeseni, da oplodijo samice, ki nato izležejo 

zimska jajčeca.                                                                                                                                                                                                               

Kot že rečeno, listne uši delajo rastlinam škodo s sesanjem listnih sokov. Ker najlažje pridejo do sokov na mladih poganjkih 

in mladih listih, jih tam tudi najprej opazimo. Pri mnogo rastlinah se pojavijo tudi na popkih in cvetnih listih, ki so še  bolj 

nežni kot pravi listi, izsesani poganjki in listi  pa se pogosto zvijajo in kodrajo. Ob močnem napadu lahko listi celo odpadejo. 

Tako oslabljena rastlina seveda ne da dobrega, zdravega pridelka.                                                                                                    

Ustrezna naravna krepitev vitalnosti rastlin na energijskem nivoju, vzpodbudi njihovo lastno samouravnalno 

(homeostatično) sposobnost vzpostavljanja ravnovesja. V taki rastlini ni toksičnih metabolitov, zato je uši ne bodo sesale, 

zato uši ne bo privlačila. Proizvod Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši, na energijskem nivoju naravno 

krepi vitalnost rastlin, njihove lastne življenjske moči in njihovo lastno sposobnost, da te energije, te moči, uravnovesijo. 

Tako posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, naravno krepi odpornost rastlin na listne uši.  

OPOMBA: Na rastlinah, kjer se pojavljajo listne uši, je pogosto opaziti mnogo mravelj. Slednje se namreč hranijo z mano, ki 

jo izločajo listne uši. Zato v preventivne namene priporočamo tudi uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie D3  

NaturSTOP-CONTRA mravlje. 

 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na listne uši, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za 

obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

listne uši.                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti težave z  listnimi 

ušmi - na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, okrasne rastline, sadno drevje. 

+ 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 uporabi na prostem, po štirih urah po škropljenju dež učinkov škropljenja ne izpira več.  
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+ 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 listnim ušem - proizvod deluje na principu naravne 

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

rastlin na listne uši! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na listne uši. Energiziran naravni proizvod Cora 

agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši, deluje z agrohomeopatsko energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki 

posledično- posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, naravno krepi odpornost rastlin na listne uši - vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                              

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi utegnili 

imeti težave z listnimi ušmi - vrtnine, poljščine, okrasne rastline, sadovnjaki.                                                                                   

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z listnimi ušmi, preden listne uši začno delati škodo, preden se  

listne uši pojavijo. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek!                                                                                     

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši                                                  

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z listnimi ušmi, preden listne uši začno delati škodo, preden se  

listne uši pojavijo. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek!                                                                                    

Listne uši se običajno pojavijo zgodaj spomladi, še preden rastline dobro odženejo. Izležejo se iz tako zimskih jajčec, ki jih 

jeseni pred mrazom odložijo samice. V poletnem času se mnogo uši razmnožuje jalorodno, kar pomeni, da samice ne 

potrebujejo samcev za oploditev. Kotijo žive mladiče, ki so že takoj po rojstvu sposobni za samostojno življenje. Zato se pri 

teh ušeh od pomladi do jeseni samci sploh ne pojavljajo, pojavijo pa se spet jeseni, da oplodijo samice, ki nato izležejo 

zimska jajčeca.                                                                                                                                                                                                               

Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko začnejo rastline rasti - torej aprila ali 

maja, naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere po mesecu, dveh, treh, oz. po potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo 

vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na listne uši, povzroča, da take rastline listnim ušem 

ne dišijo, na takih površinah se listne uši ne prehranjujejo, ne sesajo rastlin s krepljeno vitalnostjo, niti jih take rastline ne 

privlačijo. Posledično imamo na takih površinah, kjer rastline škropimo s proizvodom Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-

CONTRA listne uši, na rastlinah manj težav z listnimi ušmi.  Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše rastline so 

odpornejše na škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-

CONTRA listne uši, so vitalnejše rastline odpornejše na listne uši.   

                                                                                                                                                                            

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

listnih uši ( 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 

prenamnožitve listnih uši (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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite celo ciljno površino, toliko intenzivno, da so rastline dobro 
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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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 
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klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  
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Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.              - Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na 

posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  

rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih 

rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in 

na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z 

energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, 

same v sebi "odpravljajo vzroke" za rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. 

Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske 

škodljivce ali na posledice rastlinskih bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene 

tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 
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Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 
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lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

B4 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

B4 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 
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energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena oz. naziva proizvoda Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP CONTRA listne uši: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "listne uši", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP CONTRA listne uši, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno, 

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na listne uši (vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka B4 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie B5 NS -CONTRA sadni molj, sadni zavijač 

Sadni molji  so metuljčki, ki so najbolj razširjeni v sadovnjakih, na področjih, kjer pridelujemo sadje. Na plodiče samica zaleže 

jajčeca, iz njih se razvijejo ličinke, ki vrtajo v plodove (od tod njihovo ime - sadni zavijači), in povzročajo črvivost sadja. Na 

leto imajo več generacij - prvi izlet metuljev oz. sadnih moljev je maja in junija, drugi nalet je ponavadi julija, avgusta, leti še 

septembra.  Sadne molje, sadne zavijače, na energijskem nivoju privlačijo neodporna, vitalno šibka, nevitalna drevesa. 

Uporaba agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie B5 NS -CONTRA sadni molj, sadni zavijač, lahko to 

spremeni, saj učinek naravno krepi vitalnost rastlin sadnega drevja, posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin sadnega 

drevja, naravno krepi odpornost rastlin sadnega drevja na sadne molje, sadne zavijače. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

škodljivce in bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomropathie B5 NS -CONTRA sadni molj, sadni zavijač, so 

rastline sadnih dreves odpornejše na sadne molje, sadne zavijače. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin sadnih dreves, 

posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin sadnega drevja na sadne molje, sadne zavijače, kot je 

opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin sadnih dreves, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi 

odpornost rastlin sadnega drevja na sadne molje, sadne zavijače.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na sadnem drevju, kjer bi utegnili imeti težave s 

sadnimi molji, sadnimi zavijači.                                                                                                                                                                                        

+ 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 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 sadnim moljem, niti ne proti sadnim zavijačem - 

proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin sadnih dreves in s tem (posredno preko 

krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev odpornosti rastlin sadnih dreves na metulje sadnih moljev, na sadne zavijače! 

Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                             

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač, 

deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev 
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odpornosti rastlin na sadne molje. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                   

Sadni molji  so metuljčki, ki so najbolj razširjeni v sadovnjakih, na področjih, kjer pridelujemo sadje. Na plodiče samica zaleže 

jajčeca, iz njih se razvijejo ličinke, ki vrtajo v plodove (od tod njihovo ime - sadni zavijači), in povzročajo črvivost sadja. Na 

leto imajo več generacij - prvi izlet metuljev oz. sadnih moljev je maja in junija, drugi nalet je ponavadi julija, avgusta, leti še 

septembra.  Sadne molje, sadne zavijače, na energijskem nivoju privlačijo neodporna, vitalno šibka, nevitalna drevesa.                      

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah sadnega drevja, kjer bi utegnili 

imeti težave s sadnimi molji, sadnimi zavijači. Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave s sadnimi molji, 

sadnimi zavijači, preden sadni molji, sadni zavijači začno delati škodo, preden se sadni molji, sadni zavijači zavijači pojavijo. 

Sadni molji imajo na leto imajo na leto generacij - prvi izlet metuljev oz. sadnih moljev je maja in junija, drugi nalet je 

ponavadi julija, avgusta, leti še septembra. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Zato je najbolje, da prvi 

cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko drevesa odženejo in ozelenijo, naslednje cikluse škropljenj pa 

glede na let metuljev sadnih moljev ter glede na aktualne razmere po mesecu, dveh, treh, oz. po potrebi.                               

Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na sadne molje, sadne 

zavijače, povzroča, da so take rastline za metulje sadnih moljev neprivlačne, na  plodove vitalno krepljenih rastlin ne 

odlagajo jajčec , nasadov s takimi drevesi se izogibajo, zanje so neprivlačni. Tudi sadnim zavijačem tako vitalno krepljeni 

plodovi"ne dišijo". Posledično imamo v takih sadovnjakih, kjer sadna drevesa  škropimo s proizvodom                                                                                                          

Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač, manj težav s sadnimi molji, s sadnimi zavijači, torej tudi 

manj črvivih plodov.  Razlog za to so vitalnejše rastline sadnih dreves, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in 

na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač, so 

vitalnejše rastline odpornejše na sadne molje, sadne zavijače.     

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač                  

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave s sadnimi molji, sadnimi zavijači, preden sadni molji, sadni 

zavijači začno delati škodo, preden se sadni molji, sadni zavijači zavijači pojavijo. Sadni molji imajo na leto imajo na leto 

generacij - prvi izlet metuljev oz. sadnih moljev je maja in junija, drugi nalet je ponavadi julija, avgusta, leti še septembra. Na 

tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku 

vegetacijske dobe, ko drevesa odženejo in ozelenijo, naslednje cikluse škropljenj pa glede na let metuljev sadnih moljev ter 

glede na aktualne razmere po mesecu, dveh, treh, oz. po potrebi.                                                                                                                                                                                

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

sadnih moljev, sadnih zavijačev ( 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 

prenamnožitve sadnih moljev, sadnih zavijačev  ( 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 po rastlinah dreves, zlasti krošnje dreves, pa tudi tla pod njimi, zjutraj ali proti večeru, 

s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. 

Škropite celo ciljno površino - cel nasad oz. sadovnjak, toliko intenzivno, da so rastlinske krošnje 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

file:///G:/majda4,1/5.1.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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Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/coraagro@gmail.com


66 
 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 
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povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                            

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

-Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to 

urejajo proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 



68 
 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

-Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 
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in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

B5 NS-CONTRA:                                                                                                                                                                           

B5 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NS je okrajšana za izraz NaturSTOP, ki je uporabljen le zaradi dolžine imena. NaturSTOP je besedna kombinacija 

slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 
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Tako je pojasnjen pomen imena oz. naziva proizvoda Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač:  

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NS je okrajšana za izraz NaturSTOP, ki je uporabljen le 

zaradi dolžine imena, pomeni, da gre za naravni način, s katerim rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči 

"lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba 

imena zadevnih škodljivcev "sadni molj, sadni zavijač", pojasni, da gre pri proizvodu Cora agrohomeopathie 

B5 NS- CONTRA sadni molj, sadni zavijač, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno, preko krepitve 

vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na metulje sadnih moljev, sadnih zavijačev 

(vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka B5 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s 

tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie C1 NaturNEGA - moč rastlin 

Zdrava in vitalna rast rastlin je vselej posledica njihovega uravnoteženega ravnovesja življenjskih energij oz. sil (astralne sile, 

sile življenja, sile reda). To ravnovesje je dinamično, ni statično. Dinamika je odvisna od zunanjih dejavnikov, pa tudi od 

specifike konkretne rastline. Sposobnost ustreznega uravnavanja te dinamike, je pogojena z življenjsko močjo rastline. 

Navzven se odrazi kot vitalnost rastlin, pa tudi kot njihova lastna obrambna sposobnost pred dejavniki iz okolja (lastna 

imunologija). Umetni pogoji, ki jih ljudje že desetletja "vsiljujemo" rastlinam s ciljem povečanja produktivnosti v kmetijstvu 

in vrtnarstvu, te rastlinam naravno dane življenjske moči, spreminjajo, kultivirane rastline so vse bolj odvisne od njih, 

njihova lastna vitalnost je oslabljena, njihova lastna naravna odpornost je uspavana. K temu stanju dodatno obremenilno 

prispevajo vse zahtevnejši vremenski pogoji, vse bolj ekstremni vremenski pojavi. Energijska krepitev vitalnosti rastlin, 

njihovega ravnovesja in s tem posredno - preko krepitve rastlinske vitalnosti, tudi krepitev lastne odpornosti rastlin, je  v 

takih razmerah odlična preventiva. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. V ta namen je odlična izbira 

proizvod Cora agrohomeopathie C1 NaturNEGA - moč rastlin.                                                                                                                 

Opomba:                                                                                                                                                                                                             

Proizvod se sicer lahko uporabi samostojno, priporočamo pa, da ga uporabite v kombinaciji s proizvodom Cora 

agrohomeopathie C3 NaturNEGA - energijsko nahrani zemljo. V tem primeru lahko cikluse škropljenja z vsakim proizvodom, 

opravite zaporedno, torej enega za drugim. V primeru sočasne rabe  (ki je za rastline zahtevnejša), iz vsakega  proizvoda 

pripravite škropivo posebej do stopnje aktivacije proizvoda v vodi z opisanim pretresanjem (glej razdelek doziranje in nanos 

škropiva). Potem ti raztopini lahko zlijete skupaj v isto škropilnico, dodate ciljno količino vode in škropite hkrati z obema 

proizvodoma.             

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, krepi njihove 

naravne vitalne moči za zdravo in primerno bujno rast, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno 

redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, krepi njihove naravne vitalne moči za zdravo in primerno bujno rast.  

 +Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo za vse vrste rastlin - za zelenjadnice, začimbne 

rastline, poljščine, sadno drevje, vinsko trto, okrasne rastline, travnate površine.                                                                                          

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem  krepi njihove naravne vitalne moči za zdravo in 

primerno bujno rast.  
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+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            
Zdrava in vitalna rast rastlin je vselej posledica njihovega uravnoteženega ravnovesja življenjskih energij oz. sil (astralne sile, 

sile življenja, sile reda). To ravnovesje je dinamično, ni statično. Dinamika je odvisna od zunanjih dejavnikov, pa tudi od 

specifike konkretne rastline. Sposobnost ustreznega uravnavanja te dinamike, je pogojena z življenjsko močjo rastline. 

Navzven se odrazi kot vitalnost rastlin, pa tudi kot njihova lastna obrambna sposobnost pred dejavniki iz okolja (lastna 

imunologija). Umetni pogoji, ki jih ljudje že desetletja "vsiljujemo" rastlinam s ciljem povečanja produktivnosti v kmetijstvu 

in vrtnarstvu, te rastlinam naravno dane življenjske moči, spreminjajo, kultivirane rastline so vse bolj odvisne od njih, 

njihova lastna vitalnost je oslabljena, njihova lastna naravna odpornost je uspavana. K temu stanju dodatno obremenilno 

prispevajo vse zahtevnejši vremenski pogoji, vse bolj ekstremni vremenski pojavi. Energijska krepitev vitalnosti rastlin, 

njihovega ravnovesja in s tem posredno - preko krepitve rastlinske vitalnosti, tudi krepitev lastne odpornosti rastlin, je  v 

takih razmerah odlična preventiva. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. V ta namen je odlična izbira 

proizvod Cora agrohomeopathie C1 NaturNEGA - moč rastlin.                                                                                                                

Opomba:                                                                                                                                                                                                             

Proizvod se sicer lahko uporabi samostojno, priporočamo pa, da ga uporabite v kombinaciji s proizvodom Cora 

agrohomeopathie C3 NaturNEGA - energijsko nahrani zemljo. V tem primeru lahko cikluse škropljenja z vsakim proizvodom, 

opravite zaporedno, torej enega za drugim. V primeru sočasne rabe  (ki je za rastline zahtevnejša), iz vsakega  proizvoda 

pripravite škropivo posebej do stopnje aktivacije proizvoda v vodi z opisanim pretresanjem (glej razdelek doziranje in nanos 

škropiva). Potem ti raztopini lahko zlijete skupaj v isto škropilnico, dodate ciljno količino vode in škropite hkrati z obema 

proizvodoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie C1 NaturNEGA -  moč rastlin                                                                

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo za vse vrste rastlin - za zelenjadnice, začimbne 

rastline, poljščine, sadno drevje, vinsko trto, okrasne rastline, travnate površine.                                                                                    

Priporočena je preventivna raba.  Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie 

C1 NaturNEGA - moč rastlin, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 

2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje - to še zlasti velja v profesionalni uporabi, zlasti v primeru gojenja 

monokultur, pa tudi vsled vse zahtevnejših vremenskih razmer. Vitalnejše rastline ga lažje prenesejo, vitalne rastline so 

odpornejše na bolezni in na škodljivce..                                                                                  

Doziranje in nanos:                                                                                                                                                                                               

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 slabitve vitalnosti 

rastlin, slabitve njihove lastne odpornosti na: 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 so zahtevnejši, v katerih 

vitalnost rastlin lahko oslabi, v katerih lahko njihova lastna odpornost oslabi: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. 
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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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 
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se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 
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povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 
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njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie C1 NaturNEGA - moč rastlin 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

C1 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

C1  je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie C1 NaturNEGA - moč rastlin: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "moč rastlin" pove, da gre za krepitev 

naravnih vitalnih moči rastlin. Oznaka C1 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

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

Vabljeni k naročilu! 
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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. 
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Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA  rastlin pred pozebo 

V zadnjih letih je vegetacija zgodnja, a temu pogosto sledijo pozebe z uničevalnim efektom. O tem, kako rastline preživijo 

pozebo, poleg temperature in trajanja pozeb, odloča kondicija rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na 

rastlinski stres zaradi temperaturnih nihanj in nizkih temperatur. V trajnih nasadih je lahko odločilno, kako smo rastline 

uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. (Ko iščete za to ustrezne proizvode, se poslužite proizvodov Cora agrohomeopathie, 

med katerimi najdete specialne agrohomeopatske proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Proizvod Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA  rastlin pred pozebo, je namenjen za naravno krepitev vitalnosti rastlin, 

posledično (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na pozebo. Posledica ustrezne (pravilne in 

pravočasne) tovrstne krepitve je, da rastline prenesejo cca 4°Celzija - 5° Celzija nižjo temperaturo, kot ponavadi. Na to 

seveda vpliva tudi lega in trajanje zmrzali.                                                                                                                                                       

Proizvod obvezno uporabimo preventivno -kot je navedeno v razdelku: "Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie C2 

NaturNEGA rastlin pred pozebo".  Posledica tovrstne ustrezne (pravilne in pravočasne)  krepitve je, da rastline bolje 

prenesejo  do cca 4°Celzija - 5° Celzija  nižjo temperaturo, kot ponavadi.  Smiselno je hkrati  uporabljati tudi proizvod Cora 

agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin, pozeba.   

OPOZORILO: Kljub uporabi proizvoda je potrebno obvezno upoštevati zaščitne ukrepe pred zmrzaljo, ki jih objavlja kmetijska svetovalna 

služba  Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na pozebo. Posledica tovrstne ustrezne (pravilne in pravočasne) 

krepitve je, da rastline prenesejo do cca 4°Celzija - 5° Celzija nižjo temperaturo, kot ponavadi.                                                                             

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

pozebo.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi na rastlinah utegnili imeti  

težave zaradi pozebe, na vseh vrstah rastlin - zelenjadnice, sadno drevje, poljščine, okrasne rastline, vinska trta.                                  

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na pozebo! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni, pa tudi na rastlinski stres zaradi 

(spomladanskih) ohladitev in pozebe. 
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+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                                   

O tem, kako rastline preživijo pozebo, poleg temperature in trajanja pozeb, odloča kondicija rastlin, njihova lastna vitalnost, 

njihova odpornost na rastlinski stres zaradi temperaturnih nihanj in nizkih temperatur. V trajnih nasadih je lahko odločilno, 

kako smo rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. (Ko iščete za to ustrezne proizvode, se poslužite proizvodov Cora 

agrohomeopathie, med katerimi najdete specialne agrohomeopatske proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Proizvod Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA  rastlin pred pozebo, je namenjen za naravno krepitev vitalnosti rastlin, 

posledično (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na pozebo. Posledica ustrezne (pravilne in 

pravočasne) tovrstne krepitve je, da rastline prenesejo cca 4°Celzija - 5° Celzija nižjo temperaturo, kot ponavadi.  

Proizvod obvezno uporabimo preventivno -kot je navedeno v razdelku: "Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie C2 

NaturNEGA rastlin pred pozebo".  Posledica tovrstne ustrezne (pravilne in pravočasne)  krepitve je, da rastline bolje 

prenesejo  do cca 4°Celzija - 5° Celzija  nižjo temperaturo, kot ponavadi. Na to seveda vpliva tudi lega in trajanje zmrzali. 

Smiselno je hkrati  uporabljati tudi proizvod Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin, pozeba.                                                                                           
OPOZORILO: Kljub uporabi proizvoda je potrebno obvezno upoštevati zaščitne ukrepe pred zmrzaljo, ki jih objavlja kmetijska svetovalna 

služba  Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA rastlin pred pozebo                                                  

Proizvod obvezno uporabimo preventivno - dan pred pozebo ali še bolje - nekaj ur pred pozebo. Dan pred pozebo ali nekaj 

ur pred pozebo opravimo prvo škropljenje iz ciklusa škropljenj (glej razdelek:" Doziranje in uporaba"). Drugo škropljenje 

opravimo isti dan, ko pozeba preneha, tretje škropljenje iz ciklusa pa opravimo 14 dni po pozebi. Vitalne rastline so 

odpornejše na bolezni, na škodljivce, na rastlinski stres. Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA  

rastlin pred pozebo, naravno krepi vitalnost rastlin, posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin 

na pozebo. Posledica tovrstne ustrezne (pravilne in pravočasne)  krepitve je, da rastline bolje prenesejo                                                         

do cca 4°Celzija - 5° Celzija  nižjo temperaturo, kot ponavadi. Na to seveda vpliva tudi lega in trajanje zmrzali.                                                                                                                                                                                                                 
OPOZORILO: Kljub uporabi proizvoda je potrebno obvezno upoštevati zaščitne ukrepe pred zmrzaljo, ki jih objavlja kmetijska svetovalna 

služba Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije.                                                                                                                                                                                                                               

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov, uporabimo doziranje:                                                                                                                               

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.                                                                                                                                                                 

Priporočen obvezen ciklus škropljenja. Navedba "ciklus škropljenja" pomeni:  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.                                                                                                                                                   

Najprimernejši čas škropljenja v primeru napovedane pozebe: Dan pred pozebo ali nekaj ur pred pozebo opravimo prvo 

škropljenje iz ciklusa škropljenj (glej razdelek:" Doziranje in uporaba"). Drugo škropljenje opravimo isti dan, ko pozeba 

preneha, tretje škropljenje iz ciklusa pa opravimo 14 dni po pozebi.  Če to sovpada z napotkom o najprimernejšem času 

škropljenja, škropite zjutraj ali proti večeru. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene 

in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske organizme 

(nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
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Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 
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homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 
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povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 
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po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 
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in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA  rastlin pred pozebo 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

C2 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

C2 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA rastlin pred 

pozebo: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "rastlin pred pozebo" pove, da gre 

za krepitev odpornosti rastlin na pozebo. Oznaka C2 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

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

Vabljeni k naročilu! 
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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. 
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Cora agrohomeopathie C3 NaturNEGA energijsko nahrani zemljo 

Vitalnost rastlin, ki je rezultat energijskega ravnovesja v rastlini, posredno vpliva tudi na sposobnost rastlinskih korenin za 
simbiozo z gljivicami in bakterijami. Ravno ta aktivirana naravna sposobnost rastlin, rastlinam posredno (preko simbioze z 
glivami in bakterijami) omogoča dostop do dragocenih rudninskih snovi (in metuljnicam tudi dostop do zračnega dušika oz. 
njegovih organskih spojin, ki jih tvorijo rastlinam simbiotske bakterije). To energijsko ravnovesje, ki je rezultat vitalnejših 
rastlin, posredno krepčilno vpliva na energijsko ravnovesje tal, (posledično - posredno - preko agrohomeopatske krepitve 
vitalnosti rastlin),doprinese do harmonizirane izmenjave med koreninskim sistemom rastline in zemlje. Hkrati so 
mineralne snovi v tako energijsko ravnovesnih tleh, sposobnejše sprejemati kozmične sile iz Kozmosa in jih sevati v rastline.                                                                                                                                                                                                              
Učinek proizvoda Cora agrohomeopathie C3 NaturNEGA - energijsko nahrani zemljo, preko vitalnejših rastlin, (posledično 
- posredno - preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin) krepčilno doprinese k energijskemu ravnovesju tal in tako 
krepi harmonično  energijsko ravnovesje med tlemi in rastlinami. Harmonično energijsko ravnovesje med tlemi in 
rastlinami posredno (preko energijske krepitve rastlinske vitalnosti), krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih 
snovi v tleh.  
Opomba:                                                                                                                                                                                                             

Proizvod se sicer lahko uporabi samostojno, priporočamo pa, da ga uporabite v kombinaciji s proizvodom Cora 

agrohomeopathie C1 NaturNEGA - moč rastlin. V tem primeru lahko cikluse škropljenja z vsakim proizvodom, opravite 

zaporedno, torej enega za drugim. V primeru sočasne rabe  (ki je za rastline zahtevnejša), iz vsakega  proizvoda pripravite 

škropivo posebej do stopnje aktivacije proizvoda v vodi z opisanim pretresanjem (glej razdelek doziranje in nanos škropiva). 

Potem ti raztopini lahko zlijete skupaj v isto škropilnico, dodate ciljno količino vode in škropite hkrati z obema proizvodoma.             

 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, ki posledično 

(posredno-preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin), krepčilno vpliva na energijsko ravnovesje tal, kar posredno 

krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih snovi v tleh.   

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, ki posledično ( posredno - preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin), 

krepčilno vpliva na energijsko ravnovesje tal, kar posredno krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih snovi v 

tleh.                                                                                                                                                                                                        

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo za vse vrste rastlin.                                                                                                                     

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) krepčilno 

vpliva na energijsko ravnovesje tal, kar posredno krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih snovi v tleh!                                                                                                                                                                                                        

Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  
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+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:   
                                                                                                                                                                                                    
Vitalnost rastlin, ki je rezultat energijskega ravnovesja v rastlini, posredno vpliva tudi na sposobnost rastlinskih korenin za 
simbiozo z glivicami in bakterijami. Ravno ta aktivirana naravna sposobnost rastlin, rastlinam posredno (preko simbioze z 
glivami in bakterijami) omogoča dostop do dragocenih rudninskih snovi (in metuljnicam tudi dostop do zračnega dušika oz. 
njegovih organskih spojin, ki jih tvorijo rastlinam simbiotske bakterije). To energijsko ravnovesje, ki je rezultat vitalnejših 
rastlin, posredno krepčilno vpliva na energijsko ravnovesje tal, (posledično - posredno - preko agrohomeopatske krepitve 
vitalnosti rastlin), doprinese do harmonizirane izmenjave med koreninskim sistemom rastline in zemlje. Hkrati so 
mineralne snovi v tako energijsko ravnovesnih tleh, sposobnejše sprejemati kozmične sile iz Kozmosa in jih sevati v rastline.                                                                                                                                                                                                              
Učinek proizvoda Cora agrohomeopathie C3 NaturNEGA - energijsko nahrani zemljo, preko krepitve vitalnosti rastlin, 
(posledično - posredno - preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin) krepčilno doprinese k energijskemu ravnovesju 
tal in tako krepi harmonično  energijsko ravnovesje med tlemi in rastlinami. Harmonično energijsko ravnovesje med 
tlemi in rastlinami posredno (preko energijske krepitve rastlinske vitalnosti), krepi sposobnost rastlin za dostopanje do 
mineralnih snovi v tleh.  
Opomba:                                                                                                                                                                                                             

Proizvod se sicer lahko uporabi samostojno, priporočamo pa, da ga uporabite v kombinaciji s proizvodom Cora 

agrohomeopathie C1 NaturNEGA - moč rastlin. V tem primeru lahko cikluse škropljenja z vsakim proizvodom, opravite 

zaporedno, torej enega za drugim. V primeru sočasne rabe  (ki je za rastline zahtevnejša), iz vsakega  proizvoda pripravite 

škropivo posebej do stopnje aktivacije proizvoda v vodi z opisanim pretresanjem (glej razdelek doziranje in nanos škropiva). 

Potem ti raztopini lahko zlijete skupaj v isto škropilnico, dodate ciljno količino vode in škropite hkrati z obema proizvodoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie C3 NaturNEGA - energijsko nahrani zemljo                                                       
Priporočena je preventivna raba. Proizvod Cora agrohomeopathie C3 NaturNEGA - energijsko nahrani zemljo, je  dobro 
pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 
pogosteje (npr. na mesec dni). Učinek delovanja tega proizvoda namreč okrepi vitalnost rastlin, preko nje pa - posredno, 
(preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi odpornost rastlin na ose. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Z 
uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie C3 NaturNEGA - energijsko nahrani zemljo, preko krepitve vitalnosti rastlin, 
(posledično - posredno - preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin) krepčilno doprinese k energijskemu ravnovesju 
tal in tako krepi harmonično  energijsko ravnovesje med tlemi in rastlinami. Harmonično energijsko ravnovesje med tlemi in 
rastlinami posredno (preko energijske krepitve rastlinske vitalnosti), krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih 
snovi v tleh.  
 
 

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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: 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: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. 
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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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
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kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-
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815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 
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se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 
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povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 
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njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie C3 NaturNEGA - energijsko nahrani zemljo 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

C3 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

C3 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie C3 NaturNEGA- energijsko nahrani 

zemljo: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "energijsko nahrani zemljo", 

pomeni:  preko vitalnejših rastlin, (posledično - posredno - preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin), krepčilno 

doprinese k energijskemu ravnovesju tal in tako krepi harmonično  energijsko ravnovesje med tlemi in rastlinami. Oznaka 

C3 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do 

kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
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-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. 
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Cora agrohomeopathie C4 NaturNEGA - vitalnost rastlin 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin. Vitalne rastline 

so odpornejše na bolezni in škodljivce.  Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce.                                        

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin - za kmetijstvo, 

vrtnarstvo, vrtičkarstvo, nego in krepitev  rastlin na javnih površinah.                                                                                                              

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni, pa tudi na rastlinski stres..  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                             

Proizvod Cora agrohomeopathie C4 NaturNEGA - vitalnost rastlin, je naravni agrohomeopatski (energiziran 

homeodinamični) proizvod! Uporabljamo ga za naravno krepitev vitalnosti vseh vrst rastlin - za kmetijstvo, vrtnarstvo, 

vrtičkarstvo, nego in krepitev  rastlin na javnih površinah. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.  

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie C4 NaturNEGA - vitalnost rastlin                                                                   

Priporočena je preventivna raba. Proizvod Cora agrohomeopathie C4 NaturNEGA - vitalnost rastlin, je dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Učinek delovanja tega proizvoda namreč okrepi vitalnost rastlin. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in 

škodljivce. Z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie C4 NaturNEGA - vitalnost rastlin, krepčilno vitaliziramo rastline, da 

rastejo bujno in vitalno.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov. V ta namen, glede na aktualne razmere, priporočamo  dve stopnji  oz. vrsti 
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doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:                                                                                                                                 

-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v ugodnih rastnih pogojih: 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: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 
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po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 
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Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 
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rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 
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Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie C4 NaturNEGA - vitalnost rastlin 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

C4 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

C4 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie C4 NaturNEGA - vitalnost rastlin: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "vitalnost rastlin" pove, da gre za 

krepitev vitalnosti rastlin. Oznaka C4 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

file:///G:/majda4,1/5.1.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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Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie C5 NaturNEGA - CONTRA - glivice 

Številne glivice domujejo v tleh. Mnoge med njimi so koristne, tako za naravni red, kot tudi  iz tudi iz vidika ljubiteljskih in 

profesionalnih pridelovalcev. Zaradi neravnovesnih pogojev med silami življenja, astralnimi silami in silami reda, se ob 

ugodnih pogojih (vlaga, lunini cikli - rast lune in polna luna), glivice pomikajo višje, iz tal v rastline. Tako pri rastlinah z 

oslabelo lastno vitalnostjo, z oslabelo lastno odpornostjo, prihaja do številnih težav z glivičnimi obolenji.  Učinek proizvoda 

Cora agrohomeopathie C5 NaturNEGA - CONTRA glivice, agrohomeopatsko krepi vitalnost rastlin, kar posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi tudi energijsko ravnovesje med rastlinami in tlemi, kjer  rastline rastejo. Hkrati učinek 

proizvoda Cora agrohomeopathie C5 NaturNEGA - CONTRA glivice, posredno (preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti 

rastlin), krepi odpornost rastlin na glivična obolenja. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce.  

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično 

(posredno preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na glivice, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. 

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično  (posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

glivice.                                                                                                                                                                                                               - 

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin v kmetijstvu, vrtnarstvu, 

vrtičkarstvu ter pri negi in krepitvi rastlin na javnih površinah.                                                                                                                            

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline in ni uperjeno proti 

glivicam - proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve 

vitalnosti rastlin) na krepitev odpornosti rastlin na glivice! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba: 

Številne glivice domujejo v tleh. Mnoge med njimi so koristne, tako za naravni red, kot tudi  iz tudi iz vidika ljubiteljskih in 

profesionalnih pridelovalcev. Zaradi neravnovesnih pogojev med silami življenja, astralnimi silami in silami reda, se ob 

ugodnih pogojih (vlaga, lunini cikli - rast lune in polna luna), glivice pomikajo višje, iz tal v rastline. Tako pri rastlinah z 

oslabelo lastno vitalnostjo, z oslabelo lastno odpornostjo, prihaja do številnih težav z glivičnimi obolenji.  Učinek proizvoda 
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Cora agrohomeopathie C5 NaturNEGA - CONTRA glivice, agrohomeopatsko krepi vitalnost rastlin, kar posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi tudi energijsko ravnovesje med rastlinami in tlemi, kjer  rastline rastejo. Hkrati učinek 

proizvoda Cora agrohomeopathie C5 NaturNEGA - CONTRA glivice, posredno (preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti 

rastlin), krepi odpornost rastlin na glivična obolenja. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie C5 NaturNEGA - CONTRA glivice                                        
Priporočena je preventivna raba, preden se na rastlinah pojavijo težave z glivicami, preden glivice začno delati škodo, 

preden se na rastlinah pojavijo glivice. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora 

agrohomeopathie C5 NaturNEGA - CONTRA - glivice, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli 

škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje - to še zlasti velja v profesionalni uporabi, 

zlasti v primeru gojenja monokultur.                                                                                                                                                                                                                                        

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

zlasti glivičnih obolenj : 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 

rastlinske bolezni, zlasti za glivična obolenja: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  
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Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 
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le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 



106 
 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 
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oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie C5 NaturNEGA - CONTRA glivice                                         

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

C5 NaturNEGA - CONTRA:                                                                                                                                                                           

C5 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 
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NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

NaturNEGA - CONTRA : pomen izraza je: sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju vitalnih življenskih sil v 

rastlinah, skladno z danim naravnim sistemom. 

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie C5 NaturNEGA - CONTRA- glivice: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA - CONTRA  pomeni način tega sodelovanja tega proizvoda pri teh procesih v rastlinah - gre za sodelovanje pri 

homeostatičnem uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, skladno z danim naravnim sistemom, torej za naravno 

krepitev vitalnosti rastlin, za homeostatično sinergijo rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), ki 

posledično-preko krepitve naravne vitalnosti,krepi tudi lastno  odpornosti rastlin. Navedba "glivice" pove, da gre za 
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krepitev odpornosti rastlin na glivice. Oznaka C5 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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 
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Cora agrohomeopathie C6 NaturNEGA - kompost 

Priprava komposta je del uspešne sonaravne pridelave. Da sveže rastline na kompostnem kupu ne gnijejo, ampak da s 

prhnjenjem razpadajo v kakovosten kompost,  jih sveže naložene v kompostni kup po vrhu škropimo s proizvodom Cora 

agrohomeopathie C6 NaturNEGA - kompost. Tako krepimo vitalnost živih rastlinskih delov in posredno (preko krepitve 

vitalnosti), krepimo tudi njihovo odpornost na gnitje, prav tako krepi njihovo sposobnost prhnjenja. Posledično nastaja s 

prhnjenjem vitalnih živih delov rastlin, bolj kakovosten kompost. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin (živih rastlinskih 

delov), posledično (posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost kompostiranih svežih (živih) rastlinskih 

delov na gnitje ter krepi njihovo sposobnost prhnjenja. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin (živih rastlinskih delov), krepi 

odpornost kompostiranih svežih (živih) rastlinskih delov na rastlin na gnitje, prav tako krepi njihovo sposobnost 

prhnjenja.                                                                                                                                                                                                              

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline.                                                    

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo pri kompostitanju svežih, živih rastlinskih delov.                                                                                                                                                                                     

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na žive dele rastlin - proizvod deluje 

na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin (živih rastlinskih delov) in s tem (posredno preko krepitve 

vitalnosti rastlin) krepi odpornost kompostiranih svežih (živih) rastlinskih delov na gnitje, prav tako krepi njihovo sposobnost 

prhnjenja.                                                                                                                                                                                                                        

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2.                                                                                        

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                  

Priprava komposta je del uspešne sonaravne pridelave. Da sveže rastline na kompostnem kupu ne gnijejo, ampak da s 

prhnjenjem razpadajo v kakovosten kompost,  jih sveže naložene v kompostni kup po vrhu škropimo s proizvodom Cora 

agrohomeopathie C6 NaturNEGA - kompost. Tako krepimo vitalnost živih rastlinskih delov in posredno (preko krepitve 

vitalnosti), krepimo tudi njihovo odpornost na gnitje ter sposobnost prhnjenja. Posledično nastaja s prhnjenjem vitalnih 

živih delov rastlin, bolj kakovosten kompost. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                        

Proizvod lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo pri kompostitanju svežih, živih rastlinskih delov.                                                                                                                                                                                      
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Priporočena je preventivna raba, preden deli rastlin na kompostnem kupu prično gniti. Sredstvo uporabimo na svežih delih 

rastlin, ko jih odložimo na kompostni kup. Po škropljenju kompost negujemo po pravilih za pripravo kakovostnega 

sonaravnrega komposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 vrtičkarstvu, manjši kompostni kupi: 1 ml proizvoda na 1 l vode 

za uporabo v profesionalne namene, manjši kompostni kupi: 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v 

kmetijstvu in vrtnarstvu;                                                                                                                                                                                  

-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo:  za uporabo  v vrtičkarstvu,večji kompostni kupi: 1 ml proizvoda na 1 l vode za 

uporabo v profesionalne namene, večji kompostni kupi: 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 100 ml 

proizvoda na 100 l vode .                                                                                                                                                                                                

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 po svežih rastlinskih delih, odloženih na kompostni  kup, toliko intenzivno, da je 

vrhnja plast dobro navlažena. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
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- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      
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V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 
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proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 
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naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie C6 NaturNEGA - kompost 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

C6 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

C6 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie C6 NaturNEGA - kompost: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin(torej tudi živih delov rastlin) z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in 

posledično-preko krepitve naravne vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba 

"kompost" pove, da gre za krepitev v procesu kompostiranja - in sicer gre za krepitev vitalnost živih rastlinskih delov in 

posredno (preko krepitve vitalnosti), krepimo tudi njihovo odpornost na gnitje, prav tako krepimo njihovo sposobnost 

prhnjenja.  (Posledično nastaja s prhnjenjem vitalnih živih delov rastlin, bolj kakovosten kompost). Oznaka C6 pa 

zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP-CONTRA miši, podgane 

Miši in podgane so nadležni glodalci. V vrtičkastvu in v kmetijstvu se bojimo, kdaj bomo zasledili njihove rove. Pogosto 

delajo škodo na pridelovalnih površinah prostem, v rastlinjakih, pa tudi pri pridelavi  pod folijo. Pogosto se naših pridelkov  

lotijo, ko so le-ti že v kleteh, shrambah, skladiščih. Tudi to ima opraviti z vitalnostjo pridelkov - kajti vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in na škodljivce. Proizvod Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP-CONTRA miši, podgane, vam nudi 

naravno rešitev: 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin - vitalne rastline 

so odpornejše na škodljivce!  Posledično-posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin (tudi 

rastlinskih pridelkov) na miši, podgane, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo 

po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično-posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin krepi odpornost rastlin na 

miši, podgane.                                                                                                                                                                                                                 

+ 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 miši 

in podgane. 

+ 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 mišim in podganam - proizvod deluje na principu 

naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov) na miši in podgane. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran agrohomeopatski učinek uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP-CONTRA miši, podgane, 

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

krepitev odpornosti rastlin ter njihovih pridelkov, na miši in podgane. Takih rastlin oz. rastlinskih pridelkov, se miši in 

podgane ne lotijo, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Ti glodalci se izogibajo tudi prostorov, 

kjer hranimo takšne pridelke - kajti tu zanje ni hrane. Na takih površinah se ne zadržujejo oz. take površine tudi 

zapuščajo. Sredstvo lahko uporabljamo  ustrezno razredčeno z vodo,  v obliki škropiva  na vseh vrstah rastlin in nasadov, kot 
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so vrtnine, poljščine, sadovnjaki, vinogradi, okrasne rastline, travnate površine, pa tudi pri hrambi pridelkov - torej tam, kjer 

bi nam miši, podgane utegnile povzročati težave, zlasti v pogojih, ki so njihovim prenamnožitvam naklonjeni  (to je ponavadi 

čas zorenja pridelkov, čas, ko spravljamo svoje pridelke, čas menjavanj letnih časov; tudi vremenske katastrofe, kot so 

poplave ipd).                                                                                                                                                                                                          

Karence ni, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju.                                                                                                                                                                                                                              

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z mišmi in podganami, preden  začno delati škodo, zlasti v 

pogojih, ki so njihovim prenamnožitvam naklonjeni  (to je ponavadi čas zorenja pridelkov, čas, ko spravljamo svoje pridelke, 

čas menjavanj letnih časov; tudi vremenske katastrofe, kot so poplave ipd).Z ustrezno pripravljenim škropivom iz proizvoda 

Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP-CONTRA miši, podgane,  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 namnožitev miši in 

podgan pa tudi pogosteje - npr. po mesecu, dveh ali drugače - pač po potrebi.  

 

Doziranje:   

-Za uporabo na prostem 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  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 pretirane namnožitve 

rastlinskih  škodljivcev-miši, podgan ( 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 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev-miši, podgan  ( 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. 

-V prostorih, kjer hranimo rastlinske pridelke, kot so kleti, shrambe ipd., opravimo nanos v vodi ustrezno 

razredčenega proizvoda s pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože ali nahrbtne 

ročne škropilnice. Za dolgotrajnejši efekt se iz praktičnih razlogov priporoča pršenje po tleh in po stenah prostorov, tudi po 

policah in omarah (notranja stran), ki služijo v shranjevalne namene - Te tako pršene površine se le energizirajo z 

agrohomeopatskim sredstvom, da služijo kot prenosnik vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo. Tako 

rastlinske pridelke, ki jih v teh prostorih hranimo, njihov učinek dosega dlje časa in na njih dlje časa neposredno deluje na 

način direktne krepitve njihove vitalnosti, kar posledično posredno doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na miši in 

podgane. Druga možnost, ki pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s pršilom iz 

agrohomeopatskega proizvoda. Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino 

meglenje.                                                                                                                                                                                                                     

Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju.     

 

                                                                                                                                                                                             

Priporočamo  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 pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve 

rastlinskih  škodljivcev-miši, podgan ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za manjše površine - za neprofesionalno rabo, 100 ml 

proizvoda na 200 l vode- za večje površine-za neprofesionalno rabo)                                                                                                                           
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-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev-miši, podgan  ( 3 ml proizvoda na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 

100 l vode za večje površine- 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 temperaturnih pogojev  (v vročini je čas trajanja učinkovanja proizvoda lahko tudi krajši). 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.                                                                                                                                                       
Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/coraagro@gmail.com


120 
 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 
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so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično pa krepi njihovo 

odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® 

koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 
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bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                         

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 
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nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

 
3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP-CONTRA miši, 

podgane 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

D1 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

D1 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 
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vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda: Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP-CONTRA miši, podgane: 

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "miši, podgane", pojasni, da gre 

pri proizvodu Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP CONTRA miši, podgane, za krepitev vitalnosti rastlin, ki 

posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov), vpliva na krepitev odpornosti 

rastlin (tudi rastlinskih pridelkov) na miši, podgane (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). 

Oznaka D1 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie D2 NaturSTOP-CONTRA hišni insekticid 

 Različne insekte, ki motijo naš mir, privlačita ogljikov dioksid in amoniak oz. njune vibracije. Amoniak nastaja pri razkroju 

organskih spojin (rastlinskih in živalskih ostankov, rastlinskih pridelkov, rastlinskih proizvodov). Insekti, tudi hišni insekti, so 

številčneje prisotni tam, kjer so tovrstni pogoji izpolnjeni.  Naravno "čiščenje" zraka opravljajo rastline. Tako je na prostem 

in tudi v zaprtih prostorih. Vitalnejše rastline imajo več ravnovesne življenjske moči - so odpornejše proti boleznim in na 

škodljivce, bujneje rastejo, pa tudi boljše opravljajo svojo vlogo "čiščenja" zraka odvečnih količin plinov, kot sta amoniak in 

ogljikov dioksid. Na energijskem nivoju tako vitalne rastline s svojimi krepljenimi ravnovesnimi močmi, doprinesejo k 

energijskemu ravnovesju v svojem neposrednem okolju. Tako okolje je hišnim insektom neprivlačno, v take prostore mnogo 

manj silijo, v njih se neradi zadržujejo.                                                                                                                                                                    

V prostorih, kjer imate težave z nadležnimi muhami, potrebujete sobne rastline in proizvod Cora agrohomeopathie D2 

NaturSTOP-CONTRA hišni insekticid.  Tako težave s hišnimi insekti preprečujete na naraven način: 

1. O proizvodu Cora agrohomeopathie D2 NaturSTOP-CONTRA hišni insekticid 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin; posledično krepi 

odpornost rastlin na hišne insekte, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Posledično- torej posredno, so prostori oz. 

ambienti s takimi rastlinami manj privlačni za hišne insekte.   

Prednosti: 

+Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin,  krepi odpornost rastlin na 

hišne insekte. Posledično- torej posredno, so prostori s takimi (sobnimi) rastlinami  manj privlačni za hišne insekte.   

+  Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni.                                                                                                                                        

+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo, ki deluje 

neposredno na rastline). Če ga ustrezno razredčenega, s pršenjem nanašamo na stene prostorov, se le-te energizirajo z 

agrohomeopatsko učinkovino, ki tako nekoliko dolgoročneje deluje neposredno na rastline. Tako dosegamo nekoliko 

dolgoročnejše delovanje, ob optimalnih pogojih traja tudi do 2-3 mesece (to je nekoliko odvisno od temperature in lokacije 

- v vročini in na bolj zahtevnih lokacijah, bo primerno cikluse škropljenj oz. napršitev, ponavljati pogosteje - npr. na mesec 

dni oz. po potrebi).  

+"Win-win" agro-ekološka rešitev: Delovanje proizvoda ni uperjeno proti hišnim insektom, niti ne proti drugim insektom - 

proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti 

rastlin) doprinese h krepitvi odpornosti rastlin na insekte. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. To se na 

energijskem nivoju odrazi v neposrednem okolju rastlin s tako krepljeno vitalnostjo; taka okolja so hišnim insektopm manj 

privlačna. S tovrstno krepitvijo vitalnosti rastlin se krepi  tudi njihova  zmožnost "čiščenja" zraka od odvečnih plinov, ki 

privlačijo hišne insekte (npr. amoniak, ogljikov dioksid,...)). 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

V prostorih, kjer uporabljate pršilo iz proizvoda Cora agrohomeopathie D2 NaturSTOP-CONTRA hišni insekticid, naj bodo 

sobne rastline. S krepitvijo njihove vitalnosti se krepi tudi njihova moč - tako optimalneje "čistijo zrak" odvečnih plinov, ki na 

vibracijskem nivoju med drugim privlačijo hišne insekte (npr. amoniak, ogljikov dioksid,..).  Energiziran agrohomeopatski 

učinek uporabe pršila iz proizvoda Cora agrohomeopathie D2 NaturSTOP-CONTRA hišni insekticid, deluje direktno na 

rastline . Naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin 

na hišne insekte. S tovrstno krepitvijo vitalnosti rastlin se krepi  tudi njihova zmožnost "čiščenja" zraka od odvečnih plinov, ki 

privlačijo muhe (npr. amoniak, ogljikov dioksid,...).  Karence ni. Krepitev energijskega ravnovesja oz. vitalnosti rastlin, 

posredno prispeva h krepitvi energijskega ravnovesja v neposrednih okoljih, kjer take rastline rastejo. Taka okolja so hišnim 

insektom neprivlačna. V prostorih s takimi rastlinami lahko pričakujete manj težav s hišnimi insekti.                                                                                                                                                                                                      

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo povsod, kjer se bi utegnile pojaviti težave 

s hišnimi insekti - še prej pa poskrbimo, da bo v takih prostorih tudi nekaj sobnih rastlin. Za nanos uporabimo tehniko 

pršenja - kar dosežemo s fino nastavitvijo šob na škropilni opremi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo prve težave s hišnimi insekti (ponavadi je to konec aprila ali v maju, ko 

hišni insekti prično odlagati svoja jajčeca). Med letom spodaj opisane cikluse škropljenj večkrat ponovite. V prostorih, 

opravimo nanos v vodi ustrezno razredčenega proizvoda s pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob 

ročne pršilke za rože ali nahrbtne ročne škropilnice. Te tako pršene površine se le energizirajo z agrohomeopatskim 

sredstvom, da služijo kot prenosnik vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo. Tako sobne rastline v teh 

prostorih, njihov učinek dosega dlje časa in na njih dlje časa neposredno deluje na način direktne krepitve njihove vitalnosti, 

kar posledično posredno doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na hišne insekte. S tovrstno krepitvijo vitalnosti rastlin se 

krepi  tudi njihova zmožnosti "čiščenja" zraka od odvečnih plinov, ki privlačijo hišne insekte (npr. amoniak, ogljikov 

dioksid,...)).                                                                                                                                                                                                             

Druga možnost, ki pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s pršilom iz 

agrohomeopatskega proizvoda. Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino 

meglenje.                                                                                                                                                                                                                     

Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju.     

 Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                         

Za uporabo v  objektih, v prostorih:                                                                                                                                                                                                                                 

Priporočamo  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 pršilo: za uporabo  v ugodnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve  

škodljivcev-hišnih insektov, za uporabo na manjših površinah, ZA UPORABO V NEPROFESIONALNE NAMENE ( 1 ml proizvoda 

na 1 l vode za uporabo v neprofesionalne namene za manjše površine, 100 ml proizvoda na 200 l vode za profesionalno 

uporabo v kmetijstvu );                                                                                                                                                                                                                  

-višja doza proizvoda - za močnejše pršilo: za uporabo v zahtevnejših  pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve škodljivcev- hišnih insektov, zlasti poleti, v primeru bližine močnejših virov organskega razkroja  IN PRI 

PROFESIONALNI KMETIJSKI UPORABI ( 3 ml proizvoda na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 100 l vode za 

velike površine).                                                                                                                                                                                                               

Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus pršenja: pršenje opravite 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni 

(skupaj 3x). To je en ciklus škropljenja/pršenja, učinki so nekoliko dolgoročnejši, tudi do 2 - 3 mesece. Za pripravo pršila 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
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snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 
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Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 
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njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno 

škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti,  pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                             

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 
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vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  
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3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie D2 NaturSTOP-CONTRA hišni 

insekticid                                                          

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

D2 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

D2 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie D2 NaturSTOP-CONTRA hišni insekticid: 

                                                           

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

škodljivce in na bolezni). Navedba izraza "hišni insekticid", pojasni, da gre pri proizvodu Cora agrohomeopathie 

D2 NaturSTOP CONTRA hišni insekticid, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno-preko krepitve vitalnosti 

rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na hišne insekte. (S tovrstno krepitvijo vitalnosti rastlin se krepi  

tudi njihova življenjska moč in s tem tudi njihova zmožnosti "čiščenja" zraka od odvečnih plinov, ki privlačijo hišne insekte 

(npr. amoniak, ogljikov dioksid,...)). Oznaka D2 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 
Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie D3 NaturSTOP-CONTRA mravlje 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na mravlje, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za 

obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

mravlje.                                                                                                                                                                                                               

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti težave s z 

mravljami - na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, okrasne rastline, travnate površine,... 

+ 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 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 mravljam - proizvod deluje na principu naravne 

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

rastlin na mravljam! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na mravlje. Energiziran naravni proizvod Cora 

agrohomeopathie D3 NaturSTOP-CONTRA mravlje, deluje z agrohomeopatsko energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki 

posledično- posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na mravlje - vitalnejše rastline so odpornejše 

na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                   

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi utegnili 

imeti težave z mravljami - vrtnine, poljščine, okrasne rastline, travnate površine,... Priporočena je preventivna raba, preden 

se pojavijo težave z mravljami, preden mravlje začno delati škodo, preden se mravlje pojavijo. Na tak preventivni način, 

najbolje ohranite vaš pridelek! Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko 

začnejo rastline rasti - torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere po mesecu, dveh, treh, oz. po 

potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na mravlje, 

povzroča, da take rastline mravljam ne nudijo všečnih pogojev,  na takih površinah se mravlje ne prehranjujejo, na njih se ne 

zadržujejo in nanje ne silijo. Posledično imamo na takih površinah, kjer rastline škropimo s proizvodom Cora 

agrohomeopathie D3 NaturSTOP-CONTRA mravlje, mir pred preštevilnimi mravljami.  Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti 
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vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie 

D3  NaturSTOP-CONTRA mravlje, so vitalnejše rastline odpornejše na mravlje.    

OPOMBA: pojavi  preštevilnih mravelj so pogosto znak, da imajo rastline težave z listnimi ušmi. Tudi preventivno je zato 

smiselno, da pri uporabi proizvoda  Cora agrohomeopathie D3 NaturSTOP-CONTRA mravlje, opravimo tudi krepitev rastlin s 

proizvodom Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP CONTRA listne uši. 

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie D3 NaturSTOP-CONTRA mravlje                                                                                                                                                                              

Priporočena je preventivna uporaba, preden se pojavijo problemi z mravljami, pred pojavi preštevilčnih mravelj. Zato je 

najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko začno rastline rasti-torej aprila ali maja, 

naslednje cikluse škropljenj pa v ponovitvah, ki ustrezajo konkretnemu primeru ( npr. po mesecu dni, ali po dveh mesecih, 

oz. po potrebi).  

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pojavov preštevilčnih 

mravelj ( 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 

pojav preštevilčnih mravelj ( 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                         - 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 
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resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie D3 NaturSTOP-CONTRA mravlje 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

D3 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

D3 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 
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NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena oz. naziva proizvoda Cora agrohomeopathie  D3 NaturSTOP CONTRA mravlje: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "mravlje", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie D3 NaturSTOP CONTRA mravlje, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno, 

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na mravlje (vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka D3 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 
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Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie®: www.cora-agrohomeopathie.com 

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie D4 NaturSTOP-CONTRA ščurki 

Ščurki so starodavne žuželke, v naravi so koristni, ker odstranjujejo, kar je odmrlo. Ščurkov je mnogo vrst, le nekaj vrst med 

njimi povzroča škodo. V naravi živijo na drevesih, med grmovjem, na travnikih, pod suhim listjem, na nižje rastočih rastlinah, 

skrivališča si poiščejo pod večjimi kamni. V Sloveniji je po meni znanih podatkih znanih 14 vrst ščurkov, med njimi so tri vrste 

tujerodne in invazivne, te tri vrste ščurkov nam lahko dejansko povzročajo škodo (navadni ščurek, nemški ščurek, ameriški 

ščurek). Ti ščurki se poleg mrhovine, pogosto lotijo tudi vsega, kar vsebuje škrob. Privlačijo jih kraji, kjer imajo zavetje, kjer 

je toplo, kjer je temneje in kjer imajo dovolj hrane. Kjer se pojavijo, se ponavadi prenanamnožijo, ker so aktivni zlasti ponoči 

in jih zato sprva težje opazimo. Škodo lahko povzročajo tudi  na rastlinskih semenih  rastlinskih pridelkih, ki so po 

kontaminaciji s ščurki, neužitni. Naravno ukrepanje s proizvodom Cora agrohomeopathie D4 NaturSTOP-CONTRA ščurki: 

1. O proizvodu:                                                                                                                                                                                    
Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih 

pridelkov, semen); posledično - preko krepitve vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen), krepi odpornost 

rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen), na ščurke, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno 

redčenje z vodo po navodilih.  

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen); posledično krepi odpornost rastlin (tudi 

rastlinskih pridelkov, semen), na ščurke.                                                                                                                                                                 

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline (tudi za različne vrste rastlinskih pridelkov, semen),  energizirane naravne 

učinkovine delujejo direktno na rastline. Krepijo njihovo vitalnost in posledično - posredno-preko krepitve vitalnosti, krepijo 

tudi njihovo odpornost na ščurke.  

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo za vse vrste rastlin, (tudi rastlinskih 

pridelkov, semen), kjer bi utegnili škodo povzročati ščurki.                                                                                                                                    

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Rastline, rastlinski pridelki, semena, so užitni tudi 

neposredno po škropljenju. 

+ 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(tudi za različne vrste rastlinskih pridelkov, semen). 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

+"Win-win" agro-ekološka rešitev: delovanje proizvoda ni uperjeno proti ščurkom - proizvod deluje na principu naravne 

agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin, pa tudi rastlinskih pridelkov, 

semen ) na krepitev odpornosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen) na ščurke. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline (tudi na rastlinske pridelke, semena ); naravno 
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krepi in ohranja vitalnost rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen), kar preko krepitve vitalnosti rastlin, posredno vpliva na 

krepitev odpornosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen) na ščurke. Karence ni, rastline(tudi rastlinski pridelki, semena ) 

so užitni tudi neposredno po škropljenju.                                                                                                                                                         

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo povsod, kjer bi škodo rastlinam, 

rastlinskim pridelkom, semenom, utegnili povzročati ščurki:                                                                                                                                   

-V objektih oz. v prostorih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena, za nanos uporabimo tehniko pršenja - 

kar dosežemo s fino nastavitvijo šob na škropilni opremi.                                                                                                                                                                

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave s ščurki.  

-Za uporabo v  objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena: 
V prostorih, kjer hranimo pridelke, kot so kleti, shrambe ipd., opravimo nanos v vodi ustrezno razredčenega proizvoda s 

pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože ali nahrbtne ročne škropilnice. Za 

dolgotrajnejši efekt se iz praktičnih razlogov priporoča pršenje po tleh in po stenah prostorov, tudi po policah in omarah 

(notranja stran), ki služijo v shranjevalne namene - Te tako pršene površine se le energizirajo z agrohomeopatskim 

sredstvom, da služijo kot prenosnik vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo. Tako rastlinske pridelke, semena, 

ki jih v teh prostorih hranimo, njihov učinek dosega dlje časa in na njih dlje časa neposredno deluje na način direktne 

krepitve njihove vitalnosti, kar posledično posredno doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na ščurke. Druga možnost, ki 

pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s pršilom iz agrohomeopatskega proizvoda. 

Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino meglenje.                                                                                                                                                                                                                     

Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju.     

 Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                         

Za uporabo v  objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena in rastlinske proizvode:                                                                                                                                                                                                                                 

Priporočamo  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 pršilo: za uporabo  v ugodnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve ščurkov, 

za uporabo na manjših površinah, ZA UPORABO V NEPROFESIONALNE NAMENE ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za uporabo v 

neprofesionalne namene za manjše površine, 100 ml proizvoda na 200 l vode za profesionalno uporabo v kmetijstvu in 

vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                  

-višja doza proizvoda - za močnejše pršilo: za uporabo v zahtevnejših  pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve ščurkov  IN PRI PROFESIONALNI KMETIJSKI UPORABI ( 3 ml proizvoda na 1 vode za manjše površine oz. 100 

ml proizvoda na 100 l vode za velike površine).                                                                                                                                                            

Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus pršenja: pršenje opravite 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. Za pripravo pršila 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 
in kot življenje).  
 

Velikosti pakiranj: 50 ml, 100ml, 500 ml, 1000 ml 
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Rok trajanja proizvoda: 3 leta. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično ter pri 

tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, profesionalni proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             
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1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 
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imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti rastlin, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno 

škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                           

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 
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vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie D4 NaturSTOP-CONTRA 

ščurki                                                            

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 
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spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

D4 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

D4 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda: Cora agrohomeopathie D4 NaturSTOP-CONTRA ščurki:                                                            

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). 
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Navedba imena zadevnih škodljivcev "ščurki", pojasni, da gre pri proizvodu Cora agrohomeopathie D4 NaturSTOP 

CONTRA ščurki, za krepitev vitalnosti rastlin (rastlinskih pridelkov, semen) , ki posredno-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin (rastlinskih pridelkov, semen) na 

ščurke (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka D4 pa zagotavlja identifikacijo 

proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP-CONTRA hišni molji 

Vešče in molji spadajo med metulje, ki v svojem razmnoževalnem ciklu v stadiju gosenic pogosto lotijo rastlinskih pridelkov - torej rastlin, 

pa tudi njihovih semen. Pri tem so od rastlin lahko napadene rastoče rastline (npr. koruzni molj-njegova gosenica se hrani s kalčki žit, 

kapusov molj-njegova gosenica se hrani z listjem kapusnic, krompirjev molj - njegova gosenica se hrani z gomolji krompirja in objeda vse 

rastoče rastline razhudnikov- torej krompir, paradižnik, papriko, jajčevce...) ali rastlinska semena (npr. močna vešča, koruzni molj, žitni molj, 

tobakova vešča, dateljnova vešča). Večina ljudi ne loči različnih vrst vešč in moljev. Zato ocenjujem, da bo to napotilo dobrodošlo in da bo 

olajšalo izbiro.                                                                                                                                                                                                                                                 

Za vse, ki želijo krepiti rastlinam vitalnost in s tem posredno odpornost na vešče, ki jih ne poznajo, je za to dober proizvod Cora 

agrohomeopathie X10 NaturSTOP-CONTRA- vešče.                                                                                                                                                                                   

Če želite krepiti vitalnost rastlin pušpanov in s tem posredno tudi njihovo odpornost na pušpanovo veščo (ki je tujerodni škodljivec), 

priporočam uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice.                                                                                                                                                                                                                                                  

V primeru, da želite krepiti vitalnost rastlin (njihovih pridelkov  oz. semen) in s tem posredno krepiti njihovo lastno odpornost na molje, ki 

jih ne poznate, pa izberite proizvod Cora agrohomeopathie X20 živilski molji ali Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP-CONTRA hišni molji. 

Gre za enak proizvod pod dvema imenoma-zato, ker ljudje mnogokrat uporabljajo eno ali drugo ime za molje, ki jih ne poznajo. S tem je 

zagotovljeno, da v naboru proizvodov Cora agrohomeoopathie v vsakem primeru najdejo ustrezen proizvod.                                                                                                                                                                                                                                                     

V primeru, da želite krepiti vitalnost sadnega drevja in s tem posredno odpornost sadnega drevja na sadnega molja-sadnega zavijača, 

izberite proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač.                                                                                                                    

V primeru, da želite rastlinam krepiti vitalnost in s tem posredno krepiti tudi njihovo lastno odpornost na  kapusovega molja ali na 

krompirjevega molja, sta v ponudbi proizvoda Cora agrogohomeopathie X11 NaturSTOP-CONTRA kapusov molj ter Cora agrohomeopathie 

X12 NaturSTOP-CONTRA krompirjev molj. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih 

pridelkov, semen). Posledično - posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin (rastlinskih pridelkov, 

semen), na hišne molje in na njihove gosenice, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z 

vodo po navodilih.  

Prednosti: 

+Naravna krepitev vitalnosti rastlin (rastlinskih pridelkov, semen). Posledično- posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, 

krepi odpornost rastlin ( rastlinskih pridelkov, semen), na hišne molje oz. na njihove gosenice.                                                                                                                                                                                                                     

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline (tudi za različne vrste rastlinskih pridelkov, semen), naravne energizirane 

učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline (tudi na različne vrste rastlinskih pridelkov, semen). 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo za vse vrste rastlin, (tudi rastlinskih 

pridelkov, semen), kjer bi utegnili škodo povzročati hišni molji oz. njihove gosenice.                                                                                   

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Rastline, rastlinski pridelki, so užitni tudi neposredno po 

škropljenju. 

+ 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(tudi za različne vrste rastlinskih pridelkov, semen). 

+"Win-win" agro-ekološka rešitev: delovanje proizvoda ni uperjeno proti hišnim moljem oz. njihovim ličinkam - proizvod 

deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) 
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doprinese h krepitvi odpornosti rastlin (različnih vrst rastlinskih pridelkov, semen), na hišne molje oz. tudi na njihove ličinke! 

Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran agrohomeopatski učinek uporabe proizvoda  Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP-CONTRA hišni molji, deluje 

direktno na rastline ( na rastlinske pridelke, semena); naravno krepi vitalnost rastlin (rastlinskih pridelkov, semen), kar 

posredno -preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin (rastlinskih pridelkov, semen), na hišne 

molje oz. njihove gosenice. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Karence ni, rastline (rastlinski pridelki, 

semena) so užitni tudi neposredno po škropljenju.                                                                                                                                                        

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo povsod, kjer bi škodo rastlinam, 

rastlinskim pridelkom, semenom, utegnili povzročati hišni molji in njihove gosenice.                                                                                                                                                                                        

V objektih oz. v prostorih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena, za nanos uporabimo tehniko pršenja - 

kar dosežemo s fino nastavitvijo šob na škropilni opremi ).                                                                                                                

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave s hišnimi molji in z njihovimi gosenicami, preden hišni molji 

odležejo jajčeca, preden gosenice hišnih moljev začno delati škodo.  

-Za uporabo v  objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena in rastlinske proizvode: 
V prostorih, kjer hranimo pridelke, kot so kleti, shrambe ipd., opravimo nanos v vodi ustrezno razredčenega proizvoda s 

pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože ali nahrbtne ročne škropilnice. Za 

dolgotrajnejši efekt se iz praktičnih razlogov priporoča pršenje po tleh in po stenah prostorov, tudi po policah in omarah 

(notranja stran), ki služijo v shranjevalne namene-te tako pršene površine se tako le energizirajo z agrohomeopatskim 

sredstvom in služijo kot prenosnik agrohomeopatskega vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo.  Tako 

rastlinske pridelke,semena, ki jih v teh prostorih hranimo, energiziran učinek agrohomeopatskega sredstva neposredno 

dosega dlje časa in na njih dlje časa neposredno deluje na način direktne krepitve njihove vitalnosti, kar posledično (preko 

krepitve vitalnosti) posredno doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na hišne molje in njihove ličinke. Druga možnost, ki 

pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s pršilom iz agrohomeopatskega proizvoda. 

Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino meglenje.                                                                                                                                                                                                                                 

Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju.     

 Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                         

Za uporabo v  objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena in rastlinske proizvode:                                                                                                                                                                                                                                 

Priporočamo  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 pršilo: za uporabo  v ugodnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve rastlinskih  

škodljivcev-hišnih moljev ter njihovih gosenic, za uporabo na manjših površinah, ZA UPORABO V NEPROFESIONALNE 

NAMENE ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za uporabo v neprofesionalne namene za manjše površine, 100 ml proizvoda na 200 l 

vode za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                  

-višja doza proizvoda - za močnejše pršilo: za uporabo v zahtevnejših  pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev- hišnih moljev ter njihovih gosenic  IN PRI PROFESIONALNI KMETIJSKI UPORABI ( 3 ml 

proizvoda na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 100 l vode za velike površine).                                                                                                                                                            

Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus pršenja: pršenje opravite 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. Za pripravo pršila 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

file:///G:/majda4,1/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/www.cora-agrohomeopathie.com


151 
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 
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homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično ter pri 

tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, profesionalni proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 
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povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti rastlin, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno 

škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno -preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                               

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 
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po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 
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in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP-CONTRA hišni 

molji                                                             

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

D5 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

D5 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 
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zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP-CONTRA hišni molji:                                           

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "hišni molji", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP CONTRA hišni molji, za krepitev vitalnosti rastlin (rastlinskih 

pridelkov,semen), ki posredno - preko okrepljene vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti 

rastlin (rastlinskih pridelkov,semen) na hišne molje (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). 

Oznaka D5 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie D6 NaturSTOP-CONTRA muhe 

Muhe privlačita ogljikov dioksid in amoniak oz. njune vibracije. Amoniak nastaja pri razkroju organskih spojin (rastlinskih in 

živalskih ostankov, rastlinskih pridelkov, rastlinskih proizvodov). Muhe so številčneje prisotne tam, kjer so tovrstni pogoji 

izpolnjeni.  Naravno "čiščenje" zraka opravljajo rastline. Tako je na prostem in tudi v zaprtih prostorih. Vitalnejše rastline 

imajo več ravnovesne življenjske moči - so odpornejše proti boleznim in na škodljivce, bujneje rastejo, pa tudi boljše 

opravljajo svojo vlogo "čiščenja" zraka odvečnih količin plinov, kot sta amoniak in ogljikov dioksid. Na energijskem nivoju 

tako vitalne rastline s svojimi krepljenimi ravnovesnimi močmi, doprinesejo k energijskemu ravnovesju v svojem 

neposrednem okolju. Tako okolje je muham neprivlačno, v take prostore mnogo manj silijo, v njih se nerade zadržujejo.                                                                                                                                       

V prostorih, kjer imate težave z nadležnimi muhami, potrebujete sobne rastline in proizvod Cora agrohomeopathie D6 

NaturSTOP-CONTRA muhe.  Tako težave z muhami preprečujete na naraven način: 

1. O proizvodu Cora agrohomeopathie D6 NaturSTOP-CONTRA muhe 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin; posledično krepi 

odpornost rastlin na muhe, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Posledično- torej posredno, so prostori oz. ambienti s 

takimi rastlinami manj privlačni za muhe.   

Prednosti: 

+Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin,  krepi odpornost rastlin na 

muhe. Posledično- torej posredno, so prostori s takimi (sobnimi) rastlinami  manj privlačni za muhe.   

+  Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

+ Proizvod ima potrdilo, da je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni.                                                                                                                                        

+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo, ki deluje 

neposredno na rastline). Če ga ustrezno razredčenega, s pršenjem nanašamo na stene prostorov, se le-te energizirajo z 

agrohomeopatsko učinkovino, ki tako nekoliko dolgoročneje deluje neposredno na rastline. Tako dosegamo nekoliko 

dolgoročnejše delovanje, ob optimalnih pogojih traja tudi do 2-3 mesece (to je nekoliko odvisno od temperature in lokacije 

- v vročini in na bolj zahtevnih lokacijah, bo primerno cikluse škropljenj oz. napršitev, ponavljati pogosteje - npr. na mesec 

dni oz. po potrebi).  

+"Win-win" agro-ekološka rešitev: Delovanje proizvoda ni uperjeno proti muham - proizvod deluje na principu naravne 

agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) doprinese h krepitvi 

odpornosti rastlin na muhe. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. To se na energijskem nivoju odrazi v 

neposrednem okolju rastlin s tako krepljeno vitalnostjo; taka okolja so muham manj privlačna. S tovrstno krepitvijo 

vitalnosti rastlin se krepi  tudi njihova  zmožnost "čiščenja" zraka od odvečnih plinov, ki privlačijo muhe (npr. amoniak, 

ogljikov dioksid,...)). 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

V prostorih, kjer uporabljate pršilo iz proizvoda Cora agrohomeopathie D6 NaturSTOP-CONTRA muhe, naj bodo sobne 

rastline. S krepitvijo njihove vitalnosti se krepi tudi njihova moč - tako optimalneje "čistijo zrak" odvečnih plinov, ki med 

drugim privlačijo muhe (npr. amoniak, ogljikov dioksid,..).  Energiziran agrohomeopatski učinek uporabe pršila iz proizvoda 

Cora agrohomeopathie D6 NaturSTOP-CONTRA muhe, deluje direktno na rastline . Naravno krepi vitalnost rastlin, kar 

posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na muhe. S tovrstno krepitvijo vitalnosti 

rastlin se krepi  tudi njihova zmožnost "čiščenja" zraka od odvečnih plinov, ki privlačijo muhe (npr. amoniak, ogljikov 

dioksid,...).  Karence ni. Krepitev energijskega ravnovesja oz. vitalnosti rastlin, posredno prispeva h krepitvi energijskega 

ravnovesja v neposrednih okoljih, kjer take rastline rastejo. Taka okolja so muham neprivlačna. V prostorih s takimi 

rastlinami lahko pričakujete manj težav z muhami.                                                                                                                                                                                                      

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo povsod, kjer se bi utegnile pojaviti težave 

z muhami - še prej pa poskrbimo, da bo v takih prostorih tudi nekaj sobnih rastlin. Za nanos uporabimo tehniko pršenja - kar 

dosežemo s fino nastavitvijo šob na škropilni opremi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo prve težave z muhami (ponavadi je to konec aprila ali v maju, ko muhe 

prično odlagati svoja jajčeca). Med letom spodaj opisane cikluse škropljenj večkrat ponovite. V prostorih, opravimo nanos v 

vodi ustrezno razredčenega proizvoda s pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože 

ali nahrbtne ročne škropilnice. Te tako pršene površine se le energizirajo z agrohomeopatskim sredstvom, da služijo kot 

prenosnik vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo. Tako sobne rastline v teh prostorih, njihov učinek dosega 

dlje časa in na njih dlje časa neposredno deluje na način direktne krepitve njihove vitalnosti, kar posledično posredno 

doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na muhe. S tovrstno krepitvijo vitalnosti rastlin se krepi  tudi njihova zmožnosti 

"čiščenja" zraka od odvečnih plinov, ki privlačijo muhe (npr. amoniak, ogljikov dioksid,...)).                                                                      

Druga možnost, ki pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s pršilom iz 

agrohomeopatskega proizvoda. Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino 

meglenje.                                                                                                                                                                                                                     

Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju.     

 Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                         

Za uporabo v  objektih, v prostorih:                                                                                                                                                                                                                                 

Priporočamo  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 pršilo: za uporabo  v ugodnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve  

škodljivcev-muh, za uporabo na manjših površinah, ZA UPORABO V NEPROFESIONALNE NAMENE ( 1 ml proizvoda na 1 l 

vode za uporabo v neprofesionalne namene za manjše površine, 100 ml proizvoda na 200 l vode za profesionalno uporabo v 

kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                  

-višja doza proizvoda - za močnejše pršilo: za uporabo v zahtevnejših  pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve škodljivcev- muh, zlasti poleti, v primeru bližine močnejših virov organskega razkroja  IN PRI PROFESIONALNI 

KMETIJSKI UPORABI ( 3 ml proizvoda na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 100 l vode za velike površine).                                                                                                                                                            

Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus pršenja: pršenje opravite 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. Za pripravo pršila 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 
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ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 
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določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 
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jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno 

škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti,  pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                             

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 
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splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie D6 NaturSTOP-CONTRA 

muhe                                                           

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 
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Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

D6 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

D6 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  

 

 

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie D6 NaturSTOP-CONTRA muhe: 

                                                           

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 
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pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

škodljivce in na bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "muhe", pojasni, da gre pri proizvodu Cora 

agrohomeopathie D6 NaturSTOP CONTRA muhe, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno-preko krepitve 

vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na muhe. (S tovrstno krepitvijo vitalnosti rastlin se 

krepi  tudi njihova zmožnosti "čiščenja" zraka od odvečnih plinov, ki privlačijo muhe (npr. amoniak, ogljikov dioksid,...)). 

Oznaka D6 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

 
Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X2 NaturSTOP-CONTRA klopi 

Na vrtovih, na zelenicah, pod dobrodejno senco dreves, nas v rastni sezoni mnogokrat nadlegujejo klopi. Svoje žrtve čakajo 

na rastlinah, a le na takih, ki preko lastne oslabele vitalnosti ne razvijejo odpornosti nanje. Energiziran naravni 

agrohomeopatski proizvod Cora agrohomeopathie X2 NaturSTOP-CONTRA klopi, je namenjen krepitvi vitalnosti rastlin v 

naravnih okoljih, kjer naše bivanje na prostem pogosteje motijo klopi. Rastline z okrepljeno vitalnostjo posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), okrepijo tudi lastno odpornost na klope. Zato se v njihovi bližini ne bodo pojavljali, na takih 

rastlinah se ne bodo zadrževali, nam in našim živalim pa bo zato v takih okoljih omogočeno mirnejše uživanje na prostem.                   

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično krepi 

odpornost rastlin na klope, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično-posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

klope. 

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, 

sadno drevje, vinska trta, okrasne rastline, travnate površine. 

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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. 

+"Win-win" agro-ekološka rešitev: Delovanje proizvoda ni uperjeno proti klopom - proizvod deluje na principu naravne 

agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) doprinese h krepitvi 

odpornosti rastlin na klope. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo za rastline. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran naravni agrohomeopatski proizvod Cora agrohomeopathie X2 NaturSTOP-CONTRA klopi, je namenjen krepitvi 

vitalnosti rastlin v naravnih okoljih, kjer naše bivanje na prostem pogosteje motijo klopi. Rastline z okrepljeno vitalnostjo 

posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), okrepijo tudi lastno odpornost na klope. Zato se v njihovi bližini ne bodo 

pojavljali, na takih rastlinah se ne bodo zadrževali. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce.                                      

Svetujemo preventivno uporabo, najbolje je, da spodaj opisan prvi ciklus škropljenja opravite, predno se prične "sezona 

klopov". Med letom take cikluse po potrebi večkrat ponovite. Pri tem velja upoštevati, da se klopi lahko pojavijo že meseca 

marca, njihova aktivnost pa je višja v vročih poletnih dneh.                                                                                                                                         

Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, sadno 

drevje, vinska trta, okrasne rastline, travnate površine.  
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Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

rastlinskih  škodljivcev - klopov ( 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 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev -klopov ( 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). 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.                                                                                                                                                                                             

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov)). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
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2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično  

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 
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delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično (posredno - preko 

krepitve vitalnosti), pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 



169 
 

posredno - preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                            

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 
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(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

 

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X2 NaturSTOP-CONTRA klopi 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X2 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X2 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 
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decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, po katerem rastline s svojo 

okrepljeno vitalnostjo same po naravni poti - posredno, preko krepitve svoje vitalnosti, preprečijo " lastne"  težave s 

škodljivci.  

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X2 NaturSTOP-CONTRA klopi: 

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA)  le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo, posredno pa tudi s svojo krepljeno odpornostjo na zadevne škodljivce, prepreči 

"lastne" težave z zadevnimi škodljivci. Navedba imena zadevnih škodljivcev "klopi", pojasni, da gre pri proizvodu 

Cora agrohomeopathie X2 NaturSTOP CONTRA klopi, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno - preko 

krepitve vitalnosti, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na klope (vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce). Oznaka X2 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda 

od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

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

Vabljeni k naročilu! 
 

                                                   © 
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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. 
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Cora agrohomeopathie X3 NaturSTOP-CONTRA kapar 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično krepi 

odpornost rastlin na kaparje, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po 

navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično krepi odpornost rastlin na kaparje. 

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin,ki jim lahko škodo 

povzročajo kaparji.                                                                                                                                                                                                                                 

+ Dovoljeno tudi v ekološki pridelavi - proizvod ima Potrdilo o skladnosti za uporabo v ekološki pridelavi! 

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Ustrezna uporaba je varna tudi pri uporabi v zaprtih prostorih. Karence 

ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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 kaparjem- proizvod deluje na principu naravne 

agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) doprinese h krepitvi 

odpornosti rastlin na kaparje. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Učinek uporabe naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno vpliva na krepitev odpornosti rastlin na kaparje. Deluje 

direktno na rastline, z naravno krepitvijo vitalnosti rastlin na energijskem nivoju, kar posredno krepi odpornost rastlin na 

kaparje. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce, zato se jih kaparji izogibajo in jih tudi ne sesajo.  Sredstvo 

lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin, ki jih napadajo kaparji (sadno drevje, 

okrasne rastline). Proizvod uporabljamo že preventivno,  torej že na nenapadenih rastlinah, zato je najbolje, da prvi cikel 

škropljenja opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko se vegetacija prične, naslednje cikluse škropljenj pa v razmiku na cca 

2-3 mesece, po potrebi pa tudi pogosteje.  

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 
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rastlinskih  škodljivcev - kaparjev ( 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 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev -kaparjev ( 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). 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 
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najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno)  ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 
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elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično (posredno, preko 

krepitve vitalnosti), pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                      

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 
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agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                         

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 
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Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva za iz 

tujerodnih rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - 

ki je mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

 

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X3 NaturSTOP-CONTRA 

kapar 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X3 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X3 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 
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jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, po katerem rastline s svojo 

okrepljeno vitalnostjo same po naravni poti - posredno, preko krepitve svoje vitalnosti, preprečijo " lastne"  težave s 

škodljivci.  

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X3 NaturSTOP-CONTRA kapar: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA)  le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo, posredno pa tudi s svojo krepljeno odpornostjo na zadevne škodljivce, prepreči 

"lastne" težave z zadevnimi škodljivci. Navedba imena zadevnih škodljivcev "kapar", pojasni, da gre pri proizvodu 

Cora agrohomeopathie X3 NaturSTOP CONTRA kapar, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno-preko 

krepitve vitalnosti, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na kaparje (vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce). Oznaka X3 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda 

od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X4 NaturNEGA - zimska odpornost dreves 

Jesen je prehod v zimo, sadni drevje, pa tudi grmovnice, umirjajo svoj življenjski ritem. Po rastni sezoni smo obrali sadje, 

drevesa so preživela dokaj naporno obdobje. To zlasti drži, če jim vremenske ujme niso prizanašale. V tem času si škodljivci 

iščejo zavetje, prenekateri  ga najdejo pod drevesnim lubjem in drugje na sadnem drevju. Sadnemu drevju je zato ob 

prehodu v zimski počitek, smiselno  sonaravno okrepiti vitalnost in odpornost na rastlinske škodljivce, na bolezni ter na 

rastlinski stres. Naravni proizvod Cora agrohomeopathie X4 NaturNEGA - zimska odpornost dreves, je za to prava izbira. 

Krepi vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi njihovo odpornost na škodljivce, na bolezni ter na 

rastlinski stres. Proizvod Cora agrohomeopathie X4 NaturNEGA - zimska odpornost dreves,  lahko ustrezno razredčen z 

vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah sadnega drevja, pa tudi na okrasnih grmovnicah. Tovrstna krepitev 

sadnega drevja je investicija v vitalen, odpornejši sadovnjak v naslednji rastni sezoni. Priporočena je preventivna raba, ciklus 

škropljenja, kot je opisan v nadaljevanju, je potrebno opraviti pred zmrzaljo 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na škodljivce, na bolezni in na rastlinski stres. Koncentrat za obvezno 

redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično (posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce, na bolezni in na rastlinski stres.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na sadnem drevju, lahko pa tudi na okrasnih 

grmovnicah.                                                                                                                                                                                                                     

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na škodljivce, bolezni in na rastlinski stres! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                          

Jesen je prehod v zimo, sadni drevje, pa tudi grmovnice, umirjajo svoj življenjski ritem. Po rastni sezoni smo obrali sadje, 

drevesa so preživela dokaj naporno obdobje. To zlasti drži, če jim vremenske ujme niso prizanašale. V tem času si škodljivci 

iščejo zavetje, prenekateri  ga najdejo pod drevesnim lubjem in drugje na sadnem drevju. Sadnemu drevju je zato ob 

prehodu v zimski počitek, smiselno  sonaravno okrepiti vitalnost in odpornost na rastlinske škodljivce, na bolezni ter na 
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rastlinski stres. Naravni proizvod Cora agrohomeopathie X4 NaturNEGA - zimska odpornost dreves, je za to prava izbira. 

Krepi vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi njihovo odpornost na škodljivce, na bolezni ter na 

rastlinski stres. 

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah sadnega drevja, pa tudi na okrasnih 

grmovnicah. Tovrstna krepitev sadnega drevja je investicija v vitalen, odpornejši sadovnjak v naslednji rastni sezoni. 

Priporočena je preventivna raba, ciklus škropljenja, kot je opisan v nadaljevanju, je potrebno opraviti pred zmrzaljo.                                                                                                                                                                                              

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X4 NaturNEGA -  zimska odpornost dreves                                                       

Priporočena je preventivna raba, ciklus škropljenja, kot je opisan v nadaljevanju, je potrebno opraviti pred zmrzaljo.                                                                                                                                                                            

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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  po letini, za katero so značilni v ugodni rastni pogoji - ki ne 

vzpodbujajo rastlinskih bolezni , škodljivcev, rastlinskega stresa: 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 po  letini, za katero so značilni zahtevnejši rastni pogoji- ki nudijo 

ugodnejše pogoje za rastlinske bolezni, škodljivce, rastlinski stres:  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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 
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resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X4 NaturNEGA - zimska odpornost dreves 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X4 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X4  je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 
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Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X4 NaturNEGA - zimska odpornost 

dreves: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "zimska odpornost dreves" pove, 

da gre za krepitev odpornosti rastlin na bolezni, rastlinski stres ter na rastlinske škodljivce, ki se pripravljajo na prezimovanje 

na drevesih. Oznaka X4 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od 

proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP - manj enoletnih plevelov 

Enoletni pleveli se prekomerno pojavljajo zlasti na obdelovalnih področjih, kjer so tla gola.  Na takih področjih je 

spremenjen naravni sistem termoregulacije, ki med drugim vpliva na dvigovanje talne vode v zgornje plasti zemlje. Umetno 

razgaljena tla, brez pokrovnih rastlin (ki sicer vzdržujejo temperaturo tal, na katerih rastejo), ta čudoviti naravni termostat 

spremenijo. Drugačna je temperatura tal, drugačno je izhlapevanje vode. Drugačno je dihanje Zemlje. Sčasoma je drugačno 

tudi vreme...  Homeostatičen, samouravnalni sistem narave, po naravnem redu izravnava to umetno povzročeno neskladje 

z bujnejšo rastjo (zlasti enoletnih) plevelov (ki so v bistvu le samonikle  rastline na kultiviranih površinah). Prav ta 

termodinamični stres vzpodbuja (za pridelovalne cilje) pretiran pojav enoletnih plevelov. V takih razmerah porušenega oz. 

oslabljenega naravnega sistema termoregulacije, so premočno izražene sile življenja, na račun prešibko izraženih sil reda - 

posledica je pretirano vzpodbujena kalilna sposobnost semen rastlinskih plevelov.  Z učinkovanjem proizvoda Cora 

agrohomeopathie X7 NaturSTOP - manj enoletnih plevelov se le-ta krepčilno uravnoveša s sposobnostjo nekaljivosti rastlin. 

To je doseženo z naravno agrohomeopatsko krepitvijo naravne odpornosti rastlin plevelov (njihovih semen) na 

termodinamični stres. Proizvod Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP - manj enoletnih plevelov, učinkuje direktno na 

semena rastlinskih plevelov, neposredno nanje. Nanos škropiva opravimo na tla, kot je opisano v razdelku "Doziranje". 

Delovanje proizvoda ne učinkuje v smislu uničevanja nezaželenih rastlin ali delov rastlin, ampak na energijskem nivoju 

naravno, agrohomeopatsko  krepi odpornost semen rastlinskih plevelov na termodinamični stres in s tem posledično - 

(posredno, preko krepitve odpornosti rastlinskih semen na termodinamični stres), semenom rastlinskih plevelov omogoči 

energijsko krepitev njihovega naravnega ravnovesja med sposobnostmi kaljivosti in sposobnostmi nekaljivosti. Vitalnejše 

rastline so odpornejše na rastlinski stres. Posredna posledica tega je, da se enoletni semenski pleveli ne pojavljajo 

prekomerno. Izkušnje kažejo, da je ob ustrezni (pravilni in pravočasni) uporabi proizvoda  Cora agrohomeopathie X7 

NaturSTOP - manj enoletnih plevelov, tudi za okoli 70% manj enoletnih rastlinskih plevelov. Kot je opisano, gre za krepitev 

naravnega ravnovesja njihovih semen in s tem je posredno-preko te krepitve, krepljena odpornost semen na rastlinski 

termodinamični stres. Zato po uporabi proizvoda ni "sterilne površine brez vsakega enoletnega plevela", je pa le-tega 

bistveno manj, zaradi opisanega sonaravnega učinkovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP - manj enoletnih 

plevelov. 

OPOZORILO: Obvezna  je preventivna uporaba proizvoda, preden semena plevelov vzklijejo. Pravi čas je, ko spomladi 

temperatura tal doseže  5° Celzija. (To je možno ugotoviti s talnim termometrom). Takrat opravimo škropljenje tal - dva dni 

zapored, kot je opisano v nadaljevanju teksta. Postopek ponovimo poleti oz. jeseni, ko pleveli semenijo in odpadejo v 

zemljo. Proizvod nima vpliva na rastoče rastline. S sejanjem pa po opravljenem škropljenju  počakajte cca 5 dni. Učinek 

delovanja proizvoda izniči zmrzal. Če se le ta pojavi, je potrebno postopek ponoviti, ko temperatura tal doseže 5° Celzija.                                                                                                                       

Če gre za enoletne plevele, ki se razmnožujejo s koreninami in s semeni, je spomladi potrebno ukrepati oz. škropiti, preden 

plevel prične odganjati, poleti in jeseni pa, ko enoletni plevel semeni in semena padejo v zemljo.                                                                                                                                                                                                    

Proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je potrebno ustrezno razredčiti z vodo 

in škropivo pripraviti tako, kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva". 

 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin-semen, 

posledično-preko krepitve vitalnosti (ravnovesja) semen enoletnih plevelov, krepi odpornost semen enoletnih plevelov 

na termodinamični stres, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 
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Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti (ravnovesja) rastlin -semen , posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti semen 

enoletnih plevelov, krepi odpornost semen enoletnih plevelov na termodinamični stres. Posredna posledica tega je, da se 

enoletni semenski pleveli na obdelovalnih področjih, kjer so tla gola, ne pojavljajo prekomerno.                                                                                                                          

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline.                                                        

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti težave s pretiranim 

pojavom enoletnih semenskih plevelov -  v vseh vrstah nasadov, kot so vrtnine, poljščine, okrasne rastline. 

+ 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 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 ne učinkuje v smislu uničevanja nezaželenih rastlin ali delov rastlin, 

niti ne v smislu zadrževanja ali preprečevanja rasti nezaželenih rastlin, ampak na energijskem nivoju krepi odpornost semen 

rastlinskih plevelov na termodinamični stres.  S tem posledično - (posredno, preko krepitve rastlinskih semen na 

termodinamični stres, semenom rastlinskih plevelov, omogoči energijsko krepitev njihovega naravnega ravnovesja med 

njim lastnimi sposobnostmi kaljivosti in sposobnostmi nekaljivosti). Vitalnejše rastline so odpornejše na rastlinski stres.                                                                                                                                                                                                                                           

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:  

Enoletni pleveli se prekomerno pojavljajo zlasti na obdelovalnih področjih, kjer so tla gola.  Na takih področjih je 

spremenjen naravni sistem termoregulacije, ki med drugim vpliva na dvigovanje talne vode v zgornje plasti zemlje. Umetno 

razgaljena tla, brez pokrovnih rastlin (ki sicer vzdržujejo temperaturo tal, na katerih rastejo), ta čudoviti naravni termostat 

spremenijo. Drugačna je temperatura tal, drugačno je izhlapevanje vode. Drugačno je dihanje Zemlje. Sčasoma je drugačno 

tudi vreme...  Homeostatičen, samouravnalni sistem narave, po naravnem redu izravnava to umetno povzročeno neskladje 

z bujnejšo rastjo (zlasti enoletnih) plevelov (ki so v bistvu le samonikle  rastline na kultiviranih površinah). Prav ta 

termodinamični stres vzpodbuja (za pridelovalne cilje) pretiran pojav enoletnih plevelov. V takih razmerah porušenega oz. 

oslabljenega naravnega sistema termoregulacije, so premočno izražene sile življenja, na račun prešibko izraženih sil reda - 

posledica je pretirano vzpodbujena kalilna sposobnost semen rastlinskih plevelov.  Z učinkovanjem proizvoda Cora 

agrohomeopathie X7 NaturSTOP - manj enoletnih plevelov se le-ta krepčilno uravnoveša s sposobnostjo nekaljivosti rastlin. 

To je doseženo z naravno agrohomeopatsko krepitvijo naravne odpornosti rastlin plevelov (njihovih semen) na 

termodinamični stres. Proizvod Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP - manj enoletnih plevelov, učinkuje direktno na 

semena rastlinskih plevelov, neposredno nanje. Nanos škropiva opravimo na tla, kot je opisano v razdelku "Doziranje". 

Delovanje proizvoda ne učinkuje v smislu uničevanja nezaželenih rastlin ali delov rastlin, ampak na energijskem nivoju 

naravno, agrohomeopatsko  krepi odpornost semen rastlinskih plevelov na termodinamični stres in s tem posledično - 

(posredno, preko krepitve odpornosti rastlinskih semen na termodinamični stres), semenom rastlinskih plevelov omogoči 

energijsko krepitev njihovega naravnega ravnovesja med sposobnostmi kaljivosti in sposobnostmi nekaljivosti. Vitalnejše 

rastline so odpornejše na rastlinski stres. Posredna posledica tega je, da se enoletni semenski pleveli ne pojavljajo 

prekomerno. Izkušnje kažejo, da je ob ustrezni (pravilni in pravočasni) uporabi proizvoda  Cora agrohomeopathie X7 

NaturSTOP - manj enoletnih plevelov, tudi za okoli 70% manj enoletnih rastlinskih plevelov. Kot je opisano, gre za krepitev 

naravnega ravnovesja njihovih semen in s tem je posredno-preko te krepitve, krepljena odpornost semen na rastlinski 

termodinamični stres. Zato po uporabi proizvoda ni "sterilne površine brez vsakega enoletnega plevela", je pa le-tega 

bistveno manj, zaradi opisanega sonaravnega učinkovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP - manj enoletnih 

plevelov. 

Proizvod je potrebno ustrezno razredčiti z vodo in škropivo pripraviti ter škropiti tako, kot je opisano v razdelku "Doziranje 

in nanos škropiva".                                                                                                                                                        

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP manj enoletnih plevelov 
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Obvezna  je preventivna uporaba proizvoda, preden semena plevelov vzklijejo. Pravi čas je, ko spomladi temperatura tal 

doseže  5° Celzija. Takrat opravimo škropljenje tal - dva dni zapored, kot je opisano v nadaljevanju teksta. Postopek 

ponovimo poleti in jeseni, ko pleveli semenijo in odpadejo v zemljo - predno vzklijejo. Proizvod nima vpliva na rastoče 

rastline. S sejanjem pa po opravljenem škropljenju  počakajte cca 5 dni. Proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi 

neposredno po škropljenju. Proizvod je potrebno ustrezno razredčiti z vodo in škropivo pripraviti tako, kot je opisano v 

razdelku "Doziranje".  OPOZORILO: Obvezna  je preventivna uporaba proizvoda, preden semena plevelov vzklijejo. Pravi čas 

je, ko spomladi temperatura tal doseže  5° Celzija. Takrat opravimo škropljenje tal - dva dni zapored, kot je opisano v 

nadaljevanju teksta. Postopek ponovimo poleti in jeseni, ko pleveli semenijo in odpadejo v zemljo. Proizvod nima vpliva na 

rastoče rastline. S sejanjem pa po opravljenem škropljenju  počakajte cca 5 dni. Učinek delovanja proizvoda izniči zmrzal. Če 

se le ta pojavi, je potrebno postopek ponoviti, ko temperatura tal doseže 5° Celzija.                                                                                     

Če gre za enoletne plevele, ki se razmnožujejo s koreninami in s semeni, je spomladi potrebno ukrepati, preden plevel 

odžene, poleti in jeseni pa, ko semeni in semena padejo v zemljo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je potrebno ustrezno razredčiti z vodo 

in škropivo pripraviti tako, kot je opisano v razdelku "Doziranje".                                                     

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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, kjer obdelovalna tla niso gola  - kjer 

torej pogoji ne vzpodbujajo pretiranega pojava enoletnih plevelov ( 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 pojavljanje enoletnih plevelov  ( 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). To je en ciklus 

škropljenja. Škropite zjutraj ali proti večeru, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah in pri višjih 

indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite celo ciljno površino po tleh, toliko intenzivno 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. 

OPOZORILO: Obvezna  je preventivna uporaba proizvoda, preden semena plevelov vzklijejo. Pravi čas je, ko spomladi 

temperatura tal doseže  5° Celzija. Takrat opravimo škropljenje tal - dva dni zapored, kot je opisano v nadaljevanju teksta. 

Postopek ponovimo poleti in jeseni, ko pleveli semenijo in odpadejo v zemljo. Proizvod nima vpliva na rastoče rastline. S 

sejanjem pa po opravljenem škropljenju  počakajte cca 5 dni. Učinek delovanja proizvoda izniči zmrzal. Če se le ta pojavi, je 

potrebno postopek ponoviti, ko temperatura tal doseže 5° Celzija.                                                                                                       

Če gre za enoletne plevele, ki se razmnožujejo s koreninami in s semeni, je spomladi potrebno ukrepati, preden plevel 

odžene, poleti in jeseni pa, ko semeni in semena padejo v zemljo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je potrebno ustrezno razredčiti z vodo 

in škropivo pripraviti tako, kot je opisano v razdelku "Doziranje".                                                     

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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 
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(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 
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Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 
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njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično pa krepi njihovo 

odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® 

koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 
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vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP - manj enoletnih plevelov 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   
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Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X7 NaturSTOP:                                                                                                                                                                           

X7 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. Pomen izraza NaturSTOP je naravno ustaviti, ustaviti na naraven način, kot je to določeno 

po naravnem redu. 

Tako je razložen oz. pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP - manj enoletnih plevelov: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v imenu proizvoda pomeni, da je proizvod 

Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi energijskimi informacijami naravno sodeluje pri 

homeostatičnem uravnovešenju vitalnih življenjskih sil  v škropljenih rastlinah oz. njihovih 

semenih.  

NaturSTOP v tem primeru opiše, da gre za naravni način uravnovešanja vitalnih življenjskih sil, torej za naravni način, 

kot je to določeno z naravnim redom,  pri katerem rastlina oz. njena semena,  s krepljenimi - uravnovešenimi lastnimi 

življenjskimi silami (energijami), na energijskem nivoju uravnovesijo svoje naravne sposobnosti in s tem posredno krepijo 

svojo odpornost na termodinamični stres. (Vitalne rastline so odpornejše na rastlinski stres). 

Navedba izraza "manj semenskih plevelov", pojasni, da gre pri proizvodu Cora agrohomeopathie X7 

NaturSTOP - manj enoletnih plevelov , za krepitev vitalnosti (ravnovesja) semen enoletnih plevelov, ki 

posredno, preko krepitve vitalnosti semen plevelov, vpliva na krepitev odpornosti rastlin enoletnih 

plevelov (njihovih semen), na termodinamični stres (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). 

Oznaka X7 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X8 NaturSTOP-CONTRA cvetožer 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično krepi 

odpornost rastlin na cvetožerje, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po 

navodilih. 

Prednosti: 

+Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično-posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

cvetožerje. 

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin, kjer bi lahko prišlo do 

težav s cvetožerjem.   

+ 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 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. 

+"Win-win" agro-ekološka rešitev: Delovanje proizvoda ni uperjeno proti cvetožerjem - proizvod deluje na principu naravne 

agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) doprinese h krepitvi 

odpornosti rastlin na cvetožerje. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo za rastline. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran agrohomeopatski učinek uporabe naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno - preko vitalnosti rastlin, vpliva 

na krepitev odpornosti rastlin na cvetožerje. Deluje direktno na rastline, z naravno krepitvijo vitalnosti rastlin na 

energijskem nivoju, kar posredno krepi odpornost rastlin na cvetožerje. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in 

škodljivce, zato se jih hroščki cvetožerjev izogibajo in njihovih cvetov ter brstov ne objedajo. Prav tako pa njihovi cvetovi 

ne teknejo ličinkam cvetožerjev.                                                                                                                                                                                                       

Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah sadnega drevja in jagodičevja, ki 

jih radi napadajo cvetožerji. Proizvod uporabljamo že preventivno,  torej že na nenapadenih rastlinah,  zato je najbolje, da 

prvi cikel škropljenja opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko se vegetacija prične, naslednji ciklus škropljenj pa v stadiju še 

zaprtih cvetnih popkov, najkasneje takrat, ko se prične pojavljati stadij rožnatih cvetnih popkov. 

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                
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Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

cvetožerjev ( 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 za 

prenamnožitve cvetožerjev  ( 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). 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja. Sestava: agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora. Nosilni 
medij je etanol 43%. Energizirano, homeopatski postopek potenciranja. Potence C12 do C30.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
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197 
 

Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno)  ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 
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Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično (posredno, preko 

krepitve vitalnosti), pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno - preko krepitve vitalnosti,  pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                               

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 
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rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 
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Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva za iz 

tujerodnih rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - 

ki je mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X8 NaturSTOP-CONTRA 

cvetožer                                                             

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X8 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X8 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 
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jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X8 NaturSTOP-CONTRA cvetožer: 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, po katerem rastline s svojo 

okrepljeno vitalnostjo sama po naravni poti, posredno -preko okrepljene lastne vitalnosti pa tudi s svojo krepljeno 

odpornostjo na škodljivce, preprečijo "lastne" težave s škodljivci. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je razložen oz. pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X8 NaturSTOP-CONTRA cvetožer : 

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA)  le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo, posredno pa tudi s svojo krepljeno odpornostjo na zadevne škodljivce, prepreči 

"lastne" težave z zadevnimi škodljivci. Navedba imena zadevnih škodljivcev "cvetožer", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie X8 NaturSTOP-CONTRA cvetožer, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno-

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na cvetožerje (vitalnejše rastline 

so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka X8 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

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

Vabljeni k naročilu! 
 
Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 
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Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X9 NaturSTOP-CONTRA gosenice 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično krepi 

odpornost rastlin na različne gosenice, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po 

navodilih. 

OPOZORILO: Za krepitev vitalnosti in posredno-preko krepljene vitalnosti okrepljeno odpornost rastlin na pušpanovo veščo in 

njene gosenice, koristite proizvod Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpanova vešča. Pušpanova vešča je 

namreč tujerodni škodljivec, iz tega razloga je zanjo izdelan poseben proizvod Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP -

CONTRA pušpanova vešča. 

Prednosti: 

+Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično-posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

gosenice. 

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, 

sadno drevje, vinska trta, okrasne rastline, travnate površine. 

+ 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 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. 

+"Win-win" agro-ekološka rešitev: delovanje proizvoda ni uperjeno proti gosenicam - proizvod deluje na principu naravne 

agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) doprinese h krepitvi 

odpornosti rastlin na gosenice. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo za rastline. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno vpliva na krepitev odpornosti 

rastlin na gosenice. Deluje direktno na rastline, z naravno krepitvijo vitalnosti rastlin na energijskem nivoju, kar posredno 

krepi odpornost rastlin na gosenice. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce, zato se jih gosenice izogibajo 

in jih ne objedajo.                                                                                                                                                                                                                         

Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin: na zelenjadnicah, na 

sadnem drevju, na vinski trti, na okrasnih rastlinah. Proizvod uporabljamo že preventivno,  torej že na nenapadenih 

rastlinah, zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko se vegetacija prične, naslednji 
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ciklus škropljenj pa v vsakem stadiju, preden prično izletati škodljivci, ki zalegajo jajčeca, iz katerih se kasneje izlegajo ličinke 

oz. gosenice. 

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

gosenic ( 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 

prenamnožitve gosenic ( 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. 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja. Sestava: agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora. Nosilni 
medij je etanol 43%. Energizirano, homeopatski postopek potenciranja. Potence C12 do C30.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
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Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično ter pri 

tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, profesionalni proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 
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aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično (posredno, preko 

vitalnosti rastlin), pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 
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naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko vitalnosti rastlin,  pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so odpornejše 

na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                        

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 
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to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva za iz 

tujerodnih rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - 

ki je mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

 

3. Še o imenu proizvoda: X9 NaturSTOP-CONTRA gosenice 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X9 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X9 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
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(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, po katerem rastline s svojo 

okrepljeno vitalnostjo same po naravni poti - posredno, preko krepitve svoje vitalnosti, preprečijo " lastne"  težave s 

škodljivci.  

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen oz. razložen pomen imena oz. naziva proizvoda Cora agrohomeopathie X9 NaturSTOP-CONTRA gosenice: 

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA)  le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo, posredno pa tudi s svojo krepljeno odpornostjo na zadevne škodljivce, prepreči 

"lastne" težave z zadevnimi škodljivci. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, po katerem rastline s svojo okrepljeno 

vitalnostjo same po naravni poti - posredno, preko krepitve svoje vitalnosti, preprečijo " lastne"  težave s škodljivci. 

Navedba imena zadevnih škodljivcev "gosenice", pojasni, da gre pri proizvodu Cora agrohomeopathie X9 

NaturSTOP-CONTRA gosenice, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, 

vpliva na krepitev odpornosti rastlin na gosenice (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). 

Oznaka X9 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

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

Vabljeni k naročilu! 
 
Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Vešče in molji - Kateri proizvod Cora agrohomeopathie izbrati 

Vešče in molji spadajo med metulje, ki v svojem razmnoževalnem ciklu v stadiju gosenic pogosto lotijo rastlinskih pridelkov - torej rastlin, 

pa tudi njihovih semen. Pri tem so od rastlin lahko napadene rastoče rastline (npr. koruzni molj-njegova gosenica se hrani s kalčki žit, 

kapusov molj-njegova gosenica se hrani z listjem kapusnic, krompirjev molj - njegova gosenica se hrani z gomolji krompirja in objeda vse 

rastoče rastline razhudnikov- torej krompir, paradižnik, papriko, jajčevce...) ali rastlinska semena (npr. močna vešča, koruzni molj, žitni molj, 

tobakova vešča, dateljnova vešča). Večina ljudi ne loči različnih vrst vešč in moljev. Zato ocenjujem, da bo to napotilo dobrodošlo in da bo 

olajšalo izbiro.                                                                                                                                                                                                                                                 

Za vse, ki želijo krepiti rastlinam vitalnost in s tem posredno odpornost na vešče, ki jih ne poznajo, je za to dober proizvod Cora 

agrohomeopathie X10 NaturSTOP-CONTRA- vešče.                                                                                                                                                                                   

Če želite krepiti vitalnost rastlin pušpanov in s tem posredno tudi njihovo odpornost na pušpanovo veščo (ki je tujerodni škodljivec), 

priporočam uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice.                                                                                                                                                                                                                                                  

V primeru, da želite krepiti vitalnost rastlin (njihovih pridelkov  oz. semen) in s tem posredno krepiti njihovo lastno odpornost na molje, ki 

jih ne poznate, pa izberite proizvod Cora agrohomeopathie X20 živilski molji ali Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP-CONTRA hišni molji. 

Gre za enak proizvod pod dvema imenoma-zato, ker ljudje mnogokrat uporabljajo eno ali drugo ime za molje, ki jih ne poznajo. S tem je 

zagotovljeno, da v naboru proizvodov Cora agrohomeoopathie v vsakem primeru najdejo ustrezen proizvod.                                                                                                                                                                                                                                                     

V primeru, da želite krepiti vitalnost sadnega drevja in s tem posredno odpornost sadnega drevja na sadnega molja-sadnega zavijača, 

izberite proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač.                                                                                                                    

V primeru, da želite rastlinam krepiti vitalnost in s tem posredno krepiti tudi njihovo lastno odpornost na  kapusovega molja ali na 

krompirjevega molja, sta v ponudbi proizvoda Cora agrogohomeopathie X11 NaturSTOP-CONTRA kapusov molj ter Cora agrohomeopathie 

X12 NaturSTOP-CONTRA krompirjev molj. 

 

Cora agrohomeopathie X10 NaturSTOP-CONTRA vešče 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih 

pridelkov, semen); posledično-posredno-preko krepitve vitalnosti, krepi odpornost rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, 

semen), na vešče oz. na njihove gosenice (npr. močna vešča, tobakova vešča, dateljnova vešča ), kot je opredeljeno v 

nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih.  

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen); posledično-posredno-preko krepitve vitalnosti, 

krepi odpornost rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen), na vešče oz. na njihove gosenice.                                                                                                                                                                                                

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline (tudi na 

različne vrste rastlinskih pridelkov, semen).                                                                                                                                                   

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo za vse vrste rastlin, (tudi rastlinskih 

pridelkov, semen), kjer bi utegnile škodo povzročati vešče ter njihove gosenice.                                                                                                  

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Rastline, rastlinski pridelki,semena, so užitni tudi 

neposredno po škropljenju. 

+ 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. 
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+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo za 

rastline(tudi za različne vrste rastlinskih pridelkov, semen). 

+"Win-win" agro-ekološka rešitev: delovanje proizvoda ni uperjeno proti veščam oz. njihovim ličinkam - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin, njihovih pridelkov, semen, na vešče oz. tudi na njihove ličinke! Vitalnejše rastline so odpornejše na 

škodljivce in bolezni. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran agrohomeopatski učinek uporabe proizvoda  Cora agrohomeopathie X10 NaturSTOP-CONTRA vešče, deluje 

direktno na rastline (tudi na rastlinske pridelke, semena). Naravno krepi in ohranja vitalnost rastlin (tudi rastlinskih 

pridelkov, semen ), kar posredno vpliva na krepitev odpornosti rastlin na različne škodljive vešče oz. njihove gosenice, npr. 

močna vešča, tobakova vešča, dateljnova vešča...  Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                   

Karence ni, rastline (tudi rastlinski pridelki, semena ) so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod lahko ustrezno 

razredčen z vodo,  v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo povsod, kjer bi škodo rastlinam, rastlinskim pridelkom, semenom, 

utegnile povzročati vešče in njihove gosenice:                                                                                                                                                            

-Na prostem in v rastlinjakih: na vseh vrstah rastlin in nasadov ( v tem primeru za nanos ustrezno razredčenega 

proizvoda/škropiva, uporabimo tehniko škropljenja).                                                                                                                                       

-V objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena (v tem primeru za nanos uporabimo tehniko pršenja - 

kar dosežemo s fino nastavitvijo šob na škropilni opremi).                                                                                                                                                                                    

V obeh primerih je priporočena preventivna raba, preden se pojavijo težave z raznimi veščami, predno izležejo jajčeca, 

preden njihove gosenice začno delati škodo.  

Kdaj proizvod uporabiti:                                                                                                                                                                                                       

-Za uporabo na prostem in v rastlinjakih:                                                                                                                                                            

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z raznimi veščami, preden njihove gosenice začno delati škodo. 

Najbolje je, da prvi cikel škropljenja (na prostem) opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko začnejo rastline rasti, 

naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere po mesecu, dveh, treh, oz. po potrebi. Vešče imajo namreč več generacij 

na leto. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na različne 

vešče in njihove gosenice, povzroča posredno krepitev rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen ) na različne vešče (npr. 

močna vešča, tobakova vešča, dateljnova vešča,...) ter na njihove gosenice. Agrohomeopatska krepitev vitalnosti rastlin 

vzajemno součinkuje tudi s posledično energijsko krepitvijo ravnovesja v škropljenem ekosistemu, kjer take rastline rastejo 

oz. kjer hranimo tako vitalno krepljene rastlinske pridelke, semena. Vešče oz. njihove gosenice se jih zato izogibajo, kajti 

vitalnejše rastline (tudi rastlinski pridelki, semena ), so odpornejše rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru 

uporabe proizvoda  Cora agrohomeopathie X10 NaturSTOP-CONTRA vešče, so vitalnejše rastline(tudi rastlinski pridelki, 

semena), zato odpornejši na vešče in njihove gosenice.                                                                                                                                                         

Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                                

-Za uporabo na prostem in v rastlinjakih:                                                                                                                                                                                                

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

rastlinskih  škodljivcev-vešč ter njihovih gosenic ( 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 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev- vešč ter njihovih gosenic ( 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 
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in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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. 

-Za uporabo v  objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena in rastlinske proizvode: 
V prostorih, kjer hranimo pridelke, kot so kleti, shrambe ipd., opravimo nanos v vodi ustrezno razredčenega proizvoda s 

pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože ali nahrbtne ročne škropilnice. Za 

dolgotrajnejši efekt se iz praktičnih razlogov priporoča pršenje po tleh in po stenah prostorov, tudi po policah in omarah 

(notranja stran), ki služijo v shranjevalne namene-te tako pršene površine se tako le energizirajo z agrohomeopatskim 

sredstvom in služijo kot prenosnik agrohomeopatskega vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo.  Tako 

rastlinske pridelke, semena, ki jih v teh prostorih hranimo, energiziran učinek agrohomeopatskega sredstva neposredno 

dosega dlje časa in na njih dlje časa neposredno deluje na način direktne krepitve njihove vitalnosti, kar posledično (preko 

krepitve vitalnosti) posredno doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na vešče in njihove gosenice. Druga možnost, ki 

pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s pršilom iz agrohomeopatskega proizvoda. 

Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino meglenje.                                                                                                                                                                                                                  

Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju.     

 Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                         

Za uporabo v  objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena in rastlinske proizvode:                                                                                                                                                                                                                                 

Priporočamo  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 pršilo: za uporabo  v ugodnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve rastlinskih  

škodljivcev-vešč ter njihovih gosenic, za uporabo na manjših površinah, ZA UPORABO V NEPROFESIONALNE NAMENE ( 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 pršilo: za uporabo v zahtevnejših  pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev- vešč ter njihovih gosenic  IN PRI PROFESIONALNI KMETIJSKI UPORABI ( 3 ml proizvoda 

na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 100 l vode za velike površine)                                                                                                                                                            

Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus pršenja: pršenje opravite 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. Za pripravo pršila 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
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214 
 

 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično ter pri 

tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, profesionalni proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 
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1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            
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-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično- posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno - preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                  

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?  

 Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 
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vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče!                                                                                                                                                                       

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X10 NaturSTOP-CONTRA 

vešče                                                              

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 
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spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X10 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X10 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  

Tako je pojasnjeno ime oz. naziv proizvoda Cora agrohomeopathie X10 NaturSTOP CONTRA vešče: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "vešče", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie X10 NaturSTOP CONTRA vešče, za krepitev vitalnosti rastlin (semen, 
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rastlinskih pridelkov) , ki posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti 

rastlin (semen, rastlinskih pridelkov),na vešče (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka 

X10 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do 

kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Vešče in molji - Kateri proizvod Cora agrohomeopathie izbrati 

Vešče in molji spadajo med metulje, ki v svojem razmnoževalnem ciklu v stadiju gosenic pogosto lotijo rastlinskih pridelkov - torej rastlin, 

pa tudi njihovih semen. Pri tem so od rastlin lahko napadene rastoče rastline (npr. koruzni molj-njegova gosenica se hrani s kalčki žit, 

kapusov molj-njegova gosenica se hrani z listjem kapusnic, krompirjev molj - njegova gosenica se hrani z gomolji krompirja in objeda vse 

rastoče rastline razhudnikov- torej krompir, paradižnik, papriko, jajčevce...) ali rastlinska semena (npr. močna vešča, koruzni molj, žitni molj, 

tobakova vešča, dateljnova vešča). Večina ljudi ne loči različnih vrst vešč in moljev. Zato ocenjujem, da bo to napotilo dobrodošlo in da bo 

olajšalo izbiro.                                                                                                                                                                                                                                                 

Za vse, ki želijo krepiti rastlinam vitalnost in s tem posredno odpornost na vešče, ki jih ne poznajo, je za to dober proizvod Cora 

agrohomeopathie X10 NaturSTOP-CONTRA- vešče.                                                                                                                                                                                   

Če želite krepiti vitalnost rastlin pušpanov in s tem posredno tudi njihovo odpornost na pušpanovo veščo (ki je tujerodni škodljivec), 

priporočam uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice.                                                                                                                                                                                                                                                  

V primeru, da želite krepiti vitalnost rastlin (njihovih pridelkov  oz. semen) in s tem posredno krepiti njihovo lastno odpornost na molje, ki 

jih ne poznate, pa izberite proizvod Cora agrohomeopathie X20 živilski molji ali Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP-CONTRA hišni molji. 

Gre za enak proizvod pod dvema imenoma-zato, ker ljudje mnogokrat uporabljajo eno ali drugo ime za molje, ki jih ne poznajo. S tem je 

zagotovljeno, da v naboru proizvodov Cora agrohomeoopathie v vsakem primeru najdejo ustrezen proizvod.                                                                                                                                                                                                                                                     

V primeru, da želite krepiti vitalnost sadnega drevja in s tem posredno odpornost sadnega drevja na sadnega molja-sadnega zavijača, 

izberite proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač.                                                                                                                    

V primeru, da želite rastlinam krepiti vitalnost in s tem posredno krepiti tudi njihovo lastno odpornost na  kapusovega molja ali na 

krompirjevega molja, sta v ponudbi proizvoda Cora agrogohomeopathie X11 NaturSTOP-CONTRA kapusov molj ter Cora agrohomeopathie 

X12 NaturSTOP-CONTRA krompirjev molj. 

 

1. Cora agrohomeopathie X11 NaturSTOP-CONTRA kapusov molj 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih 

pridelkov); posledično krepi odpornost rastlin, na kapusove molje in na njihove gosenice.  

Prednosti: 

+Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično-posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

kapusove molje in na njihove gosenice. 

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, 

povsod, kjer bi težave utegnil povzročati kapusov molj. 

+ 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 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 kapusovim moljem, niti ne proti njihovim 

gosenicam. Proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko 

krepitve vitalnosti rastlin) doprinese h krepitvi odpornosti rastlin na kapusove molje ter na njihove gosenice. Vitalnejše 

rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. 
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+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline; naravno krepi in ohranja vitalnost rastlin, kar 

posredno vpliva na krepitev odpornosti rastlin na kapusove molje oz. njihove gosenice. Karence ni, rastline so užitne tudi 

neposredno pri škropljenju. Proizvod deluje z energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki posledično-preko krepitve vitalnosti 

rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljive kapusove molje  in njihove gosenice - vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni 

in škodljivce.                                                                                                                                                                                                                     

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo povsod, kjer bi škodo rastlinam, utegnili 

povzročati kapusovi molji ter njihove gosenice:                                                                                                                                              

-Na prostem in v rastlinjakih: na vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi utegnil škodo povzročati kapusov molj oz. njegove 

ličinke/gosenice (škodo na rastlinah povzročajo ličinke, ki objedajo brokoli, zelje, cvetačo, ohrovt, redkev, kolerabo, 

gorjušico, repo in številne druge vrtnine).                                                                                                                                                    

-V objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke križnic- zelje, cvetačo, ohrovt, redkev, kolerabo itd. (v tem 

primeru za nanos uporabimo tehniko pršenja - kar dosežemo s fino nastavitvijo šob na škropilni opremi). Zadnja letna 

generacija kapusovega molja se namreč lahko zabubi v rastlinske ostanke, tudi v pridelke, tako preživi zimo in v novi rastni 

sezoni prične nov razvojni ciklus.                                                                                                                                                                                    

V obeh primerih je priporočena preventivna raba, preden se pojavijo težave s kapusovim moljem, preden izleže jajčeca, 

preden njihove gosenice začno delati škodo. To je ponavadi maja, julija in avgusta - kapusov molj ima v rastni sezoni več 

razvojnih ciklov. 

Kdaj proizvod uporabiti:                                                                                                                                                                                                       

-Za uporabo na prostem in v rastlinjakih:                                                                                                                                                            

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z raznimi veščami, preden njihove gosenice začno delati škodo. 

Najbolje je, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko začnejo rastline rasti, naslednje cikluse 

škropljenj pa glede na pojav kapusovega molja - povadi je to maja, julija, avgusta. Kapusovi molji imajo namreč več generacij 

na leto. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na kapusove 

molje in njihove gosenice, povzroča posredno krepitev rastlin (tudi rastlinskih pridelkov) na kapusove molje ter na njihove 

gosenice. Agrohomeopatska krepitev vitalnosti rastlin vzajemno součinkuje tudi s posledično energijsko krepitvijo 

ravnovesja v škropljenem ekosistemu, kjer take rastline rastejo oz. kjer hranimo tako vitalno krepljene rastlinske pridelke. 

Kapusovi molji oz. njihove gosenice se jih zato izogibajo, kajti vitalnejše rastline (tudi rastlinski pridelki), so odpornejši 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda  Cora agrohomeopathie X11 NaturSTOP-CONTRA 

kapusov molj, so vitalnejše rastline(tudi rastlinski pridelki), zato odpornejši na kapusove molje in njihove gosenice.                                                                                                                                                         

Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                                

-Za uporabo na prostem in v rastlinjakih:                                                                                                                                                                                                

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

rastlinskih  škodljivcev-kapusovih moljev ter njihovih gosenic ( 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 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev- kapusovih moljev ter njihovih gosenic ( 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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 
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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. 

-Za uporabo v  objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke: 
V prostorih, kjer hranimo pridelke križnic, kot so kleti, shrambe ipd., opravimo nanos v vodi ustrezno razredčenega 

proizvoda s pršenjem.  Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože ali nahrbtne ročne 

škropilnice. Za dolgotrajnejši efekt se iz praktičnih razlogov priporoča pršenje po tleh in po stenah prostorov, tudi po 

policah, ki služijo v shranjevalne namene. Te tako pršene površine se tako le energizirajo z agrohomeopatskim sredstvom in 

služijo kot prenosnik agrohomeopatskega vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo.  Tako rastlinske pridelke, 

ki jih v teh prostorih hranimo, energiziran učinek agrohomeopatskega sredstva neposredno dosega dlje časa in na njih dlje 

časa neposredno deluje na način direktne krepitve njihove vitalnosti, kar posledično (preko krepitve vitalnosti) posredno 

doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na kapusove molje in njihove gosenice.                                                                                             

Druga možnost, ki pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s pršilom iz 

agrohomeopatskega proizvoda. Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino 

meglenje. Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju.     

 Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                         

Priporočamo  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 pršilo: za uporabo  v ugodnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve rastlinskih  

škodljivcev-kapusovih moljevter njihovih gosenic, za uporabo na manjših površinah, ZA UPORABO V NEPROFESIONALNE 

NAMENE ( 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 pršilo: za uporabo v zahtevnejših  pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev- kapusovih moljev ter njihovih gosenic  IN PRI PROFESIONALNI KMETIJSKI UPORABI ( 3 

ml proizvoda na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 100 l vode za velike površine)                                                                                                                                                            

Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus pršenja: pršenje opravite 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. Za pripravo pršila 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično ter pri 

tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, profesionalni proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično (posredno, preko 

krepitve vitalnosti), pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno- preko krepitve vitalnosti,  pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                     

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 
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rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva za iz 

tujerodnih rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - 

ki je mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda Cora agrohomeopathie X11 NaturSTOP-CONTRA 

kapusov molj                                                              

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 
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X11 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X11 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, po katerem rastline s svojo 

okrepljeno vitalnostjo same po naravni poti - posredno, preko krepitve svoje vitalnosti, preprečijo " lastne"  težave s 

škodljivci.  

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  

Tako je razložen oz. pojasnjen pomen imena oz. naziva proizvoda Cora agrohomeopathie X11 NaturSTOP CONTRA kapusov 

molj: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA)  le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo, posredno pa tudi s svojo krepljeno odpornostjo na zadevne škodljivce, prepreči 

"lastne" težave z zadevnimi škodljivci. Navedba imena zadevnih škodljivcev "kapusov molj", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie X11 NaturSTOP CONTRA kapusov molj, za krepitev vitalnosti rastlin 

(rastlinskih pridelkov), ki posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti 

rastlin (tudi rastlinskih pridelkov), na kapusove molje (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in 
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škodljivce). Oznaka X11 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od 

proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

 

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Vešče in molji - Kateri proizvod Cora agrohomeopathie izbrati 

Vešče in molji spadajo med metulje, ki v svojem razmnoževalnem ciklu v stadiju gosenic pogosto lotijo rastlinskih pridelkov - torej rastlin, 

pa tudi njihovih semen. Pri tem so od rastlin lahko napadene rastoče rastline (npr. koruzni molj-njegova gosenica se hrani s kalčki žit, 

kapusov molj-njegova gosenica se hrani z listjem kapusnic, krompirjev molj - njegova gosenica se hrani z gomolji krompirja in objeda vse 

rastoče rastline razhudnikov- torej krompir, paradižnik, papriko, jajčevce...) ali rastlinska semena (npr. močna vešča, koruzni molj, žitni molj, 

tobakova vešča, dateljnova vešča). Večina ljudi ne loči različnih vrst vešč in moljev. Zato ocenjujem, da bo to napotilo dobrodošlo in da bo 

olajšalo izbiro.                                                                                                                                                                                                                                                 

Za vse, ki želijo krepiti rastlinam vitalnost in s tem posredno odpornost na vešče, ki jih ne poznajo, je za to dober proizvod Cora 

agrohomeopathie X10 NaturSTOP-CONTRA- vešče.                                                                                                                                                                                   

Če želite krepiti vitalnost rastlin pušpanov in s tem posredno tudi njihovo odpornost na pušpanovo veščo (ki je tujerodni škodljivec), 

priporočam uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice.                                                                                                                                                                                                                                                  

V primeru, da želite krepiti vitalnost rastlin (njihovih pridelkov  oz. semen) in s tem posredno krepiti njihovo lastno odpornost na molje, ki 

jih ne poznate, pa izberite proizvod Cora agrohomeopathie X20 živilski molji ali Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP-CONTRA hišni molji. 

Gre za enak proizvod pod dvema imenoma-zato, ker ljudje mnogokrat uporabljajo eno ali drugo ime za molje, ki jih ne poznajo. S tem je 

zagotovljeno, da v naboru proizvodov Cora agrohomeoopathie v vsakem primeru najdejo ustrezen proizvod.                                                                                                                                                                                                                                                     

V primeru, da želite krepiti vitalnost sadnega drevja in s tem posredno odpornost sadnega drevja na sadnega molja-sadnega zavijača, 

izberite proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač.                                                                                                                    

V primeru, da želite rastlinam krepiti vitalnost in s tem posredno krepiti tudi njihovo lastno odpornost na  kapusovega molja ali na 

krompirjevega molja, sta v ponudbi proizvoda Cora agrogohomeopathie X11 NaturSTOP-CONTRA kapusov molj ter Cora agrohomeopathie 

X12 NaturSTOP-CONTRA krompirjev molj. 

Cora agrohomeopathie X12 NaturSTOP-CONTRA krompirjev molj 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih 

pridelkov); posledično -posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na krompirjeve molje in na 

njihove gosenice.  

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov ); posledično-posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, 

krepi odpornost rastlin (tudi rastlinskih pridelkov ), na krompirjevega molja in na njegove gosenice.                                                                                                                                                  

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline (in na 

rastlinske pridelke). 

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

+ Proizvod ima potrdilo, da je dovoljen v ekološki pridelavi. 

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo za vse vrste rastlin, (tudi rastlinskih 

pridelkov), kjer bi utegnil škodo povzročati krompirjev molj in njegove gosenice.  

+Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Rastline, rastlinski pridelki, so užitni tudi neposredno po 

škropljenju. 

+ 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. 
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+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo za 

rastline(tudi za rastlinske pridelke). 

+"Win-win" agro-ekološka rešitev: Delovanje proizvoda ni uperjeno proti krompirjevim moljem oz. njihovim ličinkam - 

proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve 

vitalnosti rastlin) na krepitev odpornosti rastlin in njihovih pridelkov na krompirjeve molje oz. tudi na njihove ličinke! 

Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Učinek uporabe deluje direktno na rastline; naravno vitalnost rastlin (tudi rastlinskih pridelkov), kar posredno-preko 

krepitve vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov), vpliva na krepitev odpornosti rastlin (in tudi rastlinskih pridelkov) na 

krompirjeve molje oz. njihove gosenice. Karence ni, pridelki so užitni tudi neposredno pri škropljenju. Proizvod deluje z 

energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin ter njihovih pridelkov, ki posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin ter njihovih 

pridelkov, krepi odpornost rastlin ter njihovih pridelkov na škodljive krompirjeve molje in njihove gosenice - vitalnejše 

rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                           

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo povsod, kjer bi škodo rastlinam ter 

njihovim pridelkom, utegnili povzročati krompirjevi molji ter njihove gosenice:                                                                                                                                              

-Na prostem in v rastlinjakih: na vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi utegnil škodo povzročati krompirjev molj oz. njegove 

ličinke/gosenice (škodo zlasti na rastlinah krompirja povzročajo ličinke oz. gosenice krompirjevega molja, ki objedajo najprej 

zel, kasneje pa gomolje krompirja - tudi, ko so ti že v kleteh ali v skladiščih), lotijo pa se tudi razhudnikov (paradižnik, 

paprika, jajčevci,...).                                                                                                                                                                                                

-V objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke krompirja. (V tem primeru za nanos uporabimo tehniko pršenja, 

kar dosežemo s fino nastavitvijo šob na škropilni opremi).                                                                                                                                  

V obeh primerih je priporočena preventivna raba, preden se pojavijo težave s krompirjevim moljem, preden izleže jajčeca, 

preden njihove gosenice začno delati škodo.                                                                                                                                                   

Kdaj proizvod uporabiti:                                                                                                                                                                                                      

Na razvojni krog krompirjevega molja zelo vplivajo temperaturni pogoji. Škodljivec se razvija pri temperaturah od cca 10° 

Celzija do cca 33° Celzija. Tako na prostem in v rastlinjakih s prvim ciklom škropljenja pričnemo, ko so doseženi 

temperaturni pogoji za razvoj škodljivca, enako velja za uskladiščene krompirjeve gomolje.                                                                                                                                                                                                    

-Za uporabo na prostem in v rastlinjakih:                                                                                                                                                            

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave s krompirjevim moljem, preden zaleže jajčeca, preden njihove 

gosenice začno delati škodo. Najbolje je, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko začnejo 

rastline rasti, naslednje cikluse škropljenj pa glede na pojav krompirjevega molja oz. glede na njegov let in temperaturne 

razmere, torej po potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin ter njihovih pridelkov in s tem posredno (preko 

vitalnosti rastlin) s krepitvijo lastne odpornosti rastlin in njihovih pridelkov na krompirjeve molje in njihove gosenice, 

povzroča posredno krepitev odpornosti rastlin (in tudi rastlinskih pridelkov) na krompirjeve molje ter na njihove gosenice. 

Agrohomeopatska krepitev vitalnosti rastlin vzajemno součinkuje tudi s posledično energijsko krepitvijo ravnovesja v 

škropljenem ekosistemu, kjer take rastline rastejo oz. kjer hranimo tako vitalno krepljene rastlinske pridelke. Krompirjevi 

molji oz. njihove gosenice se jih zato izogibajo, kajti vitalnejše rastline (tudi rastlinski pridelki), so odpornejši rastlinske 

škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda  Cora agrohomeopathie X12 NaturSTOP-CONTRA 

krompirjev molj, so vitalnejše rastline(in tudi rastlinski pridelki), zato odpornejši na krompirjeve molje in njihove gosenice.                                                                                                                                                         

Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                                

-Za uporabo na prostem in v rastlinjakih:                                                                                                                                                                                                

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

rastlinskih  škodljivcev-krompirjevih moljev ter njihovih gosenic ( 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 
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prenamnožitve rastlinskih škodljivcev- krompirjevih moljev ter njihovih gosenic ( 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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. 

Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                         

-Za uporabo v  prostorih/objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke                                                   

Priporočamo  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 pršilo: za uporabo  v ugodnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve rastlinskih  

škodljivcev-krompirjevih moljev ter njihovih gosenic, za uporabo na manjših površinah, ZA UPORABO V NEPROFESIONALNE 

NAMENE ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za  uporabo v manjših prostorih)                                                                                                                                                                                                      

-višja doza proizvoda - za močnejše pršilo: za uporabo v zahtevnejših  pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev- krompirjevih moljev ter njihovih gosenic  IN PRI PROFESIONALNI KMETIJSKI UPORABI         

( 3 ml proizvoda na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 100 l vode za velike površine)                                                                                                                                                            

Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus pršenja: pršenje opravite 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.                                                                    

-Za pripravo pršila 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.                                                                                                                                          

-V prostorih, kjer hranimo pridelke krompirja, kot so kleti, shrambe ipd., opravimo nanos v vodi ustrezno razredčenega 

proizvoda s pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože ali nahrbtne ročne 

škropilnice. Za dolgotrajnejši efekt se iz praktičnih razlogov priporoča pršenje po tleh in po stenah prostorov - te tako 

pršene površine se tako le energizirajo z agrohomeopatskim sredstvom in služijo kot prenosnik agrohomeopatskega 

vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo.  Tako rastlinske pridelke, ki jih v teh prostorih hranimo, energiziran 

učinek agrohomeopatskega sredstva neposredno dosega dlje časa in na njih dlje časa neposredno deluje na način direktne 

krepitve njihove vitalnosti, kar posledično (preko krepitve vitalnosti) posredno doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na 

krompirjeve molje in njihove gosenice. Druga možnost, ki pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev 

prostora s pršilom iz agrohomeopatskega proizvoda. Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe 

nastavite na fino meglenje. Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po 

opravljenem pršenju.     

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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 
in kot življenje).  
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Velikosti pakiranj: 50 ml, 100ml, 500 ml, 1000 ml 
 
Rok trajanja proizvoda: 3 leta. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično ter pri 

tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, profesionalni proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 
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izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 
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sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično pa krepi njihovo 

odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® 

koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 
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rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu.  Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X12 NaturSTOP-CONTRA 

krompirjev molj                                                              

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z Zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 
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spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X12 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X12 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, ra-stline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  

Tako je pojasnjen naziv (ime) proizvoda Cora agrohomeopathie X12 NaturSTOP CONTRA krompirjev molj: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "krompirjev molj", pojasni, da 

gre pri proizvodu Cora agrohomeopathie X12 NaturSTOP CONTRA krompirjev molj, za krepitev vitalnosti rastlin 
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(rastlinskih pridelkov), ki posredno- preko krepitve vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov), 

vpliva na krepitev odpornosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov) na krompirjeve molje (vitalnejše 

rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka X12 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem 

sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X14 NaturNEGA - sadje brez temnih peg 

Včasih se na sadju pojavijo temne pege, ki so posledica grenke pegavosti. Le-ta se razvije zaradi nekaterih fizioloških motenj. 

Učinek proizvoda Cora agrohomeopathie krepi vitalnost takih dreves in posledično krepi tudi odpornosti dreves na 

pegavost. Ta krepitev odpornosti na pegavost je dosežena  posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin. Vitalnejše rastline so 

odpornejše na  bolezni in škodljivce. Proizvod  nima karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Svetujemo 

preventivno uporabo. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na grenko pegavost. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

grenko pegavost.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na sadnem drevju                                                                                                                  

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na grenko pegavost! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:  

Včasih se na sadju pojavijo temne pege, ki so posledica grenke pegavosti. Le-ta se razvije zaradi nekaterih fizioloških motenj. 

Učinek proizvoda Cora agrohomeopathie krepi vitalnost takih dreves in posledično krepi tudi odpornosti dreves na 

pegavost. Ta krepitev odpornosti na pegavost je dosežena  posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin. Vitalnejše rastline so 

odpornejše na  bolezni in škodljivce. Proizvod  nima karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Svetujemo 

preventivno uporabo. 
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X14 NaturNEGA -  sadje brez temnih peg                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z grenko pegavostjo.  Na tak preventivni način, najbolje ohranite 

vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie 14 NaturNEGA - sadje brez temnih peg, je tako dobro pričeti uporabljati že ob 

začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje. Učinek 

delovanja tega proizvoda namreč okrepi vitalnost rastlin, preko nje pa - posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, tudi 

odpornost rastlin na grenko pegavost. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Z uporabo proizvoda Cora 

agrohomeopathie X105 NaturNEGA ose, krepčilno vitaliziramo rastline, da so odpornejše na grenko pegavost.  

                                                                                                                                                                           

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

zlasti ne grenko pegavosti: 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 

rastlinske bolezni, zlasti za grenko pegavost:  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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 
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resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X14 NaturNEGA - sadje brez temnih peg 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X14 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X14 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 
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Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X14 NaturNEGA - sadje brez 

temnih peg: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "sadje brez temnih peg" pomeni, da 

gre za krepitev odpornosti rastlin na grenko pegavost. Oznaka X14 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s 

tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X15 NaturSTOP-CONTRA lesni črv 

Lesni črvi so ličinke različnih hroščkov, ki jajčeca odlagajo pod drevesno skorjo. Iz njih se izležejo ličinke, ki se hranijo z lesom 

in tako povzročajo škodo najrazličnejšim drevesom, tudi  sadnemu drevju, okrasnemu drevju, okrasnemu grmičevju. 

Poškodujejo kapilarni sistem, tako drevje se suši, take okrasne rastline z olesenelimi stebli se sušijo. Lesni črvi povzročajo 

škodo tudi na lesu teh dreves (torej na tako imenovanih rastlinskih proizvodih). Ker so proizvodi Cora agrohomeopathie 

proizvodi za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin) krepijo odpornost rastlin na rastlinske 

škodljivce in na rastlinske bolezni, namenjeni pa so uporabi v vrtičkarstvu, vrtnarstvu in kmetijstvu, proizvod Cora 

agrohomeopathie X15 NaturSTOP-CONTRA lesni črv, priporočamo le za uporabo na sadnem drevju, na okrasnem drevju in 

na okrasnem grmičevju na lesu teh dreves in okrasnih grmovnic . 

OPOMBA: zaradi EU zakonodaje, se v zgornjem tekstu nadaljevanju uporablja izraz "rastlinski proizvodi" za les sadnega 

drevja, okrasnega drevja in okrasnega grmičevja.  

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin (sadnega drevja, 

okrasnega drevja in okrasnih grmovnic). Posledično-preko krepitve vitalnosti teh rastlin, krepi odpornost teh rastlin ( tudi 

njihovih rastlinskih proizvodov - torej njihovega lesa) na lesne črve, pa tudi na hroščke, ki zalegajo jajčeca, iz katerih se 

izlegajo ličinke. Deluje direktno na rastline in rastlinske proizvode. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+Naravna krepitev vitalnosti rastlin sadnega drevja, okrasnega drevja, okrasnega grmičevja (pa tudi njihovega lesa - torej 

njihovih rastlinskih proizvodov). Posledično-preko krepitve vitalnosti teh rastlin, krepi odpornost teh rastlin ( tudi 

njihovih rastlinskih proizvodov - torej njihovega lesa) na lesne črve, pa tudi na hroščke, ki zalegajo jajčeca, iz katerih se 

izlegajo ličinke oz. lesni črvi. 

 + Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline (na sadno drevje, 

okrasno drevje in okrasne grme), pa tudi na njihove rastlinske proizvode (na njihov les).                                                                        

+ Za sadna drevesa, za okrasne rastline z olesenelimi stebli (okrasna drevesa, okrasno grmičevje) ter za rastlinske proizvode 

iz njih (torej za njihov les).                                                                                                                                                                                               

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo za  sadno drevje, okrasno drevje, okrasno 

grmičevje ter za rastlinske proizvode iz njih (torej za njihov les). 

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ Pri uporabi na prostem, po štirih urah po škropljenju dež učinkov škropljenja ne izpira več.  

+ Energiziran učinek omogoča globinsko učinkovanje agrohomeopatskega proizvoda. 

+ 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 lesnim črvom, niti proti hroščkom, ki zalegajo 

njihova jajčeca - proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko 

krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev odpornosti rastlin (sadnih dreves, okrasnih dreves in okrasnega grmičevja) na lesne 

črve, pa tudi na hroščke, ki v les zalegajo jajčeca, iz katerih se izlegajo lesni črvi! Vitalnejše rastline so odpornejše na 

škodljivce in bolezni.  
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+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Učinek uporabe deluje direktno na rastline, na sadno drevje, na okrasno drevje, na okrasno grmičevje(tudi na njihov les - 

torej na njihove rastlinske proizvode). Naravno, z energiziranim, agrohomeopatskim učinkom, krepi vitalnost teh rastlin 

(tudi njihovega lesa - njihovih rastlinskih proizvodov), kar posredno -preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev 

odpornosti teh rastlin (tudi njihovih rastlinskih proizvodov - njihovega lesa) na lesne črve, pa tudi na hroščke, ki zalegajo 

jajčeca, iz katerih se izlegajo lesni črvički. Krepitev vitalnosti je pravilna, sonaravna pot za preprečitev teh težav. Vitalnejše 

rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                         

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na sadnih drevesihn na okrasnih drevesi, na 

okrasnem grmičevju pa tudi na njihovem lesu. Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z lesnimi črvi, 

preden hroščki odlagajo jajčeca pod drevesno skorjo oz. v les, preden lesni črvi začno delati škodo. (Ta čas je pri različnih 

hroščkih različen, za točnejše navedbe je treba poznati vrsto hroščkov, ki povzroča tovrstne težave sadnemu drevju, 

okrasnemu drevju, okrasnemu grmičevju ali njihovemu lesu (torej rastlinskim proizvodom)). Najbolje je, da s tem 

preventivnim ciljem prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko sadna drevesa, okrasna drevesa, 

okrasni grmi ozelenijo, ko se prične vegetacija. Naslednje cikluse škropljenj pa opravimo glede na razmere- po mesecu, 

dveh, treh oz. po potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti 

rastlin na lesne črve, povzroča, da škropljene rastline(sadno drevje, okrasno drevje, okrasno grmičevje in njihovi rastlinski 

proizvodi - torej njihov les), lesnim črvom "ne dišijo" - to zanje ni všečna hrana, hroščki vanje ne ležejo jajčec. Na takšnih 

rastlinah ter na lesu takih sadnih dreves,takih okrasnih dreves, takega okrasnega grmičevja, se lesni črvi ne prehranjujejo, 

ostanejo torej brez hrane zase, kar jim ni povšeči. Podobno velja tudi za hroščke, ki izlegajo jajčeca, iz katerih se razvijejo 

lesni črvi - v rastline s krepljeno vitalnostjo in v njihov les, zato ne bodo izlegali svojih jajčec. Krepitev vitalnosti škropljenih 

rastlin (tudi rastlinskih proizvodov), vzajemno krepčilno součinkuje tudi s posledično krepitvijo energijskega ravnovesja v 

škropljenem ekosistemu, kjer take rastline rastejo. Ker tem škodljivcem take rastline (sadna drevesa, okrasnice z olesenelimi 

stebli, njihov les-torej rastlinski proizvodi), ne nudijo všečnih življenjskih pogojev,  jih tudi ne privlačijo. Lesni črvi in hroščki, 

ki zalegajo njihova jajčeca, se v času učinkovanja agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie X15 NaturSTOP-

CONTRA lesni črv,  takih sadnih dreves, takih okrasnih dreves, takega okrasnega grmičevja in takega njihovega lesa, zato 

večinoma izogibajo. Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in na rastlinske 

bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie X15 NaturSTOP-CONTRA lesni črv, so vitalnejše rastline 

(škropljena sadna drevesa, okrasnice z olesenelimi stebli, njihov les - torej rastlinski proizvodi), odpornejše na lesne črve in 

na hroščke, ki zalegajo njihova jajčeca v les sadnih dreves, okrasnih dreves, okrasnega grmičevja.                                                                                                                                                                                                                  

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

-Za uporabo na prostem:                                                                                                                                                                                                

Za doziranje v ljubiteljski-vrtičkarski ter sadjarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic 

proizvoda. Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

lesnih črvov oz. težav z njimi: 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 

prenamnožitve lesnih črvov: 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 - pri temperaturah nad cca 30° Celzija, učinek popušča prej. Škropite zjutraj ali proti večeru, s 

tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. 

Škropite 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 
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proizvodom, objavljena so tudi na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com. Ta navodila je potrebno v celoti prebrati 

in upoštevati. 

-Za uporabo v objektih, kjer se nahajajo rastlinski proizvodi (torej les sadnih dreves, les okrasnih rastlin z 

olesenelimi stebli)                                                                                                                                                                 

Priporočamo  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  pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve lesnih 

črvov oz. težav z njimi: 1 ml proizvoda na 1 l vode za manjše površine, 100 ml proizvoda na 200 l vode- za velike površine, za 

profesionalno uporabo;                                                                                                                                                                                                                          

-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših  pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve lesnih črvov: 3 ml proizvoda na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 100 l vode za velike 

površine, za profesionalno uporabo.                                                                                                                                                                                                         

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 temperature - pri temperaturah nad cca 30° Celzija, učinek popušča prej, enako velja tudi za nižje temperature- ni 

priporočljiva uporaba pri temperaturah, nižjih od 5° Celzija.  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.                                                                                                                                                                                            

V prostorih, kjer se nahaja les sadnih dreves, les okrasnih dreves (torej rastlinski proizvodi), opravimo nanos v vodi ustrezno 

razredčenega proizvoda, s pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože ali nahrbtne 

ročne škropilnice. Za dolgotrajnejši efekt se iz praktičnih razlogov poleg pršenja lesa, priporoča tudi pršenje po tleh in po 

stenah prostorov. Te tako pršene površine se tako  le energizirajo z agrohomeopatskim sredstvom in služijo kot prenosnik  

agrohomeopatskega vibracijskega  efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo. Tako rastlinske proizvode (torej les sadnih 

dreves, les okrasnih rastlin z olesenelimi stebli), ki jih v teh prostorih hranimo, energiziran učinek agrohomeopatskega 

sredstva dosega dlje časa in neposredno na njih dlje časa deluje na način neposredne krepitve njihove vitalnosti, kar 

posledično (preko krepitve vitalnosti) posredno doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na lesne črve ter hrošče, ki 

zalegajo njihova jajčeca. Druga možnost, ki pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s 

pršilom iz agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie X15 NaturSTOP-CONTRA lesni črv. Dosežete jo lahko npr. z 

nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino meglenje. Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata 

objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju.     

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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  
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Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 
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le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 
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agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično pa krepi njihovo 

odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® 

koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                        

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 
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oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti), pa za krepitev celostne, torej splošne 

odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. 

Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno 

potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to 

hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile 

so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa 

je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) 

vitalnost rastlin, s tem pa posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske 

škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X15 NaturSTOP-CONTRA lesni črv 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X15 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X15 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 
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NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, ra-stline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena prizvoda  Cora agrohomeopathie X15 NaturSTOP CONTRA lesni črv: 

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "lesni črv", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie X15 NaturSTOP CONTRA lesni črv, za krepitev vitalnosti rastlin (tudi 

rastlinskih proizvodov), ki posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih proizvodov), 

vpliva na krepitev odpornosti rastlin (tudi rastlinskih proizvodov) na lesne črve (vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka X15 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie®: www.cora-agrohomeopathie.com 
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Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X16 NaturNEGA - tonik za šibke rastline 

Včasih so rastline že od začetka rasti šibke, pretegnjene. V takih primerih jim čim prej preventivno začnimo krepiti vitalnost 

in odpornost na bolezni, škodljivce ter na rastlinski stres. Dober sonaravni proizvod za ta namen je Cora agrohomeopathie 

X16 NaturNEGA - tonik za šibke rastline. Proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na bolezni, škodljivce ter na rastlinski stres.                                                        

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na  

bolezni, škodljivce ter na rastlinski stres.                                                                                                                                                                                                                                                                      

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo za vse vrste rastlin v vrtičkarstvu, kmetijstvu, 

vrtnarstvu in pri negi rastlin na javnih površinah.                                                                                                                                                  

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na bolezni, škodljivce ter na rastlinski stres! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                 

Agrohomeopatski Proizvod Cora agrohomeopathie X16 NaturNEGA - tonik za šibke rastline, naravno krepi vitalnosti rastlin, 

(posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na  bolezni, škodljivce ter na rastlinski stres.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                                  

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin v vrtičkarstvu, kmetijstvu in 

vrtnarstvu.  Priporočena je preventivna raba, preden se na rastlinah pojavijo težave z nepravilnostmi v rasti, s škodljivci in 

boleznimi, preden rastline oslabi stres.  Proizvod Cora agrohomeopathie X16 NaturNEGA tonik za šibke rastline, je tako 

dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa 

tudi pogosteje - to še zlasti velja v profesionalni uporabi, zlasti v primeru gojenja monokultur.  
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X16 NaturNEGA - tonik za šibke rastline                                    

Priporočena je preventivna raba, preden se na rastlinah pojavijo težave z nepravilnostmi v rasti, s škodljivci in boleznimi, 

preden rastline oslabi stres.  Proizvod Cora agrohomeopathie X16 NaturNEGA tonik za šibke rastline, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje - to še zlasti velja v profesionalni uporabi, zlasti v primeru gojenja monokultur                                                                                                                                                                                                                            

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

pojavov prenamnožitve škodljivcev ter rastlinskega stresa ( 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  

rastlinske bolezni, pojave prenamnožitve škodljivcev ter za rastlinski stres: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 
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Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 

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

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 
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škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 
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se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 
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ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X16 NaturNEGA - tonik za šibke rastline 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X16 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X16 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 
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Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X16 NaturNEGA - tonik za šibke 

rastline: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba " tonik za šibke rastline " pove, da gre 

za krepitev vitalnosti in -posredno preko krepitve vitalnosti, za krepitve odpornosti rastlin, kar ima na rastlino krepčilni 

učinek. Oznaka X16 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od 

proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin, pozeba 

V zadnjih letih je vegetacija zgodnja, a temu pogosto sledijo pozebe z uničevalnim efektom. O tem, kako rastline preživijo 

pozebo, poleg temperature in trajanja pozeb, odloča kondicija rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na 

rastlinski stres zaradi temperaturnih nihanj in nizkih temperatur ter tudi njihova odpornost na poškodbe, ki bi jih utegnile 

dobiti pri pozebi. V trajnih nasadih je lahko odločilno, kako smo rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. (Ko iščete 

za to ustrezne proizvode, se poslužite proizvodov Cora agrohomeopathie, med katerimi najdete specialne agrohomeopatske 

proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zmrzal oziroma zmrzovanje rastlin poškoduje stene rastlinskih celic in pogosto povsem uniči bolj občutljive rastline. Cvetovi, 

poganjki, brsti in listi odpornejših rastlin lahko zaradi zmrzali počrnijo ali spremenijo obliko in videz. Ob dalj časa trajajočih,  

močnejših zmrzalih lahko pride do pokanja lubja dreves. Tovrstne poškodbe rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma 

nepovratne, povzročijo propad občutljivih delov rastlin. Bolj podvržene so jim manj odporne rastline s šibko vitalnostjo, s 

šibko lastno odpornostjo na tovrstne poškodbe. Na učinek zmrzali pa seveda vpliva tudi lega, zlasti pa temperatura in 

trajanje zmrzali.                                                                                                                                                                                               

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin - pozeba, krepi vitalnost rastlin, ki 

posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih 

celičnih sten, na odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal. Zato je smiselno 

preventivno ukrepanje, da rastline morebitne pojave zmrzali, pričakajo krepkejše, vitalnejše, odpornejše. Zato priporočamo 

preventivno uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin - pozeba. Smiselno je dodatno 

uporabiti tudi proizvod Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA rastlin pred zmrzaljo. 

OPOZORILO:  Kljub uporabi zgoraj navedenih proizvodov, je potrebno obvezno upoštevati zaščitne ukrepe pred zmrzaljo, ki 

jih objavlja kmetijska svetovalna služba  Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosit rastlin, ki posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na 

odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal. 

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin,  ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne 

odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam 

utegnila povzročiti zmrzal.                                                                                                                                                                       

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi na rastlinah utegnili imeti  

težave zaradi pozebe, na vseh vrstah rastlin - zelenjadnice, sadno drevje, poljščine, okrasne rastline, vinska trta.  

+Proizvod je dovoljen v ekološki pridelavi.                                  

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 
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+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na pozebo! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.                                                                                   

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                          

O tem, kako rastline preživijo pozebo, poleg temperature in trajanja pozeb, odloča kondicija rastlin, njihova lastna 

vitalnost, njihova odpornost na rastlinski stres zaradi temperaturnih nihanj in nizkih temperatur ter tudi njihova odpornost 

na poškodbe, ki bi jih utegnile dobiti pri pozebi. V trajnih nasadih je lahko odločilno, kako smo rastline uspeli okrepiti v 

predhodni lastni sezoni. (Ko iščete za to ustrezne proizvode, se poslužite proizvodov Cora agrohomeopathie, med katerimi 

najdete specialne agrohomeopatske proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zmrzal oziroma zmrzovanje rastlin poškoduje stene rastlinskih celic in pogosto povsem uniči bolj občutljive rastline. Cvetovi, 

poganjki, brsti in listi odpornejših rastlin lahko zaradi zmrzali počrnijo ali spremenijo obliko in videz. Ob dalj časa trajajočih,  

močnejših zmrzalih lahko pride do pokanja lubja dreves. Tovrstne poškodbe rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma 

nepovratne, povzročijo propad občutljivih delov rastlin. Bolj podvržene so jim manj odporne rastline s šibko vitalnostjo,s 

šibko lastno odpornostjo na poškodbe, ki bi jih utegnila povzročiti zmrzal. Na učinek zmrzali pa seveda vpliva tudi lega, zlasti 

pa temperatura in trajanje zmrzali.                                                                                                                                                                   

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin - pozeba, krepi vitalnost rastlin, ki 

posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih 

celičnih sten, na odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal. Zato je smiselno 

preventivno ukrepanje, da rastline morebitne pojave zmrzali, pričakajo krepkejše, vitalnejše, odpornejše. Zato priporočamo 

preventivno uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin - pozeba. Smiselno je dodatno 

uporabiti tudi proizvod Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA rastlin pred zmrzaljo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA rastlin pred pozebo                                                  

Proizvod obvezno uporabimo preventivno -  najbolje čimprej po začetku vegetacije rastlin, ter tudi pred napovedanimi 

pozebami, čimprej, ko izvemo za take napovedi.  Opravimo cel ciklus škropljenja, kot je opisano v razdelku "Doziranje in 

nanos škropiva".                                                                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov, uporabimo doziranje:                                                                                                                               

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).                                                                                                                                                                 

Priporočen obvezen ciklus škropljenja. Navedba "ciklus škropljenja" pomeni:  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.                                                                                                                                                   

Najprimernejši čas škropljenja v primeru napovedane pozebe: Dan pred pozebo ali nekaj ur pred pozebo opravimo prvo 

škropljenje iz ciklusa škropljenj (glej razdelek:" Doziranje in uporaba"). Drugo škropljenje opravimo isti dan, ko pozeba 

preneha, tretje škropljenje iz ciklusa pa opravimo 14 dni po pozebi.  Škropite zjutraj ali proti večeru,  po rastlinah in po tleh, 

toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo 

učinkovanje na celotne rastlinske organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. 

Škropite celo ciljno površino. 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. 
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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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-
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815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 
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se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 
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povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 
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njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie CX17 NaturNEGA - poškodbe rastlin, pozeba 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X17 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X17 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin, 

pozeba: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "poškodbe rastlin, pozeba" pove, 

da gre za krepitev odpornosti rastlin poškodbe, ki bi utegnile nastati pri pozebi. Oznaka X17 pa zagotavlja 

identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

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

Vabljeni k naročilu! 

 

                                                      © 
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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. 

                                         

Cora agrohomeopathie X18 NaturNEGA - drevesna debla, pozeba 

Dalj časa trajajoča pozeba lahko povzroči tudi pokanje drevesnih debel. Na nastanek tovrstnih poškodb pri sadnih drevesih, 

vplivajo različni dejavniki: lega, sorta, trajanje zmrzali, temperatura, pa tudi lastna vitalnost sadnih dreves, njihova lastna 

odpornost  na poškodbe lubja pri pozebi, ki so lahko razpoke v lubju. V primeru mile zime in toplega vremena že v zgodnji 

spomladi, se začne skorja ogrevati, sokovi v drevesu pa se začnejo prehitro pretakati. Ob tem pojavu je lahko za drevo 

problematična že temperatura -5 °C. Razpoke drevesnega lubja in celo drevesnih debel, ki lahko posledično nastanejo, so 

odprte rane. So vstopna mesta za okužbe z rastlinskimi boleznimi, tveganje za tovrstne okužbe ter za napade škodljivcev 

sadnega drevja je v teh primerih signifikantno večje. Takim drevesom je potrebno zato preventivno intenzivno krepiti 

vitalnost in odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce.  Proizvod Cora agrohomeopathieX 18 NaturNEGA - 

drevesna debla, pozeba, intenzivno krepi vitalnost sadnih dreves in posredno (preko krepitve vitalnosti), tudi 

intenzivneje krepi odpornost sadnih dreves na bolezni ter na škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in 

škodljivce. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno intenzivno krepitev vitalnosti rastlin, 

posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), intenzivneje krepi odpornost rastlin na bolezni in škodljivce.                               

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), intenzivneje krepi 

odpornost rastlin na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                          

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na sadnem drevju, ki so mu zaradi pozebe 

razpokala debla.                                                                                                                                                                                                               

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti sadnih dreves in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na 

intenzivnejšo krepitev odpornosti sadnih dreves na bolezni in na škodljivce! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce 

in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:  
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Dalj časa trajajoča pozeba lahko povzroči tudi pokanje drevesnih debel. Na nastanek tovrstnih poškodb pri sadnih drevesih, 

vplivajo različni dejavniki: lega, sorta, trajanje zmrzali, temperatura, pa tudi lastna vitalnost sadnih dreves, njihova lastna 

odpornost  na poškodbe lubja pri pozebi, ki so lahko razpoke v lubju. V primeru mile zime in toplega vremena že v zgodnji 

spomladi, se začne skorja ogrevati, sokovi v drevesu pa se začnejo prehitro pretakati. Ob tem pojavu je lahko za drevo 

problematična že temperatura -5 °C. Razpoke drevesnega lubja in celo drevesnih debel, ki lahko posledično nastanejo, so 

odprte rane. So vstopna mesta za okužbe z rastlinskimi boleznimi, tveganje za tovrstne okužbe ter za napade škodljivcev 

sadnega drevja je v teh primerih signifikantno večje. Takim drevesom je potrebno zato preventivno intenzivno krepiti 

vitalnost in odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce.  Proizvod Cora agrohomeopathie X8 NaturNEGA - 

drevesna debla, pozeba, intenzivno krepi vitalnost sadnih dreves in posredno (preko krepitve vitalnosti), tudi 

intenzivneje krepi odpornost sadnih dreves na bolezni ter na škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in 

škodljivce.                                                                                                                                                                                            

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X18 NaturNEGA -  drevesna debla, pozeba                                                      

Priporočena je preventivna raba, čimprej, preden se pojavijo težave s škodljivci in boleznimi sadnega drevja s posledicami 

pozebe na drevesnih deblih.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov.                                                                                                                                      

Koncentacija proizvoda:  

 3 ml proizvoda na 1 vode za uporabo na posameznih sadnih drevesih, v ljubiteljski pridelavi;                                                                    

200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu.                                                                                                                                                                 

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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
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Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/coraagro@gmail.com


271 
 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            
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-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 
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posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X18 NaturNEGA- drevesna debla, pozeba 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 
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X18 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X18  je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X18 NaturNEGA - drevesna debla, 

pozeba: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "drevesna debla, pozeba" pomeni, 

da gre za krepitev vitalnosti, posredno (preko krepitve vitalnosti) pa tudi odpornosti drevesnih debel po pozebi, na bolezni 

in na škodljivce. Oznaka X18 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od 

proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA -pršice, mušice, tripsi, bolhači 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na pršice, mušice, tripse, bolhače, kot je opredeljeno v nadaljevanju 

teksta. Proizvod je v praktični uporabi izkazal tudi dobre rezultate tudi pri naravni krepitvi rastlin in posredno- preko 

vitalnosti rastlin, krepljenih odpornosti rastlin na različne sadne muhe oz. njihove ličinke (npr. češnjeva muha, orehova 

muha)  ter na različne zelenjadne muhe oz. njihove ličinke (korenjeva muha, čebulna muha, kapusova muha, porova 

zavrtalka, luštrekova muha, ...).                                                                                                                                                                                                         

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

OPOMBA: Za naravno krepitev vitalnosti in (posledično - preko krepljene vitalnosti rastlin) odpornosti sadja ter jagodičevja 

na plodovo vinsko mušico (ki je tujerodni škodljivec), je na voljo poseben proizvod brez karence Cora agrohomeopathie X104 

NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii. Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

pršice, mušice, tripse, bolhače. Proizvod je v praktični uporabi izkazal tudi dobre rezultate tudi pri naravni krepitvi rastlin in 

posredno- preko vitalnosti rastlin, krepljenih odpornosti rastlin na različne sadne muhe oz. njihove ličinke (npr. češnjeva 

muha, orehova muha)  ter na različne zelenjadne muhe oz. njihove ličinke (korenjeva muha, čebulna muha, kapusova 

muha, porova zavrtalka, luštrekova muha, ...).                                                                                                                                                                                                         

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti težave s  pršicami, 

mušicami, tripsi, bolhači, pa tudi, kjer bi utegnili imeti težave z zgoraj navedenimi sadnimi ter zelenjadnimi muhami oz. 

njihovimi ličinkami - na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, sadno drevje, hmelj, vinska trta, okrasne rastline, 

travnate rastline,...  

+ 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 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 škodljivcem (pršice, mušice, tripsi, bolhači, 

nekatere sadne muhe oz. njihove ličinke, zelenjadne muhe oz. njihove ličinke). Proizvod deluje na principu naravne 

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

rastlin na škodljivcem (pršice, mušice, tripsi, bolhači, nekatere sadne muhe oz. njihove ličinke, zelenjadne muhe oz. 

njihove ličinke)! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na pršice, mušice, tripse, bolhače, pa tudi na sadne 

muhe oz. njihove ličinke, zelenjadne muhe oz. njihove ličinke. Energiziran naravni proizvod Cora agrohomeopathie X19 NS 

CONTRA - pršice, mušice, tripsi, bolhači, deluje z agrohomeopatsko energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki posledično- 

posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na pršice, mušice, tripse, bolhače, pa tudi na nekatere 

sadne muhe ter njihove ličinke (npr. češnjeva muha orehova muha) ter na različne zelenjadne muhe (čebulna muha, 

korenjeva muha, porova zavrtalka, luštrekova muha, kapusova muha, ...).Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in 

škodljivce.                                                                                                                                                                                                         

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi 

utegnili imeti težave s pršicami, mušicami, tripsi, bolhači, pa tudi z nekaterimi (prej omenjenimi) sadnimi muhami oz. 

njihovimi ličinkami, zelenjadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami - vrtnine, poljščine, jagodičevje, vinska trta, sadno 

drevje okrasne rastline, travnate površine,... Izjema je zagotovo plodova vinska mušica, ki je tujerodni škodljivec sadja in 

jagodičevja. (Za naravno krepitev vitalnosti in (posledično - preko krepljene vitalnosti rastlin) odpornosti sadja ter 

jagodičevja na plodovo vinsko mušico (ki je tujerodni škodljivec), je na voljo poseben proizvod brez karence Cora 

agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii . Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi).                                                                                                                                                                                        

Priporočena je preventivna raba proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA- pršice, mušice, tripsi, bolhači, preden 

se pojavijo težave pršicami, mušicami, tripsi, bolhači, pa tudi z nekaterimi (prej navedenimi) sadnimi muhami oz. njihovimi 

ličinkami, zelenjadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami, preden ti škodljivci začno delati škodo, preden se ti škodljivci 

pojavijo. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na 

začetku vegetacijske dobe, ko začnejo rastline rasti - torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa glede na  let teh 

škodljivcev oz. glede na njihov pojav oz. po potrebi.                                                                                                                                                                                                       

Pršice, mušice, tripsi, bolhači, pa tudi  sadne muhe oz. njihove ličinke, zelenjadne muhe oz. njihove ličinke, napadene 

rastline  sesajo, grizejo, prebadajo. Tako jih slabijo, poškodujejo, če so prenašalci povzročiteljev okužb jih okužijo, povzročijo 

odprta mesta, kjer so rastline dovzetnejše za okužbe in za propadanje. Navedene škodljivce privlačijo manj odporne, 

neodporne rastline z oslabljeno vitalnostjo. Proizvod Cora agrohomeopathie X19 NS - CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači, 

naravno krepi vitalnosti rastlin, posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na pršice, mušice, tripse, 

bolhače,  pa tudi  na prej omenjene sadne muhe oz. njihove ličinke, na pej omenjene zelenjadne muhe oz. njihove ličinke. 

Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na pršice, mušice, 

tripse, bolhače, pa tudi  na predhodno omenjene sadne muhe oz. njihove ličinke, zelenjadne muhe oz. njihove ličinke, 

povzroča, da navedenim škodljivcem take rastline "ne dišijo", jih ne privlačijo, zato jih ne sesajo, ne grizejo, ne prebadajo, 

vanje ne odlagajo jajčec. Posledično imamo na takih površinah, kjer rastline škropimo s proizvodom Cora agrohomeopathie 

X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači, manj težav s pršicami, mušicami, tripsi, bolhači, pa tudi z nekaterimi prej 

omenjenimi sadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami, zelenjadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami.  Razlog za to so vitalnejše 

rastline, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora 

agrohomeopathie X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači, so vitalnejše rastline odpornejše na  pršice, mušice, tripse, 

bolhače, pa tudi na različne (predhodno omenjene) sadne muhie oz. njihove ličinke in na zelenjadne muhe oz. njihove 

ličinke.    

 OPOMBA: Za naravno krepitev vitalnosti in (posledično - preko krepljene vitalnosti rastlin) odpornosti sadja ter jagodičevja 

na plodovo vinsko mušico (ki je tujerodni škodljivec), je na voljo poseben proizvod brez karence Cora agrohomeopathie X104 

NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii. Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi. 

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači                                                                                                                                                                               

Priporočena je preventivna uporaba proizvoda, preden se pojavijo težave s pršicami, mušicami, tripsi, bolhači, pa tudi z 

nekaterimi sadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami, zelenjadnimi muhami oz. njihovimi ličinkami; pred prenamnožitvijo teh 

škodljivcev, preden ti škodljivci prično delati škodo na rastlinah. Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo v začetku 

vegetacijske dobe, ko začno rastline rasti-torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa v ponovitvah, ki ustrezajo 

konkretnemu primeru oz. pričetku pojavov teh škodljivcev oz. letu navedenih sadnih ter zelenjadnih muh.   

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

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

doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:                                                                                                                                 
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-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve  

pršic, mušic, trips, bolhačev, pa tudi v predhodnem tekstu navedenih sadnih ter zelenjadnih muh ( 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 

prenamnožitve  pršic, mušic, trips, bolhačev, pa tudi v predhodnem tekstu navedenih sadnih ter zelenjadnih muh ( 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 po rastlinah in po tleh, zjutraj ali proti večeru, s tem se izognemo škropljenju pri višjih 

dnevnih temperaturah in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 
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po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 
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Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                            - 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 
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rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 
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Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA- pršice, mušice, tripsi, bolhači 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X19 NS CONTRA:                                                                                                                                                                           

X19 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NS je okrajšava izraza NaturSTOP in je uporabljena le zaradi dolžine celotnega imena proizvoda. NaturSTOP je besedna 

kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, ki je sopomenka izraza 

ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 
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verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NS, kot okrajšava izraza NaturSTOP pomeni, da gre za naravni način, s 

katerim rastline, s svojo okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko 

okrepljene lastne vitalnosti, ki posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena oz. naziva proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA -pršice, mušice, tripsi, bolhači:  

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NS, kot okrajšava izraza NaturSTOP,  opiše, da gre za 

naravni način, s katerim rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline 

so odpornejše na rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "pršice, mušice, 

tripsi, bolhači", pojasni, da gre pri proizvodu Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA - pršice, mušice, tripsi, 

bolhači, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev 

odpornosti rastlin na pršice, mušice, tripse, bolhače. (Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). 

Oznaka X19 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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 
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Vešče in molji - Kateri proizvod Cora agrohomeopathie izbrati 

Vešče in molji spadajo med metulje, ki v svojem razmnoževalnem ciklu v stadiju gosenic pogosto lotijo rastlinskih pridelkov - torej rastlin, 

pa tudi njihovih semen. Pri tem so od rastlin lahko napadene rastoče rastline (npr. koruzni molj-njegova gosenica se hrani s kalčki žit, 

kapusov molj-njegova gosenica se hrani z listjem kapusnic, krompirjev molj - njegova gosenica se hrani z gomolji krompirja in objeda vse 

rastoče rastline razhudnikov- torej krompir, paradižnik, papriko, jajčevce...) ali rastlinska semena (npr. močna vešča, koruzni molj, žitni molj, 

tobakova vešča, dateljnova vešča). Večina ljudi ne loči različnih vrst vešč in moljev. Zato ocenjujem, da bo to napotilo dobrodošlo in da bo 

olajšalo izbiro.                                                                                                                                                                                                                                                 

Za vse, ki želijo krepiti rastlinam vitalnost in s tem posredno odpornost na vešče, ki jih ne poznajo, je za to dober proizvod Cora 

agrohomeopathie X10 NaturSTOP-CONTRA- vešče.                                                                                                                                                                                   

Če želite krepiti vitalnost rastlin pušpanov in s tem posredno tudi njihovo odpornost na pušpanovo veščo (ki je tujerodni škodljivec), 

priporočam uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice.                                                                                                                                                                                                                                                  

V primeru, da želite krepiti vitalnost rastlin (njihovih pridelkov  oz. semen) in s tem posredno krepiti njihovo lastno odpornost na molje, ki 

jih ne poznate, pa izberite proizvod Cora agrohomeopathie X20 živilski molji ali Cora agrohomeopathie D5 NaturSTOP-CONTRA hišni molji. 

Gre za enak proizvod pod dvema imenoma-zato, ker ljudje mnogokrat uporabljajo eno ali drugo ime za molje, ki jih ne poznajo. S tem je 

zagotovljeno, da v naboru proizvodov Cora agrohomeoopathie v vsakem primeru najdejo ustrezen proizvod.                                                                                                                                                                                                                                                     

V primeru, da želite krepiti vitalnost sadnega drevja in s tem posredno odpornost sadnega drevja na sadnega molja-sadnega zavijača, 

izberite proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač.                                                                                                                    

V primeru, da želite rastlinam krepiti vitalnost in s tem posredno krepiti tudi njihovo lastno odpornost na  kapusovega molja ali na 

krompirjevega molja, sta v ponudbi proizvoda Cora agrogohomeopathie X11 NaturSTOP-CONTRA kapusov molj ter Cora agrohomeopathie 

X12 NaturSTOP-CONTRA krompirjev molj. 

Cora agrohomeopathie X20 NaturSTOP-CONTRA živilski molji 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih 

pridelkov, semen); posledično-posredno-preko krepitve vitalnosti, krepi odpornost rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, 

semen), na živilske molje oz. na njihove gosenice, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje 

z vodo po navodilih.  

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen); posledično-posredno-preko krepitve vitalnosti, 

krepi odpornost rastlin (tudi rastlinskih pridelkov, semen), na živilske molje oz. na njihove gosenice.                                                                                                                                                                                     

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline, naravne energizirane učinkovine delujejo direktno na škropljene rastline (tudi na 

različne vrste rastlinskih pridelkov, semen).                                                                                                                              

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

- Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

- Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo za vse vrste rastlin, (tudi rastlinskih 

pridelkov, semen), kjer bi utegnili škodo povzročati živilski molji ter njihove gosenice.                                                                    - 

Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Rastline, rastlinski pridelki, semena, so užitni tudi neposredno 

po škropljenju. 

- 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(tudi za različne vrste rastlinskih pridelkov, semen ). 
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+"Win-win" agro-ekološka rešitev: delovanje proizvoda ni uperjeno proti živilskim moljem oz. njihovim ličinkam - proizvod 

deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) 

na krepitev odpornosti rastlin, njihovih pridelkov in tudi semen, na živilske molje oz. tudi na njihove ličinke! Vitalnejše 

rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za dodatno razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

 

- Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline (tudi na rastlinske pridelke, semena); naravno 

krepi  vitalnost rastlin ( rastlinskih pridelkov, semen), kar preko krepitve odpornosti rastlin posredno vpliva na krepitev 

odpornosti  rastlin ( rastlinskih pridelkov, semen), na živilske molje oz. njihove gosenice. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                  

Karence ni, rastline (tudi rastlinski pridelki, semena) so užitni tudi neposredno pri škropljenju. Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                         

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo povsod, kjer bi škodo rastlinam, 

rastlinskim pridelkom ter semenom , utegnili povzročati živilski molji in njihove gosenice.                                                                         

V  objektih oz. v prostorih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke in semena, za nanos uporabimo tehniko pršenja - 

kar dosežemo s fino nastavitvijo šob na škropilni opremi.                                                                                                                                                                                   

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z živilskimi molji in z njihovimi gosenicami, preden njihove 

gosenice začno delati škodo.  

-Za uporabo v  objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena in rastlinske proizvode: 
V prostorih, kjer hranimo pridelke, kot so kleti, shrambe ipd., opravimo nanos v vodi ustrezno razredčenega proizvoda s 

pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože ali nahrbtne ročne škropilnice. Za 

dolgotrajnejši efekt se iz praktičnih razlogov priporoča pršenje po tleh in po stenah prostorov, tudi po policah in omarah 

(notranja stran), ki služijo v shranjevalne namene-te tako pršene površine se tako le energizirajo z agrohomeopatskim 

sredstvom in služijo kot prenosnik agrohomeopatskega vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo.  Tako 

rastlinske pridelke, semena, ki jih v teh prostorih hranimo, energiziran učinek agrohomeopatskega sredstva neposredno 

dosega dlje časa in na njih dlje časa neposredno deluje na način direktne krepitve njihove vitalnosti, kar posledično (preko 

krepitve vitalnosti) posredno doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na živilske molje in njihove gosenice.                                          

Druga možnost, ki pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s pršilom iz 

agrohomeopatskega proizvoda. Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino 

meglenje.                                                                                                                                                                                                                                  

Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju.     

 Doziranje in način škropljenja:                                                                                                                                                         

Za uporabo v  objektih, kjer hranimo oz. skladiščimo rastlinske pridelke, semena:                                                                                                                                                                                                                                 

Priporočamo  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 pršilo: za uporabo  v ugodnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve rastlinskih  

škodljivcev-živilskih moljev ter njihovih gosenic, za uporabo na manjših površinah, ZA UPORABO V NEPROFESIONALNE 

NAMENE ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za uporabo v neprofesionalne namene za manjše površine, 100 ml proizvoda na 200 l 

vode za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);                                                                                                                                                                                                                  

-višja doza proizvoda - za močnejše pršilo: za uporabo v zahtevnejših  pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za 

prenamnožitve rastlinskih škodljivcev- živilskih moljev ter njihovih gosenic  IN PRI PROFESIONALNI KMETIJSKI UPORABI ( 3 ml 

proizvoda na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 100 l vode za velike površine)                                                                                                                                                            

Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus pršenja: pršenje opravite 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. Za pripravo pršila 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. 
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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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-
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815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično ter pri 

tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, profesionalni proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 
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se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično(posredno-preko 

krepitve vitalnosti), pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti,  pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                       

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 
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povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 

rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če 

to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je 

močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno 

(holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora 

agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 
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pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X20 NaturSTOP-CONTRA 

živilski molji                                                             

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X20 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X20 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 
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okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  

Tako je pojasnjen naziv (ime) proizvoda X20 NaturSTOP CONTRA živilski molji: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "živilski molji", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie X20 NaturSTOP CONTRA živilski molji, za krepitev vitalnosti rastlin (semen, 

rastlinskih pridelkov), ki posredno- preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti 

rastlin (semen, rastlinskih pridelkov), na živilske molje (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in 

škodljivce). Oznaka X20 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od 

proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA - preventivna krepitev rastlin 

V zadnjem času so v rastlinski pridelavi pogoste posledice podnebnih sprememb. Spreminja se vreme in s tem med drugim 

tudi vremenski pogoji, v katerih smo bili navajeni pridelovati v preteklosti. Rastline so mnogokrat izpostavljene bolj 

ekstremnim rastnim pogojem, hitrim temperaturnim spremembam in spremembam drugih rastnih pogojev, na katere ima 

vpliv vreme. Med drugim tudi zaradi vremenskih sprememb, tudi pri  rastlinskih škodljivcih, opažamo spremembo njihovih 

bioloških ciklov.  Vitalnost in odpornost rastlin je treba sonaravno okrepiti, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni 

in na škodljivce. To je v danih razmerah dejstvo. Proizvod Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA - preventivna krepitev 

rastlin, naravno krepi vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), odpornost rastlin na rastlinske 

bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnost rastlin in posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce.                                                     

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), odpornosti rastlin na rastlinske bolezni 

in na rastlinske škodljivce.                                                                                                                                                                                                                                                                  

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin v vrtičkarstvu, kmetijstvu, 

vrtnarstvu ter pri negi rastlin na javnih površinah.                                                                                                                                      

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:    

V zadnjem času so v rastlinski pridelavi pogoste posledice podnebnih sprememb. Spreminja se vreme in s tem med drugim 

tudi vremenski pogoji, v katerih smo bili navajeni pridelovati v preteklosti. Rastline so mnogokrat izpostavljene bolj 

ekstremnim rastnim pogojem, hitrim temperaturnim spremembam in spremembam drugih rastnih pogojev, na katere ima 

vpliv vreme. Med drugim tudi zaradi vremenskih sprememb, tudi pri  rastlinskih škodljivcih, opažamo spremembo njihovih 
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bioloških ciklov.  Vitalnost in odpornost rastlin je treba sonaravno okrepiti, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni 

in na škodljivce. To je v danih razmerah dejstvo. Proizvod Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA - preventivna krepitev 

rastlin, naravno krepi vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), odpornost rastlin na rastlinske 

bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA -  preventivna krepitev rastlin                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z rastlinskimi boleznimi in rastlinskimi škodljivci.. Na tak 

preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA - preventivna  krepitev 

rastlin, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih 

razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

pojava rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za pojave rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 
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resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA -  preventivna krepitev rastlin 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X21 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X21 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 
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Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA - preventivna 

krepitev rastlin: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "revitalizacija - krepitev rastlin" 

pomeni, da gre za krepitev vitalnosti rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti), za krepitev  odpornosti rastlin na bolezni 

in škodljivce. Oznaka X21 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od 

proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA - revitalizacija -  krepitev rastlin 

V zadnjem času so v rastlinski pridelavi trendi sonaravne pridelave. V tem konceptu pridelovalci opuščajo ali opustijo rabo 

kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Rastline so "postavljene pred dejstvo, da se morajo znajti same, brez bergel, na katere 

smo jih leta navajali". Tla v takih razmerah postopno pridobivajo svojo naravno kondicijo, a to je proces, ki traja svoj čas. 

Vitalnost in odpornost rastlin je treba sonaravno okrepiti, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. 

Proizvod Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA - revitalizacija- krepitev rastlin, naravno krepi vitalnost rastlin in posredno 

(preko krepitve vitalnosti rastlin), odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in na škodljivce. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnost rastlin in posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce.                                                     

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), odpornosti rastlin na rastlinske bolezni 

in na rastlinske škodljivce.                                                                                                                                                                                                                                                                  

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin v vrtičkarstvu, kmetijstvu, 

vrtnarstvu ter pri negi rastlin na javnih površinah.                                                                                                                 + 

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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:   

V zadnjem času so v rastlinski pridelavi trendi sonaravne pridelave. V tem konceptu pridelovalci opuščajo ali opustijo rabo 

kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Rastline so "postavljene pred dejstvo, da se morajo znajti same, brez bergel, na katere 

smo jih leta navajali". Tla v takih razmerah postopno pridobivajo svojo naravno kondicijo, a to je proces, ki traja svoj čas. 

Vitalnost in odpornost rastlin je treba sonaravno okrepiti, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. 

Proizvod Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA - revitalizacija- krepitev rastlin, naravno krepi vitalnost rastlin in posredno 
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(preko krepitve vitalnosti rastlin), odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in na škodljivce.  

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA -  revitalizacija- krepitev rastlin                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z rastlinskimi boleznimi in rastlinskimi škodljivci. Na tak 

preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA - revitalizacija -  krepitev 

rastlin, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih 

razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

pojava rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za pojave rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 
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resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA -  revitalizacija - krepitev rastlin 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X22 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X22 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 
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Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA - revitalizacija 

krepitev rastlin: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "revitalizacija - krepitev rastlin" 

pomeni, da gre za krepitev vitalnosti rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti), za krepitev  odpornosti rastlin na bolezni 

in škodljivce. Izraz "revitalizacija" v tem kontekstu pomeni, da gre za prilagoditev vitalnosti in odpornosti rastlin na aktualne 

rastne pogoje, kar je opisano predhodno. Oznaka X22 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem 

sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X23 NaturNEGA - prezgodnje cvetenje rastlin 

V zadnjih letih je vegetacija zgodnja, zgodnje je tudi cvetenje dreves. Pogosto takim pojavom sledijo pozebe  z  bolj ali manj 

uničevalnim efektom.  O tem, kako sadna drevesa preživijo pozebo, poleg temperature in trajanja pozeb, odloča kondicija 

rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na rastlinski stres zaradi temperaturnih nihanj in nizkih temperatur ter 

tudi njihova odpornost na poškodbe, ki bi jih utegnile dobiti pri pozebi. V trajnih nasadih je lahko odločilno, kako smo 

rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. (Ko iščete za to ustrezne proizvode, se poslužite proizvodov Cora 

agrohomeopathie, med katerimi najdete specialne agrohomeopatske proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zmrzal oziroma zmrzovanje rastlin poškoduje stene rastlinskih celic in pogosto povsem uniči bolj občutljive rastline. Cvetovi, 

poganjki, brsti in listi odpornejših rastlin lahko zaradi zmrzali počrnijo ali spremenijo obliko in videz. Ob dalj časa trajajočih,  

močnejših zmrzalih lahko pride do pokanja lubja dreves. Tovrstne poškodbe rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma 

nepovratne, povzročijo propad občutljivih delov rastlin. Bolj podvržene so jim manj odporne rastline s šibko vitalnostjo, s 

šibko lastno odpornostjo na tovrstne poškodbe. Na učinek zmrzali pa seveda vpliva tudi lega, zlasti pa temperatura in 

trajanje zmrzali.                                                                                                                                                                                               

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X23 NaturNEGA - prezgodnje cvetenje rastlin, krepi vitalnost sadnega 

drevja, ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti sadnega drevja, na naravno 

krepitev celičnih sten, na odpornost sadnega drevja na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal. Zato je 

smiselno preventivno ukrepanje, da sadno drevje morebitne pojave zmrzali, pričaka krepkejše, vitalnejše, odpornejše. Zato 

priporočamo preventivno uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X23 NaturNEGA - prezgodnje cvetenje rastlin. Najbolje 

je, da proizvod pričnemo uporabljati čimprej po obiranju plodov, naslednji ciklus škropljenja pa opravimo pred prvim 

mrazom. Spomladi opravimo ciklus škropljenja čimprej ko se začne vegetacija. 

OPOZORILO:  Kljub uporabi zgoraj navedenih proizvodov, je potrebno obvezno upoštevati zaščitne ukrepe pred zmrzaljo, ki 

jih objavlja kmetijska svetovalna služba  Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosit rastlin, ki posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na 

odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal. 

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin,  ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne 

odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam 

utegnila povzročiti zmrzal.                                                                                                                                                                       

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi na rastlinah utegnili imeti  

težave zaradi pozebe, na vseh vrstah rastlin - zelenjadnice, sadno drevje, poljščine, okrasne rastline, vinska trta.                                   

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 
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+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na pozebo! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.                                                                                   

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:   V zadnjih letih je vegetacija zgodnja, zgodnje je tudi cvetenje dreves. Pogosto takim pojavom 

sledijo pozebe  z  bolj ali manj uničevalnim efektom.  O tem, kako sadna drevesa preživijo pozebo, poleg temperature in 

trajanja pozeb, odloča kondicija rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na rastlinski stres zaradi 

temperaturnih nihanj in nizkih temperatur ter tudi njihova odpornost na poškodbe, ki bi jih utegnile dobiti pri pozebi. V 

trajnih nasadih je lahko odločilno, kako smo rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. (Ko iščete za to ustrezne 

proizvode, se poslužite proizvodov Cora agrohomeopathie, med katerimi najdete specialne agrohomeopatske proizvode za 

ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zmrzal oziroma zmrzovanje rastlin poškoduje stene rastlinskih celic in pogosto povsem uniči bolj občutljive rastline. Cvetovi, 

poganjki, brsti in listi odpornejših rastlin lahko zaradi zmrzali počrnijo ali spremenijo obliko in videz. Ob dalj časa trajajočih,  

močnejših zmrzalih lahko pride do pokanja lubja dreves. Tovrstne poškodbe rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma 

nepovratne, povzročijo propad občutljivih delov rastlin. Bolj podvržene so jim manj odporne rastline s šibko vitalnostjo, s 

šibko lastno odpornostjo na tovrstne poškodbe. Na učinek zmrzali pa seveda vpliva tudi lega, zlasti pa temperatura in 

trajanje zmrzali.                                                                                                                                                                                               

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X23 NaturNEGA - prezgodnje cvetenje rastlin, krepi vitalnost sadnega 

drevja, ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti sadnega drevja, na naravno 

krepitev celičnih sten, na odpornost sadnega drevja na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal. Zato je 

smiselno preventivno ukrepanje, da sadno drevje morebitne pojave zmrzali, pričaka krepkejše, vitalnejše, odpornejše.                                                                                                                                                                       

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X23 NaturNEGA - prezgodnje cvetenje rastlin 

Priporočamo preventivno uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X23 NaturNEGA - prezgodnje cvetenje rastlin. Najbolje 

je, da proizvod pričnemo uporabljati čimprej po obiranju plodov, naslednji ciklus škropljenja pa opravimo pred prvim 

mrazom. Spomladi opravimo ciklus škropljenja čimprej ko se začne vegetacija. 

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov, uporabimo doziranje:                                                                                                                               

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).                                                                                                                                                                 

Priporočen obvezen ciklus škropljenja. Navedba "ciklus škropljenja" pomeni:  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.                                                                                                                                                   

Najprimernejši čas škropljenja v primeru napovedane pozebe: Dan pred pozebo ali nekaj ur pred pozebo opravimo prvo 

škropljenje iz ciklusa škropljenj (glej razdelek:" Doziranje in uporaba"). Drugo škropljenje opravimo isti dan, ko pozeba 

preneha, tretje škropljenje iz ciklusa pa opravimo 14 dni po pozebi.  Škropite zjutraj ali proti večeru,  po rastlinah in po tleh, 

toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo 

učinkovanje na celotne rastlinske organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. 

Škropite celo ciljno površino. 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. 
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Priporočamo preventivno uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X23 NaturNEGA - prezgodnje cvetenje rastlin. Najbolje 

je, da proizvod pričnemo uporabljati čimprej po obiranju plodov, naslednji ciklus škropljenja pa opravimo pred prvim 

mrazom. Spomladi opravimo ciklus škropljenja čimprej ko se začne vegetacija. 

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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  
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Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 
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Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 
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lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X23 NaturNEGA - prezgodnje cvetenje rastlin  

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X23 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X23 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X23 NaturNEGA - prezgodnje 

cvetenje rastlin  

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "prezgodnje cvetenje rastlin" 

pomeni, da gre za pojav, ki mu običajno sledi pozeba; da gre za krepitev odpornosti sadnega drevja na poškodbe, ki bi 

utegnile nastati pri pozebi. Oznaka X23 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie®: www.cora-agrohomeopathie.com 
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Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X24 NaturNEGA - pomoč pri herbicidih v tleh 

Intenzivno kmetijstvo  dandanes uporablja tudi najrazličnejše herbicide. Iz najrazličnejših vzrokov (med katerimi je lahko 

tudi nepravilna uporaba, neznanje ipd.), herbicidi v tleh lahko povzročajo določen vpliv, ki je lahko za rastline tudi 

fitotoksičen.  Znaki fitoksičnosti na rastlinah so najrazličnejši in se lahko pojavijo na katerem-koli rastlinskem delu. Včasih se 

kažejo tudi kot spremembe razvojnega kroga rastlin. Rastline imajo lastno naravno sposobnost detoksikacije do določene 

mere.  To je odvisno od vrste rastlin, pa tudi od njihove vitalnosti in odpornosti. Fitotoksične rastline so lahko občutljivejše 

na škodljivce (ki jim v prvi fazi skušajo s sesanjem sokov pomagati izločati toksine, kasneje pa jim slabijo vitalnost, jih 

uničujejo  in lahko povzročijo celo njihov propad). Odzivi rastlin na fitotoksičnost so zagotovo stresni. Proizvod Cora 

agrohomeopathie X24 NaturNEGA - pomoč pri herbicidih v tleh, krepi vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti 

rastlin), tudi njihovo odpornost na stres ter na bolezni in škodljivce. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni, škodljivce ter 

na rastlinski stres.  Proizvod Cora agrohomeopathie X24 NaturNEGA - pomoč pri herbicidih v tleh, uporabljamo preventivno, 

ob začetku rastne sezone, cikluse škropljenj pa med rastno sezono ponavljamo. Proizvod nima karence, pridelki so užitni 

tudi neposredno po škropljenju.  

1. O proizvodu: 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, krepi vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi njihovo 

odpornost na stres ter na bolezni in škodljivce. 

 +Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin v kmetijstvu, vrtičkarstvu 

in vrtnarstvu.  

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi tudi 

njihovo odpornost na stres ter na bolezni in škodljivce Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:  

Intenzivno kmetijstvo  dandanes uporablja tudi najrazličnejše herbicide. Iz najrazličnejših vzrokov (med katerimi je lahko 

tudi nepravilna uporaba, neznanje ipd.), herbicidi v tleh lahko povzročajo določen vpliv, ki je lahko za rastline tudi 

fitotoksičen.  Znaki fitoksičnosti na rastlinah so najrazličnejši in se lahko pojavijo na katerem-koli rastlinskem delu. Včasih se 

kažejo tudi kot spremembe razvojnega kroga rastlin. Rastline imajo lastno naravno sposobnost detoksikacije do določene 
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mere.  To je odvisno od vrste rastlin, pa tudi od njihove vitalnosti in odpornosti. Fitotoksične rastline so lahko občutljivejše 

na škodljivce (ki jim v prvi fazi skušajo s sesanjem sokov pomagati izločati toksine, kasneje pa jim slabijo vitalnost, jih 

uničujejo  in lahko povzročijo celo njihov propad). Odzivi rastlin na fitotoksičnost so zagotovo stresni. Proizvod Cora 

agrohomeopathie X24 NaturNEGA - pomoč pri herbicidih v tleh, krepi vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti 

rastlin), tudi njihovo odpornost na stres ter na bolezni in škodljivce. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni, škodljivce ter 

na rastlinski stres.  Proizvod Cora agrohomeopathie X24 NaturNEGA - pomoč pri herbicidih v tleh, uporabljamo preventivno, 

ob začetku rastne sezone, cikluse škropljenj pa med rastno sezono ponavljamo. Proizvod nima karence, pridelki so užitni 

tudi neposredno po škropljenju.                                                                                                                                                                                              

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X24 NaturNEGA -  pomoč pri herbicidih v tleh                                                                            

Proizvod Cora agrohomeopathie X24 NaturNEGA - pomoč pri herbicidih v tleh, uporabljamo preventivno, ob začetku rastne 

sezone, cikluse škropljenj pa med rastno sezono ponavljamo. Proizvod nima karence, pridelki so užitni tudi neposredno po 

škropljenju.                                                                                                                                                                           

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 na zelenjadnicah:  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 sadovnjakih, vinogradih, na poljščinah, na okrasnih rastlinah:         

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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
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Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 
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1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            
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-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 
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posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X24 NaturNEGA -  pomoč pri herbicidih v tleh                                                                                  

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 
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X24 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X24 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie24 NaturNEGA - pomoč pri 

herbicidih v tleh: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "pomoč pri herbicidih v tleh" 

pomeni, da gre za krepitev odpornosti rastlin na rastlinski stres, na škodljivce in na bolezni. Oznaka X24 pa zagotavlja 

identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X25 NaturNEGA - kaljivost rastlin 

V zadnjih letih je postala skrb ljudi za semena, spet živa. Marsikdo se dandanes odloča, da si jih pridela sam s ciljem, da si 

zagotovi semena z dobro kaljivostjo, iz katerih bodo zrastle zdrave rastline - dober pridelek. Rastlina vzkali po obdobju 

počitka semena, le-to pride v zadosten stik z vodo. Rastlinski zarodek oz. kalček, takrat nadaljuje svoj prekinjen razvoj ter 

začne rasti. Delež vzkaljenih semen oz. kaljivost, je odvisna od načina shranjevanja semen, rastlinske vrste oz. sorte ter od 

vitalnosti matičnih rastlin in njihove odpornosti na bolezni in škodljivce. Vitalnost rastlin in njihova odpornost na bolezni in 

škodljivce, dandanes ni sama po sebi umevna. Da jo optimiramo, je rastline potrebno sonaravno krepiti. Vitalnejše rastline 

so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Proizvod  Cora agrohomeopathie X25 NaturNEGA - kaljivost rastlin, naravno krepi 

vitalnost rastlin, ravnovesje sil življenja, sil Kozmosa in sil reda ter posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi  njihovo 

lastno rastlinsko odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Tako negovane rastline bodo semenile 

kakovostno seme. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Proizvod uporabljamo preventivno, najbolje je, da 

s ciklusom škropljenja pričnemo na začetku rastne dobe, ko začno rastline rasti. Med vegetacijsko dobo cikluse škropljenj 

ponavljamo, kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva" . Karence ni, pridelki so užitni tudi neposredno po 

škropljenju. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, ravnovesja sil 

življenja, sil Kozmosa in sil reda ter posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi  za krepitev njihovo lastne rastlinske 

odpornosti na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Tako negovane rastline bodo semenile vitalno-kakovostno seme.                                                                                                            

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnost rastlin, ravnovesja sil življenja, sil Kozmosa in sil reda ter posredno (preko krepitve vitalnosti 

rastlin), tudi  krepitev njihovo lastne rastlinske odpornosti na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. 

 +Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na rastlinah zelenjadnic, poljščin in vrtnih rož.                                                                                                                           

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

ravnovesja ter odpornosti rastlin na škodljivce ter bolezni! Proizvod ne pospešuje kalitve semen, ampak matičnim rastlinam 

krepi vitalnost in posredno (preko vitalnosti rastlin), tudi njihovo odpornost na škodljivce in bolezni. Vitalnejše rastline so 

odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

V zadnjih letih je postala skrb ljudi za semena, spet živa. Marsikdo se dandanes odloča, da si jih pridela sam s ciljem, da si 

zagotovi semena z dobro kaljivostjo, iz katerih bodo zrastle zdrave rastline - dober pridelek. Rastlina vzkali po obdobju 

počitka semena, le-to pride v zadosten stik z vodo. Rastlinski zarodek oz. kalček, takrat nadaljuje svoj prekinjen razvoj ter 

začne rasti. Delež vzkaljenih semen oz. kaljivost, je odvisna od načina shranjevanja semen, rastlinske vrste oz. sorte ter od 

vitalnosti matičnih rastlin in njihove odpornosti na bolezni in škodljivce. Vitalnost rastlin in njihova odpornost na bolezni in 

škodljivce, dandanes ni sama po sebi umevna. Da jo optimiramo, je rastline potrebno sonaravno krepiti. Vitalnejše rastline 

so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Proizvod  Cora agrohomeopathie X25 NaturNEGA - kaljivost rastlin, naravno krepi 

vitalnost rastlin, ravnovesje sil življenja, sil Kozmosa in sil reda ter posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi  njihovo 

lastno rastlinsko odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Tako negovane rastline bodo semenile 

kakovostno seme. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Proizvod uporabljamo preventivno, najbolje je, da 

s ciklusom škropljenja pričnemo na začetku rastne dobe, ko začno rastline rasti. Med vegetacijsko dobo cikluse škropljenj 

ponavljamo, kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva" . Karence ni, pridelki so užitni tudi neposredno po 

škropljenju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X25 NaturNEGA - kaljivost rastlin                                                       

Proizvod uporabljamo preventivno, najbolje je, da s ciklusom škropljenja pričnemo na začetku rastne dobe, ko začno 

rastline rasti. Med vegetacijsko dobo cikluse škropljenj ponavljamo, kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva" . 

Karence ni, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

pojava rastlinskih škodljivcev: 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 

rastlinske bolezni, pojava rastlinskih škodljivcev:  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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni 
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izhodiščne snovi, aktivna je le njena energijska vibracija).                                                                                                                                                                                                                   
Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 
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alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 
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jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 
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Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X25 NaturNEGA - kaljivost rastlin  

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 
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nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X25 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X25 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X25 NaturNEGA - kaljivost rastlin:                                                      

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "kaljivost rastlin" pove, da gre za 

krepitev odpornosti  matičnih rastlin, ki jih vzgajamo za rastlinska semena. Gre za njihovo posredno krepitev (preko krepitve 

rastlinske vitalnosti, na škodljivce in bolezni). Oznaka X25 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem 

sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X27 NaturNEGA - kloroze 

Vitalnost rastlin, ki je rezultat energijskega ravnovesja v rastlini, posredno vpliva tudi na sposobnost rastlinskih korenin za 
simbiozo z gljivicami in bakterijami. Ravno ta aktivirana naravna sposobnost rastlin, rastlinam posredno (preko simbioze z 
glivami in bakterijami) omogoča dostop do dragocenih rudninskih snovi (in metuljnicam tudi dostop do zračnega dušika oz. 
njegovih organskih spojin, ki jih tvorijo rastlinam simbiotske bakterije). To energijsko ravnovesje, ki je rezultat vitalnejših 
rastlin, posredno krepčilno vpliva na naravno sposobnost rastlin za simbiozo z mikoriznimi glivami. Simbioza rastlinskih 
korenin z mikoriznimi glivami je lahko med drugim uspešna, kadar je to energijsko ravnovesje harmonizirano.  V simbiozi 
pridobi rastlina od mikorizne glive med drugim povečano dostopnost mineralnih elementov.                                                                                      
Kloroze so svetli madeži, ki se pojavljajo na listih - zlasti pri vinski trti, kot znaki rastlinske bolezni (kloroza ali bledica). 
Bolezen se kaže v oblikih rumenkastih, svetlih listov z izrazitimi žilami. Ob močnejšem izbruhu se robovi listov sušijo, sušiti 
pa se prično tudi trte. Gre za motnjo v prehranjenosti rastline z minerali in mikroelementi. Prav toliko, kot dovoljšnja 
količina in pravo razmerje le - teh, k prehranjenosti rastlin prispeva sposobnost rastlin za simbiozo z mikoriznimi gljivami.           
Le-ta je odvisna tudi od vitalnosti rastlin. Proizvod Cora agrohomeopathie X27 NaturNEGA - kloroze,  krepi vitalnost rastlin 
- krepi ravnovesje, posledično pa posredno krepčilno vpliva na naravno sposobnost rastlin za simbiozo z mikoriznimi 
glivami ter posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na kloroze. Vitalne rastline so odpornejše 
na škodljivce in na bolezni.                                                                                                                                                                                                     

 

1. O proizvodu 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev  rastlinske vitalnosti in s tem 

rastlinskega ravnovesja, posledično pa posredno krepčilno vpliva na naravno sposobnost rastlin za simbiozo z mikoriznimi 

glivami ter posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na kloroze.                                                                          

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlinin s tem rastlinskega ravnovesja, posledično pa posredno krepčilno vpliva na naravno 

sposobnost rastlin za simbiozo z mikoriznimi glivami ter posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost 

rastlin na kloroze.                                                                           

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vinski trti.                                                                                  

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod krepi 

vitalnosti rastlin s tem rastlinskega ravnovesja, posledično pa posredno krepčilno vpliva na naravno sposobnost rastlin za 

simbiozo z mikoriznimi glivami ter posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na kloroze. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

Vitalnost rastlin, ki je rezultat energijskega ravnovesja v rastlini, posredno vpliva tudi na sposobnost rastlinskih korenin za 

simbiozo z gljivicami in bakterijami. Ravno ta aktivirana naravna sposobnost rastlin, rastlinam posredno (preko simbioze z 

glivami in bakterijami) omogoča dostop do dragocenih rudninskih snovi (in metuljnicam tudi dostop do zračnega dušika oz. 

njegovih organskih spojin, ki jih tvorijo rastlinam simbiotske bakterije). To energijsko ravnovesje, ki je rezultat vitalnejših 

rastlin, posredno krepčilno vpliva na naravno sposobnost rastlin za simbiozo z mikoriznimi glivami. Simbioza rastlinskih 

korenin z mikoriznimi glivami je lahko med drugim uspešna, kadar je to energijsko ravnovesje harmonizirano.  V simbiozi 

pridobi rastlina od mikorizne glive med drugim povečano dostopnost mineralnih elementov.                                                                                      

Kloroze so svetli madeži, ki se pojavljajo na listih - zlasti pri vinski trti, kot znaki rastlinske bolezni (kloroza ali bledica). 
Bolezen se kaže v oblikih rumenkastih, svetlih listov z izrazitimi žilami. Ob močnejšem izbruhu se robovi listov sušijo, sušiti 
pa se prično tudi trte. Gre za motnjo v prehranjenosti rastline z minerali in mikroelementi. Prav toliko, kot dovoljšnja 
količina in pravo razmerje le - teh, k prehranjenosti rastlin prispeva sposobnost rastlin za simbiozo z mikoriznimi gljivami.           
Le-ta je odvisna tudi od vitalnosti rastlin. Proizvod Cora agrohomeopathie X27 NaturNEGA - kloroze,  krepi vitalnost rastlin 
- krepi ravnovesje, posledično pa posredno krepčilno vpliva na naravno sposobnost rastlin za simbiozo z mikoriznimi 
glivami ter posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na kloroze. Vitalne rastline so odpornejše 
na škodljivce in na bolezni.                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X27 NaturNEGA -  kloroze                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se na rastlinah pojavijo težave s klorozami. Na tak preventivni način, najbolje 

ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X27 NaturNEGA - kloroze, je tako dobro pričeti uporabljati že ob 

začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje. Učinek 

delovanja tega proizvoda namreč okrepi vitalnost rastlin, preko nje pa - posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, tudi 

odpornost rastlin na kloroze. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 - za tla ki ne vzpodbujajo rastlinskih 

bolezni, zlasti kloroze: 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- za tla, ki nudijo ugodnejše pogoje 

za rastlinske bolezni, zlasti za kloroze:  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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
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snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 
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Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 
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njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 
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dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X27 NaturNEGA - kloroze 
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Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X27 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X27 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X27 NaturNEGA kloroze: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "kloroze" pove, da gre za krepitev 

odpornosti rastlin na kloroze. Oznaka X27 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X30 NaturNEGA botritis 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na botritis.                                                                                                             

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na botritis.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na rastlinah, ki bi jih utegnil ogrožati oz. napasti 

botritis (vinska trta, jagodičevje).                                                                                                                                                                                          

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na botritis! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:   

Proizvod učinkuje na naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin 

na botritis. Energizirane naravne učinkovine tega agrohomeopatskega proizvoda delujejo direktno na rastline. Vitalnejše 

rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                                           

Po uporabi ni karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                      

Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                                            

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vinski trti in jagodičevju, kjer bi utegnili imeti 

težave z botritisom.   

Priporočena je preventivna raba, preden se na rastlinah pojavijo težave z botritisom. Na tak preventivni način, najbolje 

ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X30 NaturNEGA -  je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku 

vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje - to še zlasti velja v 

profesionalni uporabi, zlasti v primeru gojenja monokultur in v pogojih, ki so ugodni za razvoj glivičnih bolezni (zlasti 

botritisa).  
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X30 NaturNEGA -  botritis                                                                    

Priporočena je preventivna raba, preden se na rastlinah pojavijo težave z botritisom. Na tak preventivni način, najbolje 

ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X30 NaturNEGA -  je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku 

vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje - to še zlasti velja v 

profesionalni uporabi, zlasti v primeru gojenja monokultur in v pogojih, ki so ugodni za razvoj glivičnih bolezni (zlasti 

botritisa ).                                                                                                                                                                                                                        

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

zlasti botritisa: 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 

rastlinske bolezni, zlasti za botritisa:  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 vrtnarstv).                                                                                                                                                                 

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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 
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resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X30 NaturNEGA -botritis 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X30 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X30 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 
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Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X30 NaturNEGA - botritis: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "botritis" pove, da gre za krepitev 

odpornosti rastlin na botritis. Oznaka X30 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X31 NaturNEGA - rastlinske rje 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastli), krepi odpornost rastlin na rastlinske rje.                                                                                                 

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin,posredno ( preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na rastlinske rje.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na zelenjadnicah.                                                                       

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na rastlinske rje! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                 

Naravni agrohomeopatski proizvod Cora agrohomeopathie X31 NaturNEGA - rastlinske rje, deluje na  naravno krepitev 

vitalnosti rastlin, posredno (preko krepitve vitalnosti rastli), krepi odpornost rastlin na rastlinske rje. Vitalnejše rastline so 

odpornrjše na bolezni ter na škodljivce.  Uporabljamo ga preventivno, od začetka vegetacijske dobe, ko začno rastline rasti. 

Karence ni, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Priporočena je preventivna raba, preden se na rastlinah pojavijo težave z rastlinskimi rjami. Na tak preventivni način, 

najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X31 NaturNEGA - rastlinske rje, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje.                                                                                                                                                                                              

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X31 NaturNEGA -  rastlinske rje                                                    

Priporočena je preventivna raba, preden se na rastlinah pojavijo težave z rastlinskimi rjami. Na tak preventivni način, 

najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X31 NaturNEGA - rastlinske rje, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. 
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Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

zlasti ne rastlinske rje: 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 

rastlinske bolezni, zlasti za rastlinske rje: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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/
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- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

file:///G:/majda4,1/5.1.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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V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 
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proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 
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naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X31 NaturNEGA - rastlinske rje 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X31 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X31 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X31 NaturNEGA - rastlinske rje: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "rastlinske rje" pove, da gre za 

krepitev odpornosti rastlin na rastlinske rje. Oznaka X31 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem 

sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X32 NaturNEGA - rastline in zemlja pri suši 

Spremembe vremena v zadnjih letih med drugim pogosto prinesejo ekstremno visoke temperature in sušo. Ne le suše 

poleti, tudi zimske suše niso več nič neobičajnega. Dolgotrajnejša vroča in sušna obdobja rastline izčrpajo in oslabijo. 

Njihova vitalnost oslabi, oslabi pa tudi njihova odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. V zahtevnih sušnih razmerah, z 

dolgotrajnimi visokimi temperaturami, se v rastlini izguba vode zaradi izhlapevanja poveča. Transpiracija je način hlajenja 

rastline, omogoča tok hranil iz korenin v ostale dele rastlinskih organizmov. Adaptacija rastlin na vroča in sušna obdobja je 

za rastline naporna. Vitalnost rastlin oz. njihovo energijsko ravnovesje, ima v teh procesih veliko vlogo. Homeostatično, 

dinamično energijsko ravnovesje med rastlinami, njihovim koreninskim sistemom in tlemi, na energijskem nivoju vpliva na 

hidrofilnost in hidrofobnost prašnih delcev okoli korenin v tleh. Hidrofilni prašni delci imajo sposobnost vezanja zračne 

vlage,  rastlinam pomagajo lažje preživeti zahtevna sušna obdobja z visokimi temperaturami. Agrohomeopatski proizvod 

Cora agrohomeopathie X32  NaturNEGA - rastline in zemlja pri suši, naravno krepi vitalnost rastlin in posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na sušo in na rastlinski vročinski stres. Vitalnejše rastline so odpornejše 

na bolezni ter na škodljivce. Priporočamo preventivno uporabo, s katero pričnemo že pred vročimi, sušnimi vremenskimi 

razmerami. Najbolje pa je rastline pričeti krepiti že v začetku vegetacijske dobe, za tem pa cikluse škropljenj ponavljati, kot 

je opisano v nadaljevanju teksta. Po uporabi proizvoda ni karence. Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin in posredno 

(preko krepitve vitalnosti rastlin), krepitev odpornosti rastlin na sušo in na rastlinski vročinski stres.                                  

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posredno  (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na sušo in na 

rastlinski vročinski stres.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod v kmetijski, vrtičkarski, vrtnarski 

pridelavi, kjer bi na rastlinah utegnili imeti  težave s sušo in z vročinski stresom.                                                                                             

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornost rastlin na sušo ter na vročinski rastlinski stres! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

Spremembe vremena v zadnjih letih med drugim pogosto prinesejo ekstremno visoke temperature in sušo. Ne le suše 

poleti, tudi zimske suše niso več nič neobičajnega. Dolgotrajnejša vroča in sušna obdobja rastline izčrpajo in oslabijo. 

Njihova vitalnost oslabi, oslabi pa tudi njihova odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. V zahtevnih sušnih razmerah, z 

dolgotrajnimi visokimi temperaturami, se v rastlini izguba vode zaradi izhlapevanja poveča. Transpiracija je način hlajenja 

rastline, omogoča tok hranil iz korenin v ostale dele rastlinskih organizmov. Adaptacija rastlin na vroča in sušna obdobja je 

za rastline naporna. Vitalnost rastlin oz. njihovo energijsko ravnovesje, ima v teh procesih veliko vlogo. Homeostatično, 

dinamično energijsko ravnovesje med rastlinami, njihovim koreninskim sistemom in tlemi, na energijskem nivoju vpliva na 

hidrofilnost in hidrofobnost prašnih delcev okoli korenin v tleh. Hidrofilni prašni delci imajo sposobnost vezanja zračne 

vlage,  rastlinam pomagajo lažje preživeti zahtevna sušna obdobja z visokimi temperaturami. Agrohomeopatski proizvod 

Cora agrohomeopathie X32  NaturNEGA - rastline in zemlja pri suši, naravno krepi vitalnost rastlin in posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na sušo in na rastlinski vročinski stres. Vitalnejše rastline so odpornejše 

na bolezni ter na škodljivce. Priporočamo preventivno uporabo, s katero pričnemo že pred vročimi, sušnimi vremenskimi 

razmerami. Najbolje pa je rastline pričeti krepiti že v začetku vegetacijske dobe, za tem pa cikluse škropljenj ponavljati, kot 

je opisano v nadaljevanju teksta. Po uporabi proizvoda ni karence. Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X32 NaturNEGA - rastline in zemlja pri suši                                          

Priporočamo preventivno uporabo, s katero pričnemo že pred vročimi, sušnimi vremenskimi razmerami. Najbolje pa je 

rastline pričeti krepiti že v začetku vegetacijske dobe, za tem pa cikluse škropljenj ponavljati, kot je opisano v nadaljevanju 

teksta.                                                                                                                                                                                                                               

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 začetno krepitev rastlin ter njihove odpornosti na sušo in vročinski stres, ki 

jo pričnemo na začetku vegetacijske dobe: 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 nadaljevalno krepitev rastlin ter njihove odpornosti na sušo in na rastlinski 

stres: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 
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ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 
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določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 
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jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 
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Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X32 NaturNEGA - rastline in zemlja pri suši                                           

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 
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nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X32 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X32 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X32 NaturNEGA - rastline in zemlja 

pri suši: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "rastline in zemlja pri suši" pomeni, 

da gre za krepitev odpornosti rastlin na sušo in na rastlinski vročinski stres. Oznaka X32 pa zagotavlja identifikacijo 

proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X35 NaturNEGA - mehanske poškodbe rastlin 

Ob različnih vremenskih ujmah, kot sta veter in toča, se lahko zgodi, da rastline utrpijo večje ali manjše poškodbe.  

Neodporne rastline, rastline s šibko odpornostjo, so za to bolj dovzetne, poškodbe pa njihovo vitalnost, njihovo lastno 

odpornost, še bolj oslabijo, postanejo dovzetnejše za rastlinske bolezni, rastlinske škodljivce, za motnje v rasti ipd.. Z 

uporabo proizvoda  Cora agrohomeopathie X35 NaturNEGA - mehanske poškodbe rastlin, se krepi vitalnost rastlin, preko 

nje pa (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi odpornost rastlin na mehanske poškodbe rastlin, ki bi utegnile 

nastati ob vremenskih ujmah kot sta veter, toča ipd. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce, so pa tudi 

manj dovzetne za morebitne mehanske poškodbe. Že preventivno okrepljena odpornost, okrepljena lastna imunologija tako 

okrepljenim in vitalnim rastlinam omogoča, da so odpornejše na mehanske poškodbe, pa tudi, da se ob morebitnih 

poškodbah hitreje obrastejo, da si po morebitnih poškodbah lažje opomorejo. Zato je dobro, da so tako okrepljene rastline 

že ustrezno pripravljene na morebitne vremenske ujme, ki so v zadnjih letih, vsakoletni pojavi. Svetujemo preventivno 

uporabo proizvoda- ciklus škropljenja začnemo ob začetku vegetacijske dobe, za tem pa s ciklusi škropljenja nadaljujemo na 

2-3 mesece oz. po potrebi, kot je opisano v nadaljevanju teksta.   

1. O proizvodu:                                                                                                                         
Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnost rastlin, preko nje pa 

(posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi za krepitev odpornost rastlin na mehanske poškodbe rastlin, ki bi 

utegnile nastati ob vremenskih ujmah kot sta veter, toča ipd. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na mehanske 

poškodbe rastlin, ki bi utegnile nastati ob vremenskih ujmah, kot sta veter in toča ipd..                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na sadnem drevju.                                                               

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornost rastlin na mehanske poškodbe rastlin, ki bi utegnile nastati ob vremenskih ujmah kot sta veter, toča ipd. 

Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce.                                                                                                                             

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

Učinek delovanja proizvoda je naravna krepitev vitalnost rastlin, preko nje pa (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), 

tudi krepitev odpornost rastlin na mehanske poškodbe rastlin, ki bi utegnile nastati ob vremenskih ujmah kot sta veter, toča 

ipd. Že preventivno okrepljena odpornost, okrepljena lastna imunologija tako okrepljenim in vitalnim rastlinam omogoča, 

da so na mehanske poškodbe odpornejše, pa tudi, da se ob morebitnih poškodbah hitreje obrastejo, da si po morebitnih 

poškodbah lažje opomorejo. Zato je dobro, da so tako okrepljene rastline že ustrezno pripravljene na morebitne vremenske 

ujme, ki so v zadnjih letih, vsakoletni pojavi. Svetujemo preventivno uporabo proizvoda- ciklus škropljenja začnemo ob 

začetku vegetacijske dobe, za tem pa s ciklusi škropljenja nadaljujemo na 2-3 mesece oz. po potrebi, kot je opisano v 

razdelku "Doziranje in nanos škropiva".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X35 NaturNEGA - mehanske poškodbe rastlin                              

Svetujemo preventivno uporabo proizvoda- ciklus škropljenja začnemo ob začetku vegetacijske dobe, za tem pa s ciklusi 

škropljenja nadaljujemo na 2-3 mesece oz. po potrebi, kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 škropljenje začetnega ciklusa v začetku vegetacije:  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 lako povzročijo mehanske 

poškodbe rastlin: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
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Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

file:///G:/majda4,1/5.1.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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1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            
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-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 



360 
 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X35 NaturNEGA - mehanske poškodbe rastlin 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 
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X35 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X35 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X35 NaturNEGA - mehanske 

poškodbe rastlin: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "mehanske poškodbe rastlin" 

pove, da gre za krepitev odpornosti rastlin na mehanske poškodbe rastlin. Oznaka X35 pa zagotavlja identifikacijo 

proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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 
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Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA - drevesa, škrlup in gnilobe 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično 

(preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na škrlup in gnilobe.                                                                          

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

škrlup in gnilobe.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na sadnem drevju.                                                                                                                 

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

krepitev vitalnosti rastlin, posledično (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na škrlup in gnilobe.                                                                          

Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                  

Proizvod učinkuje na  naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost 

rastlin na škrlup in gnilobe. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in na bolezni.  Proizvod je brez karence, pridelki 

so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                               

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah sadnega drevja. Priporočena je 

preventivna raba, preden se na rastlinah pojavijo težave s škrlupom in gnilobami, preden je povzročena škoda na pridelkih 

oz. na rastlinah. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie 36 NaturNEGA -  

škrlup in gnilobe, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 

mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje - to še zlasti velja v profesionalni  kmetijski uporabi.                                                                                                                                                                                                

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA - drevesa, škrlup in gnilobe                          

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z osami, preden se pojavijo okužbe, pred izbuhom bolezni. Na 

tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA - drevesa, škrlup in 

gnilobe, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih 

razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje.  
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Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

zlasti škrlupa in gnilob: 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 

rastlinske bolezni, zlasti za škrlup in gnilobe: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C200. (Končne potence proizvoda od C12 do C200 zagotavljajo, da v proizvodih ni 
aktivne snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki 
je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali 

spojine (atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C200 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 
10

-24
,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-400 
, kar ustreza potenci C200. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
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- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      
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V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C200 ali D400 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C200 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-400 
, kar ustreza potenci 

C200. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 
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proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 
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naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA - škrlup in gnilobe 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X36 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X36 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA - škrlup in gnilobe: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "škrlup in gnilobe" pove, da gre za 

krepitev odpornosti rastlin na škrlup in gnilobe. Oznaka X36 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem 

sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA - vrtnine, plesni in gnilobe 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na plesni in gnilobe.                                                                                                

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na plesni in 

gnilobe.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vrtninah.                                                                          

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin (vrtnin) na plesni in gnilobe! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran, agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA - vrtnine, plesni in gnilobe, deluje 

direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin (vrtnin), posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost 

rastlin na plesni in gnilobe. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce.  Proizvod lahko ustrezno razredčen 

z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah vrtnin. Priporočamo preventivno uporabo, s katero pričnemo ob 

začetku vegetacije, potem pa cikluse škropljenj nadaljujemo, kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva". 

Preventivna uporaba je prednost, na tak način najbolje ohranite svoj pridelek. Proizvod je brez karence, pridelki so užitni 

tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen tudi za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                               

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA -  vrtnine, plesni in gnilobe                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se na vrtninah pojavijo težave z plesnimi in gnilobami. Najbolje je, da z uporabo 

pričnemo ob začetku vegetacije, potem pa cikluse škropljenj nadaljujemo, kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos 

škropiva". Preventivna uporaba je prednost, na tak način najbolje ohranite svoj pridelek. Na tak preventivni način, najbolje 

ohranite vaš pridelek!                                                                                                                                                                           
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Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni, 

zlasti ne plesni in gnilob na vrtninah: 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 

rastlinske bolezni, zlasti za pojav plesni in gnilob na vrtninah: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
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Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 
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aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 
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naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 
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da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA - vrtnine, plesni in gnilobe 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X37 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X37 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA vrtnine, plesni in 

gnilobe: 
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Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "vrtnine, plesni in gnilobe" pove, 

da gre za krepitev odpornosti rastlin - vrtnin na plesni in gnilobe. Oznaka X37 pa zagotavlja identifikacijo 

proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA - rastline po pozebi 

V zadnjih letih je vegetacija zgodnja, a temu pogosto sledijo pozebe z uničevalnim efektom. O tem, kako rastline preživijo 

pozebo, poleg temperature in trajanja pozeb, odloča kondicija rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na 

rastlinski stres zaradi ohladitve/pozebe in nizkih temperatur ter tudi njihova odpornost mraz oz. pozebo. Po pozebi so 

namreč rastline v rastlinskem stresu, njihova naravna odpornost pade, njihova vitalnost oslabi. V trajnih nasadih je lahko 

odločilno, kako smo rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. Pri vseh vrtninah ter ostalih rastlinah v kmetijstvu ter 

vrtnarstvu, pa je s tovrstno krepitvijo na mraz in pozebo smiselno pričeti ob začetku vegetacije, da rastline okrepljene in 

vitalnejše dočakajo morebitno pozebo. (Ko iščete za to ustrezne proizvode, se poslužite proizvodov Cora agrohomeopathie, 

med katerimi najdete specialne agrohomeopatske proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Zmrzal oziroma zmrzovanje rastlin poškoduje stene rastlinskih celic in pogosto povsem uniči bolj občutljive rastline. Cvetovi, 

poganjki, brsti in listi odpornejših rastlin lahko zaradi zmrzali počrnijo ali spremenijo obliko in videz. Ob dalj časa trajajočih,  

močnejših zmrzalih lahko pride do pokanja lubja dreves. Tovrstne poškodbe rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma 

nepovratne, povzročijo propad občutljivih delov rastlin in rastlinski stres, padec vitalnosti in odpornosti rastlin. Bolj 

podvržene so jim manj odporne rastline s šibko vitalnostjo, s šibko lastno odpornostjo na tovrstne poškodbe. Na učinek 

zmrzali pa seveda vpliva tudi lega, zlasti pa temperatura in trajanje zmrzali. Prehudi zmrzali pa tudi okrepljene rastline 

(rastline s krepljeno vitalnostjo) ne morejo kljubovati. Na splošno velja, da so efekti zmrzali s temperaturami nižjimi od -

4°Celzija do -5°Celzija, lahko uničujoči za mnoge rastline, ki so z vegetacijo vsled prezgodnje pomladi začele prehitro. Seveda 

ta podatek ne velja za vse rastline, njihov odziv je glede na vrsto rastlin, lego, sorto in stanje lastne vitalnosti in odpornosti, 

specifičen.                                                                                                                                                                                                         

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA - poškodbe rastlin - pozeba, krepi vitalnost rastlin, ki 

posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin na mraz in pozebo, na njihovo 

lastno naravno krepitev njihovih celičnih sten, na stres, na rastlinsko odpornost na škodljivce in na odpornost rastlin na  

bolezni. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in na bolezni. Zato priporočamo preventivno uporabo proizvoda Cora 

agrohomeopathie X38 NaturNEGA - rastline po pozebi. Smiselno je (dodatno) uporabiti tudi proizvode Cora 

agrohomeopathie C2 NaturNEGA rastlin pred zmrzaljo in/ali Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin - 

pozeba in/ali X23 NaturNEGA prezgodnje cvetenje rastlin. 

OPOZORILO:  Kljub uporabi zgoraj navedenih proizvodov, je potrebno obvezno upoštevati zaščitne ukrepe pred zmrzaljo, ki 

jih objavlja kmetijska svetovalna služba  Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosit rastlin, ki posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na 

odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal. 

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti 

rastlin na mraz in pozebo, na njihovo lastno naravno krepitev njihovih celičnih sten, na stres, na rastlinsko odpornost na 

škodljivce in na odpornost rastlin na bolezni.  

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 
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+ Brez uporabe agrokemikalij. Proizvod za splošno uporabo, ni FFS! 

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi na rastlinah utegnili imeti  

težave zaradi pozebe, na vseh vrstah rastlin - zelenjadnice, sadno drevje, poljščine, okrasne rastline, vinska trta.                                  

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na rastlinski stres zaradi zmrzali, na odpornost rastlin na pozebo, na odpornost rastlin na bolezni ter na 

odpornost na škodljivce! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.                                                                                                            

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                          

O tem, kako rastline preživijo pozebo, poleg temperature in trajanja pozeb, lege ter rastlinske sorte, odloča kondicija 

rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na rastlinski stres zaradi temperaturnih nihanj in nizkih temperatur ter 

tudi njihova odpornost na poškodbe, ki bi jih utegnile dobiti pri pozebi. V trajnih nasadih je lahko odločilno, kako smo 

rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. (Ko iščete za to ustrezne proizvode, se poslužite proizvodov Cora 

agrohomeopathie, med katerimi najdete specialne agrohomeopatske proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zmrzal oziroma zmrzovanje rastlin poškoduje stene rastlinskih celic in pogosto povsem uniči bolj občutljive rastline. Cvetovi, 

poganjki, brsti in listi odpornejših rastlin lahko zaradi zmrzali počrnijo ali spremenijo obliko in videz. Ob dalj časa trajajočih,  

močnejših zmrzalih lahko pride do pokanja lubja dreves. Tovrstne poškodbe rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma 

nepovratne, povzročijo propad občutljivih delov rastlin. Bolj podvržene so jim manj odporne rastline s šibko vitalnostjo,s 

šibko lastno odpornostjo na poškodbe, ki bi jih utegnila povzročiti zmrzal. Na učinek zmrzali pa seveda vpliva tudi lega, zlasti 

pa temperatura in trajanje zmrzali.                                                                                                                                                                   

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA - rastline po pozebi , krepi vitalnost rastlin, ki posredno 

(preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, 

na odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal/pozeba. Zato je smiselno preventivno 

ukrepanje, da rastline morebitne pojave zmrzali, pričakajo krepkejše, vitalnejše, odpornejše. Zato priporočamo preventivno 

uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA - poškodbe rastlin - pozeba. Smiselno je dodatno uporabiti tudi 

proizvod Cora agrohomeopathie C2 NaturNEGA rastlin pred zmrzaljo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA - rastline po pozebi                                                   

Proizvod obvezno uporabimo preventivno -  najbolje čimprej po začetku vegetacije rastlin, terčimprej po pozebi rastlin, 

takoj, ko se ozračje stabilno otopli nad 5° Celzija.  Opravimo cel ciklus škropljenja, po potrebi pa take cikluse ponavljamo,    

kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva".                                                                                                                                                                                                                     

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov, uporabimo doziranje:                                                                                                                               

-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za škropljenje začetnih ciklusov škropljenja rastlin v začetku vegetacije:  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 čimprej po pozebi rastlin - ki nudijo 

ugodnejše pogoje za rastlinske bolezni: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 
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in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

file:///D:/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:///D:/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:///D:/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:///D:/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:///D:/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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šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      
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Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 
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bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 
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mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA - rastline po pozebi                                                    

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X38 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X38 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA - poškodbe rastlin, 

pozeba: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "poškodbe rastlin, pozeba" pove, 

da gre za krepitev odpornosti rastlin poškodbe, ki bi utegnile nastati pri pozebi. Oznaka X38 pa zagotavlja 

identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 
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Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie®: www.cora-agrohomeopathie.com 

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na voluharje, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za 

obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

voluharje.                                                                                                                                                                                                               

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti težave z voluharji - 

na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, okrasne rastline, travnate površine,... 

+ 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 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 voluharjem - proizvod deluje na principu naravne 

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

rastlin na voluharje! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran naravni učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -preko 

krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na voluharje. Energiziran naravni proizvod Cora 

agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA voluhar, deluje z agrohomeopatsko energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki 

posledično- posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na voluharje- vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                     

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi utegnili 

imeti težave z voluharji - vrtnine, poljščine, okrasne rastline, sadovnjaki, travnate površine,... Priporočena je preventivna 

raba, preden se pojavijo težave z voluharji, preden voluharji začno delati škodo, preden se voluharji pojavijo. Na tak 

preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku 

vegetacijske dobe, ko začnejo rastline rasti - torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere po 

mesecu, dveh, treh, oz. po potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne 

odpornosti rastlin na voluharje, povzroča, da take rastline voluharjem ne dišijo, na takih površinah se voluharji ne 

prehranjujejo, ne objedajo podzemnih delov rastlin s krepljeno vitalnostjo, na takih površinah ni hrane zanje. Posledično 

imamo na takih površinah, kjer rastline škropimo s proizvodom Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar, 
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mir pred voluharji - podzemni deli rastlin s tako krepljeno vitalnostjo, so varnejši pred voluharjii. Razlog za to so vitalnejše 

rastline, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora 

agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar, so vitalnejše rastline odpornejše na voluharje.     

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar                                                                                                                                                                              

Priporočena je preventivna uporaba, preden se pojavijo problemi z voluharji, pred prenamnožitvijo voluharjev, preden 

voluharji prično delati škodo na rastlinah. Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko 

začno rastline rasti-torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa v ponovitvah, ki ustrezajo konkretnemu primeru                   

( npr. po mesecu dni, ali po dveh mesecih, oz. po potrebi). Tudi jesensko škropljenje naj ne izostane. Za le-to je priporočljiv 

čas do zmrzali. To je preventivni ukrep za boljše izhodišče v naslednji rastni sezoni. 

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

voluharjev : 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 

prenamnožitve voluharjev: 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 in od konkretnega primera, lokacije vaše površine itd. Upoštevajte tudi vsebino razdelka Kdaj 

uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar.                                                                                                                                                                              

Škropite zjutraj ali proti večeru, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah in pri višjih indeksih UV 

sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-preko krepitve 

vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti,  pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                         

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 
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resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X39 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X39 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 
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NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena oz. naziva proizvoda Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "voluhar", pojasni, da gre pri 

proizvodu Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP CONTRA voluhar, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno, 

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na voluharje (vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka X39 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost 

vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 



391 
 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X40 NaturSTOP-CONTRA srnjad, mačke 

Pretirano izsekavanje gozdov in prebiralna sečnja srnjadi ne nudi več dovolj grmovne ter zeliščne krme v gozdovih, ki so 

njen naravni habitat. Zato si srnjad in ostala divjad pogosto išče krmo na površinah z gojenimi rastlinami in plemenitimi 

drevesnimi vrstami. Tako marsikdaj divjad preživi celo sezono s hranjenjem na površinah, kjer je več miru, kritja, več hrane. 

Zaradi pomanjkanja podrasti, se srnjad vse bolj pogosto zadržuje tudi v vinogradih in tudi tam povzroča škodo. Srnjad na 

pridelovalne površine privlačijo rastline z oslabljeno lastno vitalnostjo. S proizvodom Cora agrohomeopathie NaturSTOP - 

CONTRA srnjad, mačke, rastlinam na naraven način krepimo vitalnost in posredno - preko krepitve vitalnosti tudi odpornost 

na srnjad. Posledično se srnjad takih površin izogiba in drugje išče krmo zase. 

Mačke so mesojede živali, pa vendarle jih lahko dokaj pogosto vidimo grizljati rastline. Uživanje rastlin je naravno vedenje, s 

katerim mačka zadovoljuje svoje prehranske potrebe. Mačka, ki se giba na prostem, pogosto vidimo gristi travo in zeli z 

mehkejšimi listi, kot sta npr. peteršilj ali žajbelj. V rastlinah so namreč snovi, ki pri mački spodbudijo bljuvanje, s katerim se 

znebijo kep dlake. Mačke privlačijo rastline z oslabljeno lastno vitalnostjo. Tako pogosto zaidejo na vrtove, kjer puščajo 

dlako, urinirajo in iztrebljajo, kopljejo. To med rastlinami, ki jih gojimo za pridelke, nikakor ni zaželjeno. S proizvodom Cora 

agrohomeopathie NaturSTOP - CONTRA srnjad, mačke, rastlinam na naraven način krepimo vitalnost in posredno - preko 

krepitve vitalnosti tudi odpornost na mačke. Posledično so naši vrtovi brez mačk. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na srnjad in mačke, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat 

za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

srnjad in mačke.                                                                                                                                                                                                               

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti težave s srnjadjo in 

mačke - na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, okrasne rastline,vinogradi, travnate površine,... 

+ 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 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 srnjadi, niti ne proti mačkam - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na srnjad ter na mačke! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na srnjad in mačke.                                                         

Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.                                                                                                                                                                                 

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi utegnili 

imeti težave s srnjadjo in z mačkami - vrtnine, poljščine, okrasne rastline,vinogradi, travnate površine,... Priporočena je 

preventivna raba, preden se pojavijo težave s srnjadjo in mačkami, preden srnjad in mačke začno delati škodo.                                     

Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku 

vegetacijske dobe, ko začnejo rastline rasti - torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere po 

mesecu, dveh, treh, oz. po potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne 

odpornosti rastlin na srnjad in mačke, povzroča, da take rastline srnjadi in mačkam ne dišijo, na takih površinah se  ne 

prehranjujejo.  Posledično imamo na takih površinah, kjer rastline škropimo s proizvodom Cora agrohomeopathie X40 

NaturSTOP-CONTRA srnjad, mačke, mir pred njimi. Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše rastline so odpornejše 

na škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie X40 NaturSTOP-CONTRA srnjad, 

mačke, so vitalnejše rastline odpornejše na srnjad in mačke.     

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X40 NaturSTOP-CONTRA srnjad, mačke                                                                                                                                                                               

Priporočena je preventivna uporaba, preden se na pridelovalnih površinah, pa tudi v parkih in okrasnih vrtovih,  pojavijo 

problemi s srnjadjo, problemi z mačkami,Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo v začetku vegetacijske dobe, ko 

začno rastline rasti-torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa v ponovitvah, ki ustrezajo konkretnemu primeru           

( npr. po mesecu dni, ali po dveh mesecih, oz. po potrebi). Tudi jesensko škropljenje naj ne izostane. Za le-to je priporočljiv 

čas do zmrzali. To je preventivni ukrep za boljše izhodišče v naslednji rastni sezoni. 

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pojava težav s 

srnjadjo, mačkami  ( 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 

pojav težav s srnjadjo, mačkami  ( 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 
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(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 
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Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 
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njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.              - Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na 

posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  

rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih 

rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in 

na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z 

energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, 

same v sebi "odpravljajo vzroke" za rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. 

Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske 

škodljivce ali na posledice rastlinskih bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene 

tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 
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vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X40 NaturSTOP-CONTRA srnjad, mačke 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   
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Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X40 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X40 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena oz. naziva proizvoda Cora agrohomeopathie X40 NaturSTOP CONTRA srnjad, mačke: 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 
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rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "srnjad, mačke", pojasni, da gre 

pri proizvodu Cora agrohomeopathie X40 NaturSTOP CONTRA srnjad, mačke, za krepitev vitalnosti rastlin, ki 

posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na srnjad, mačke 

(vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka X40 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s 

tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X41 NaturNEGA - kapilarnost rastlin                                                                                              

Dobra prehranjenost rastlin je odvisna od ustrezne sestave tal, od dostopnosti hranil za rastlino, pa tudi od njene naravne 

sposobnosti za kapilarnost. Transport vode in v njej raztopljenih mineralnih snovi v rastlinah, je posledica večih pojavov - 

izhlapevanja iz listov, kohezijskih (privlačnih) sil med molekulami vode, kapilarnega pojava, osmoze in tlačnih razlik. 

Vitalnost rastlin med drugim pogojuje tudi njeno kapilarnost in s tem vpliva na možnosti za njeno prehranjenost.  To je 

pomembno za vse rastline, zlasti pa za rastline med sušo, za poškodovane rastline zaradi vremenskih ujm ali drugih 

dejavnikov, za izčrpane, oslabele rastline zaradi bolezni in škodljivcev, za rastline prizadete od rastlinskega stresa. Rastlinski 

stres namreč vpliva tudi na "ožilje rastlin".Proizvod Cora agrohomeopathie X41 NaturNEGA - kapilarnost rastlin, krepi 

vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti), krepi naravno sposobnost kapilarnosti rastlin ter njihovo odpornost 

na rastlinski stres. Priporočena je preventivna uporaba, za vrtnine, poljščine, vinsko trto, sadno drevje, okrasne rastline, 

travnate površine in sicer od začetka vegetacije rastlin. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Proizvod je 

brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen v ekološki pridelavi. 

1. O proizvodu:                                                                                                                                      
Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin in posredno (preko 

krepitve vitalnosti), krepitev naravne sposobnosti kapilarnosti rastlin in njihove odpornosti na rastlinski stres.                                                                                              

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin) , krepi naravno sposobnost kapilarnosti 

rastlin in njihovo odpornost na rastlinski stres.                                                                                                                        

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo za vrtnine, poljščine, vinsko trto, sadno drevje, 

okrasne rastline, travnate površine .                                                                                                                                                                            

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

naravne sposobnosti kapilarnosti rastlin in na njihovo odpornost na rastlinski stres.                                                                                    

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                          

Dobra prehranjenost rastlin je odvisna od ustrezne sestave tal, od dostopnosti hranil za rastlino, pa tudi od njene naravne 

sposobnosti za kapilarnost. Transport vode in v njej raztopljenih mineralnih snovi v rastlinah, je posledica večih pojavov - 

izhlapevanja iz listov, kohezijskih (privlačnih) sil med molekulami vode, kapilarnega pojava, osmoze in tlačnih razlik.                                                                                                                                                            
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Vitalnost rastlin med drugim pogojuje tudi njeno kapilarnost in s tem vpliva na možnosti za njeno prehranjenost.  To je 

pomembno za vse rastline, zlasti pa za rastline med sušo, za poškodovane rastline zaradi vremenskih ujm ali drugih 

dejavnikov, za izčrpane, oslabele rastline zaradi bolezni in škodljivcev, za rastline izčrpane od rastlinskega stresa. Rastlinski 

stres namreč vpliva tudi na "ožilje rastlin" Proizvod Cora agrohomeopathie X41 NaturNEGA - kapilarnost rastlin, krepi 

vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti), krepi naravno sposobnost kapilarnosti rastlin ter njihovo odpornost 

na rastlinski stres. Priporočena je preventivna uporaba, za vrtnine, poljščine, vinsko trto, sadno drevje, okrasne rastline, 

travnate površine in sicer od začetka vegetacije rastlin.Podrobnosti o tem so opisane v razdelku "Doziranje in nanos 

škropiva". Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi 

neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X41 NaturNEGA - kapilarnost rastlin                                                      

Priporočena je preventivna raba. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie 

X41 NaturNEGA - kapilarnost rastlin, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja 

nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje, kot je to opisano v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                     

Priporočamo  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 škropljenje začetnega ciklusa v začetku vegetacije:  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: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
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Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 
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1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            
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-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 
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posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X41 NaturNEGA - kapilarnost rastlin  

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 
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X41 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X41 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X41 NaturNEGA - kapilarnost 

rastlin: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "kapilarnost rastlin" pove, da gre za 

krepitev naravne sposobnosti rastlinske kapilarnosti, za krepitev na rastlinski stres. Oznaka X41 pa zagotavlja 

identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA - oidij in peronospora 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na oidij in peronosporo, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. 

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

oidij in peronosporo.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vinski trti in jagodičevju (jagode,..)                                                                                                                        

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na oidij in peronosporo! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA - oidij in peronospora , naravno 

krepite vitalnosti rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na oidij in 

peronosporo.  Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. Po uporabi ni karence, pridelki so  užitni tudi 

neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA -  oidij, peronospora                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z oidijem, peronosporo, preden se pojavijo okužbe, pred 

izbuhom bolezni. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA 

oidij, peronospora, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 

mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov. V ta namen, glede na aktualne razmere, priporočamo  dve stopnji  oz. vrsti 
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doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:                                                                                                                                 

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

zlasti oidija, peronospore : 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 

rastlinske bolezni, zlasti za oidij, peronosporo: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 
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delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 
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posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 
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posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA - oidij, peronospora 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X57 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X57 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA - oidij, 

peronospora: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 
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vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "oidij, 

peronospora" pove, da gre za krepitev odpornosti rastlin na oidij in peronosporo. Oznaka X57 pa zagotavlja 

identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X58 NaturNEGA - balkonske, vrtne in sobne rože 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na rastlinski stres, na rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni, kot je 

opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

na rastlinski stres, na rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

+ Vse v enem - za balkonske, vrtne in sobne rože! 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo za balkonske, vrtne in sobne rože.                                                                                                                               

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na rastlinski stres ter na bolezni in škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni ter 

na rastlinski stres.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                 

Učinek uporabe naravno krepi vitalnost rastlin in s tem naravno veča odpornost rastlin pred različnimi stresi kot so nihanje 

temperature, poškodbe, manj ugodni rastni pogoji, nedostopnost hranil itd. Preko krepitve vitalnosti rastlin, posredno krepi 

odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. 

Krepitev vitalnosti rastlin omogoča dobro rast, razvoj in bujnost listne mase, pri cvetočih rastlinah pa tudi cvetenje. Za 

vitalnejšo rast in razvoj rastlin, za krepitev njihove vitalnosti in posredno s tem tudi odpornosti rastlin, sredstvo uporabimo 

že preventivno, pred pojavi morebitne slabše rasti oz, težav z boleznimi, škodljivci, rastlinskim stresom, da morebitne 

pojave le - teh preprečujemo. Priporočena je preventivna uporaba, predno se pojavijo težave z rastlinami, pred pojavom 

škodljivcev in bolezni. Preventivna uporaba je prednost! S pripravljenim škropivom rastline škropimo oz. orošujemo, lahko 

pa jih z njim hkrati tudi nekoliko zalivamo. Najbolje je s tem pričeti takoj po  sajenju, lahko pa z uporabo seveda pričnete v 

kateremkoli razvojnem stadiju rastlin. V nadaljevanju opisane cikluse škropljenja ponavljamo v času vegetacije in tako z 

naravno krepitvijo vitalnosti svojih rož, poskrbimo za njihovo naravno nego. Rožice bodo hvaležne! Proizvod uporabljamo 

skozi vso rastno dobo, primeren je za ljubiteljsko uporabo, pa tudi za uporabo v profesionalnem cvetličarstvu in vrtnarstvu. 
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X58 NaturNEGA -  balkonske, sobne, vrtne rože                                  

Priporočena je preventivna uporaba, predno se pojavijo težave z rastlinami, pred pojavom škodljivcev in bolezni. 

Preventivna uporaba je prednost!                                                                                                                                                                                                                   

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

škodljivcev:  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 

rastlinske bolezni in škodljivcev : 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).                                                                                                                             

Rastline škropite oz. orošujte, kot je opisano v nadaljevanju teksta, lahko pa jih tudi malo zalijete.                                                                                                                                                              

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. Škropite zjutraj ali proti 

večeru, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline 

stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S 

takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim 

krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. Za škropljenje na prostem velja, da naj 4 ure po 

škropljenju 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 
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Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 

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

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 
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škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 
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se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 
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ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X58 NaturNEGA - balkonske, vrtne in sobne rože 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X58 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X58 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 
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Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X58 NaturNEGA - balkonske, vrtne, 

sobne rože: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "balkonske, vrtne, sobne rože" 

pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko vitalnosti rastlin) krepitev odpornosti balkonskih, vrtnih in sobnih rož. 

Oznaka X58 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X59 NaturNEGA - domača zelenica 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na zelenicah, kot je opredeljeno 

v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni na zelenicah.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo za travo na zelenicah.                                                            

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X59 NaturNEGA - domača zelenica , naravno krepite 

vitalnosti rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  

Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. Če je v bližini škropljenih površin vrt, so pridelki so  užitni tudi 

neposredno po škropljenju -  po uporabi proizvoda ni karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X59 NaturNEGA -  domača zelenica                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Proizvod Cora 

agrohomeopathie X59 NaturNEGA- domača zelenica, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije, ko trava 

ozeleni in prične rasti in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje. 

Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

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

doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:                                                                                                                                 
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-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo  v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
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Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 
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Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 
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rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 
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Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X59 NaturNEGA - domača zelenica 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X59 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X59 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X59 NaturNEGA - domača zelenica: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "domača 

zelenica" pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  zelenic oz, trave 
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na zelenicah. Oznaka X59 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od 

proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X61 - Obstojnost rezanega cvetja 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Učinek uporabe naravno krepi vitalnost rezanega cvetja in s tem posledično naravno krepi njegovo obstojnost v vodi. Iz 

proizvoda po navodilih pripravimo raztopino (škropivo), ki ga dodamo vodi, v kateri hranimo cvetje. Voda naj bo hladna 

(temperatura hladne vodovodne vode iz pipe). Pripravljeno raztopino dodamo že prvi vodi, ko cvetju menjamo vodo, pa to 

vselej ponovimo. Rožice vam bodo hvaležne! Primeren je za ljubiteljsko uporabo, pa tudi za uporabo v profesionalnem 

cvetličarstvu in vrtnarstvu. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin) krepi obstojnost 

in odpornost rezanega cvetja v vodi. Vitalnejše rastline so odpornejše na okužbe (in s tem na rastlinske bolezni), na 

rastlinske škodljivce, na rastlinski stres.  

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline energiziran agrohoneopatski učinek deluje neposredno na rastline. 

+ Brez uporabe agrokemikalij. 

+ Priporočena je preventivna uporaba, čimprej, ko cvetje porežemo. Preventivna uporaba je prednost. 

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Ustrezna uporaba je varna tudi pri uporabi v zaprtih prostorih. Karence 

ni. 

+ Enostavno za pripravo in za uporabo. Proizvod se po navodilih redči z vodo in se uporabi kot pršilo oz. škropivo za rastline. 

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

 

Uporaba proizvoda je enostavna. Lahko ga uporabite za svoje rožice, pa tudi v profesionalni cvetličarski in vrtnarski 

uporabi. Proizvod se uporablja razredčen z vodo. Manjša pakiranja so opremljena s kapalnim nastavkom. 1 ml proizvoda je 

cca 20 kapljic proizvoda. Pri pripravi proizvoda se opravi posebno pretresanje ( s sunki ob trdo podlago), ki služi aktivaciji 

proizvoda. Je enostavno, opisano je v Splošnih navodilih za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie, ki jih prilagamo 

proizvodom in jih je potrebno smiselno upoštevati.   

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov,ko je cvetje sveže, idealno je čimprej, ko je cvetje porezano in 

vselej, ko mu menjate vodo.  
 

Doziranje:  
- 1 ml (torej cca 20 kapljic) proizvoda na 1 l vode;                                                                                                                                              
- v vrtnarstvu in cvetličarstvu, lahko po potrebi to doziranje povečamo na 3 ml (torej cca 60 kapljic) na 1 l vode.   

Pri pripravi proizvoda se opravi posebno pretresanje ( s sunki ob trdo podlago), ki služi aktivaciji proizvoda. Je enostavno, 

opisano je v Splošnih navodilih za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie, ki jih prilagamo proizvodom in jih je 

potrebno upoštevati. Pripravljeno raztopino je potrebno dodati v vodo takoj oz. najkasneje v 3 urah po pripravi. 

Tehnični in varnostni podatki:                                                                                                                           
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. 
Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči učinke delovanja.  
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Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 
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homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 
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povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 
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po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 
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in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: X61 - Obstojnost rezanega cvetja Cora agrohomeopathie                                                                  

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X61 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X61 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X61 NaturNEGA - obstojnost 

rezanega cvetja: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "obstojnost 

rezanega cvetja" pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  

rezanega cvetja. Oznaka X61 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od 

proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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file:///G:/majda4,1/5.1.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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Cora agrohomeopathie X62 NaturNEGA - za zemljo in močne rastline 

Vitalnost rastlin, ki je rezultat energijskega ravnovesja v rastlini, posredno vpliva tudi na sposobnost rastlinskih korenin za 
simbiozo z gljivicami in bakterijami. Ravno ta aktivirana naravna sposobnost rastlin, rastlinam posredno (preko simbioze z 
glivami in bakterijami) omogoča dostop do dragocenih rudninskih snovi. To energijsko ravnovesje, ki je rezultat vitalnejših 
rastlin, posredno krepčilno vpliva na energijsko ravnovesje tal, (posledično - posredno - preko agrohomeopatske krepitve 
vitalnosti rastlin),doprinese do harmonizirane izmenjave med koreninskim sistemom rastline in zemlje. Hkrati so 
mineralne snovi v tako energijsko ravnovesnih tleh, sposobnejše sprejemati kozmične sile iz Kozmosa in jih sevati v rastline.                                                                                                                                                                                                              
Učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X62 NaturNEGA - za zemljo in močne rastline, preko vitalnejših rastlin, 
(posredno - preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin) krepčilno doprinese k energijskemu ravnovesju tal in tako 
krepi harmonično  energijsko ravnovesje med tlemi in rastlinami. Harmonično energijsko ravnovesje med tlemi in 
rastlinami posredno (preko energijske krepitve rastlinske vitalnosti), krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih 
snovi v tleh. Priporočena je zlasti uporaba v hmeljarstvu in vinogradništvu, proizvod pa lahko uporabljamo tudi za vse 
druge vrste rastlinskih kultur v vertičkarstvu, kmetijstvu in vrtnarstvu.                                                                                                                                                                                                                    
Opomba:                                                                                                                                                                                                             

Proizvod se sicer lahko uporabi samostojno, priporočamo pa, da ga uporabite v kombinaciji s proizvodom Cora 

agrohomeopathie C1 NaturNEGA - moč rastlin. V tem primeru lahko cikluse škropljenja z vsakim proizvodom, opravite 

zaporedno, torej enega za drugim. V primeru sočasne rabe  (ki je za rastline zahtevnejša), iz vsakega  proizvoda pripravite 

škropivo posebej do stopnje aktivacije proizvoda v vodi z opisanim pretresanjem (glej razdelek doziranje in nanos škropiva). 

Potem ti raztopini lahko zlijete skupaj v isto škropilnico, dodate ciljno količino vode in škropite hkrati z obema proizvodoma.             

 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, ki posledično 

(posredno-preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin), krepčilno vpliva na energijsko ravnovesje tal, kar posredno 

krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih snovi v tleh.   

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, ki posledično ( posredno - preko agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin), 

krepčilno vpliva na energijsko ravnovesje tal, kar posredno krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih snovi v 

tleh.                                                                                                                                                                                                        

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo za vse vrste rastlin v vrtičarstvu, kmetijstvu in 

vrtnarstvu.  Priporočena je zlasti uporaba v hmeljarstvu in vinogradništvu.                                                                                                                                                                                                                    

+ 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 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) krepčilno 

vpliva na energijsko ravnovesje tal, kar posredno krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih snovi v tleh!                                                                                                                                                                                                        

Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  
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+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:   
                                                                                                                                                                                                    
Vitalnost rastlin, ki je rezultat energijskega ravnovesja v rastlini, posredno vpliva tudi na sposobnost rastlinskih korenin za 
simbiozo z glivicami in bakterijami. Ravno ta aktivirana naravna sposobnost rastlin, rastlinam posredno (preko simbioze z 
glivami in bakterijami) omogoča dostop do dragocenih rudninskih snovi (in metuljnicam tudi dostop do zračnega dušika oz. 
njegovih organskih spojin, ki jih tvorijo rastlinam simbiotske bakterije). To energijsko ravnovesje, ki je rezultat vitalnejših 
rastlin, posredno krepčilno vpliva na energijsko ravnovesje tal, (posledično - posredno - preko agrohomeopatske krepitve 
vitalnosti rastlin), doprinese do harmonizirane izmenjave med koreninskim sistemom rastline in zemlje. Hkrati so 
mineralne snovi v tako energijsko ravnovesnih tleh, sposobnejše sprejemati kozmične sile iz Kozmosa in jih sevati v rastline.                                                                                                                                                                                                              
Učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X62 NaturNEGA - za zemljo in močne rastline, (posledično - posredno - preko 
agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin) krepčilno doprinese k energijskemu ravnovesju tal in tako krepi harmonično  
energijsko ravnovesje med tlemi in rastlinami. Harmonično energijsko ravnovesje med tlemi in rastlinami posredno 
(preko energijske krepitve rastlinske vitalnosti), krepi sposobnost rastlin za dostopanje do mineralnih snovi v tleh.  
Opomba:                                                                                                                                                                                                             

Proizvod se sicer lahko uporabi samostojno, priporočamo pa, da ga uporabite v kombinaciji s proizvodom Cora 

agrohomeopathie C1 NaturNEGA - moč rastlin. V tem primeru lahko cikluse škropljenja z vsakim proizvodom, opravite 

zaporedno, torej enega za drugim. V primeru sočasne rabe  (ki je za rastline zahtevnejša), iz vsakega  proizvoda pripravite 

škropivo posebej do stopnje aktivacije proizvoda v vodi z opisanim pretresanjem (glej razdelek doziranje in nanos škropiva). 

Potem ti raztopini lahko zlijete skupaj v isto škropilnico, dodate ciljno količino vode in škropite hkrati z obema proizvodoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X62 NaturNEGA - za zemljo in močne rastline                              

Priporočena je preventivna raba. Proizvod Cora agrohomeopathie X62 NaturNEGA - za zemljo in močne rastline, je  dobro 

pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje (npr. na mesec dni). Podrobnosti o tem so v spodnjem razdelku. 

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
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Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 
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homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 
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povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 
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po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 
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in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X62 NaturNEGA - za zemljo in močne rastline                                           

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X62 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X62 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X62 NaturNEGA - za zemljo in 

močne rastline: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "za zemljo 

in močne rastline" pove, da s krepitvijo vitalnosti -  preko vitalnejših rastlin, (posledično - posredno - preko 

agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin), krepi harmonično  energijsko ravnovesje med rastlinami in tlemi. Oznaka 

X62 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do 

kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

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

Vabljeni k naročilu! 

 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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file:///G:/majda4,1/5.1.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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                                                      © 
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. 
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Cora agrohomeopathie X63 NaturNEGA - košičasto sadje 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na koščičarjih, kot je 

opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni na koščičastem sadju.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na sadnem drevju koščičarjev (češnje, breskve, 

marelice, slive, nektarinke,...).   

+Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                    

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X63 NaturNEGA - košičasto sadje , naravno krepite 

vitalnosti rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  

Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi 

proizvoda ni karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X63 NaturNEGA -  koščičasto sadje                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X63 NaturNEGA- košičasto sadje, je tako dobro 

pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                
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Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
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2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 
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delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 
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posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 
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posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X63 NaturNEGA - košičasto sadje 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X63 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X63 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X63 NaturNEGA - košičasto sadje: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "košičasto 
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sadje" pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  košičastega sadja. 

Oznaka X63 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X64 NaturNEGA - vinska trta 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na vinski trti, kot je opredeljeno 

v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni na vinski trti.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vinski trti.  

+ Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X64 NaturNEGA - vinska trta , naravno krepite 

vitalnosti rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  

Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi 

proizvoda ni karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X64 NaturNEGA - vinska trta zelenica                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X64 NaturNEGA- vinska trta, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov. V ta namen, glede na aktualne razmere, priporočamo  dve stopnji  oz. vrsti 
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doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:                                                                                                                                 

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

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
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2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 
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delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 
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posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 
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posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: X64 NaturNEGA - vinska trta Cora agrohomeopathie  

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X64 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X64 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X64 NaturNEGA - vinska trta: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "vinska 
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trta" pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  vinske trte Oznaka 

X64 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do 

kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X65 NaturNEGA - jablane in hruške 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na jablanah in hruškah, kot je 

opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni jablan in hrušk.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na jablanah in hruškah. 

+Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                            

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X65 NaturNEGA - jablane in hruške , naravno krepite 

vitalnosti rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  

Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi 

proizvoda ni karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X65 NaturNEGA -  jablane in hruške                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X65 NaturNEGA- jablane in hruške, je tako dobro 

pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov. V ta namen, glede na aktualne razmere, priporočamo  dve stopnji  oz. vrsti 
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doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:                                                                                                                                 

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

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/coraagro@gmail.com


458 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 
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delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 
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posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 
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posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X65 NaturNEGA - jablane in hruške 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X65 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X65 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X65 NaturNEGA - jablane in 

hruške: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 
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vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "jablane in 

hruške" pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  jablan in hrušk. 

Oznaka X65 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X66 NaturNEGA - hmelj 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično 

(posredno preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na hmelju, 

kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin 

hmelja na škodljivce in na bolezni hmelja.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na hmelju.  

+ Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                             

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X66 NaturNEGA - hmelj , naravno krepite vitalnosti 

rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  Vitalne 

rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi proizvoda ni 

karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X66 NaturNEGA -  hmelj                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X66 NaturNEGA- hmelj, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 
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Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
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2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              
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Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 
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Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 
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agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X66 NaturNEGA - hmelj 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X66 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X66 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X66 NaturNEGA - hmelj: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 
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homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "hmelj" 

pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  jablan in hrušk. Oznaka X66 

pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X67 NaturNEGA - žita 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na žitih, kot je opredeljeno v 

nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni žit.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na žitih.   

+ Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X67 NaturNEGA - žita , naravno krepite vitalnosti 

rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  Vitalne 

rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi proizvoda ni 

karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X67 NaturNEGA -  žita                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X67 NaturNEGA- žita, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 
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Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              
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Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 
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Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 
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agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X67 NaturNEGA - žita 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X67 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X67 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X67 NaturNEGA - žita: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 
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homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "žita" pove, 

da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti), za krepitev odpornosti  žit. Oznaka X67 pa zagotavlja 

identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA - za rastline po toči 

V zadnjih letih je toča praktično reden pojav, ki klesti celo večkrat na leto. Večinoma povzroči škodo, ki so je deležne tudi 

rastline.  O tem, kako rastline preživijo točo, poleg debeline ledenih zrn, trajanja ujme ter hkratnega dežja, odloča 

kondicija rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na rastlinski stres in na mehanske poškodbe. V trajnih nasadih 

je lahko odločilno, kako smo rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. (Ko iščete za to ustrezne proizvode, se 

poslužite proizvodov Cora agrohomeopathie, med katerimi najdete specialne agrohomeopatske proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mehanske poškodbe  poškodujejo stene rastlinskih celic in pogosto povsem uniči bolj občutljive rastline.Tovrstne poškodbe 

rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma nepovratne, povzročijo propad občutljivih delov rastlin. Bolj podvržene so jim 

manj odporne rastline s šibko vitalnostjo, s šibko lastno odpornostjo na tovrstne poškodbe.                                                                                                                                

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA - poškodbe rastlin - za rastline po toči, krepi vitalnost 

rastlin, ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev 

njihovih celičnih sten, na odpornost rastlin na mehanske poškodbe in za krepitev sposobnosti rastlin za čimprejšnjo  

naravno regeracijo po takih poškodbah. Zato je smiselno preventivno ukrepanje, da rastline morebitne pojave toče, 

pričakajo krepkejše, vitalnejše, odpornejše. Zato priporočamo preventivno uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X69 

NaturNEGA - za rastline po toči. 

OPOZORILO:  Kljub uporabi zgoraj navedenih proizvodov, je potrebno obvezno upoštevati zaščitne ukrepe pred točo, ki jih 

objavlja Kmetijska svetovalna služba  Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosit rastlin, ki posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na 

odpornost rastlin na poškodbe, ki jih bi jih rastlinam utegnila povzročiti zmrzal ter na krepitev sposobnosti rastlin za 

čimprejšnjo naravno regeracijo po takih poškodbah. 

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin,  ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne 

odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na odpornost rastlin na mehanske poškodbe ter na 

krepitev sposobnosti rastlin za čimprejšnjo naravno regeracijo po takih poškodbah.                                                

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 
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+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi na rastlinah utegnili imeti  

težave zaradi toče, na vseh vrstah rastlin - zelenjadnice, sadno drevje, poljščine, okrasne rastline, vinska trta.                                   

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ Dovoljeno v ekološki pridelavi. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin na mehanske poškodbe! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.                                                                                   

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                                          

V zadnjih letih je toča praktično reden pojav, ki klesti celo večkrat na leto. Večinoma povzroči škodo, ki so je deležne tudi 

rastline.  O tem, kako rastline preživijo točo, poleg debeline ledenih zrn, trajanja ujme ter hkratnega dežja, odloča 

kondicija rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na rastlinski stres in na mehanske poškodbe. V trajnih nasadih 

je lahko odločilno, kako smo rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni. (Ko iščete za to ustrezne proizvode, se 

poslužite proizvodov Cora agrohomeopathie, med katerimi najdete specialne agrohomeopatske proizvode za ta namen).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mehanske poškodbe  poškodujejo stene rastlinskih celic in pogosto povsem uniči bolj občutljive rastline. Tovrstne poškodbe 

rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma nepovratne, povzročijo propad občutljivih delov rastlin. Bolj podvržene so jim 

manj odporne rastline s šibko vitalnostjo, s šibko lastno odpornostjo na tovrstne poškodbe.                                                                                                                                

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA - poškodbe rastlin - za rastline po toči, krepi vitalnost 

rastlin, ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev 

njihovih celičnih sten, na odpornost rastlin na mehanske poškodbe ter na krepitev sposobnosti rastlin za čimprejšnjo 

naravno regeracijo po takih poškodbah. Zato je smiselno preventivno ukrepanje, da rastline morebitne pojave toče, 

pričakajo krepkejše, vitalnejše, odpornejše. Zato priporočamo preventivno uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X69 

NaturNEGA - za rastline po toči. 

OPOZORILO:  Kljub uporabi zgoraj navedenih proizvodov, je potrebno obvezno upoštevati zaščitne ukrepe pred točo, ki jih 

objavlja Kmetijska svetovalna služba  Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije.                                                                                                                                                                        

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA - za rastline po toči                                                

Proizvod obvezno uporabimo preventivno -  najbolje čimprej po začetku vegetacije rastlin, ter tudi pred napovedanimi 

ujmami z možnimi pojavi toče, čimprej, ko izvemo za take napovedi. Škropljenje opravimo tudi čimprej po toči, ko to 

dopustijo vremenske razmere.  Opravimo cel ciklus škropljenja, kot je opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva".                                                                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  preventivno uporabo proizvoda, najbolje čimprej po začetku vegetacije rastlin, ter tudi pred napovedanimi 

ujmami z možnimi pojavi toče, čimprej, ko izvemo za take napovedi. Škropljenje opravimo tudi čimprej po toči, ko to 

dopustijo vremenske razmere.                                                                                                                                                          

Uporabimo doziranje:                                                                                                                                                                                                           

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).                                                                                                                                                                 

Priporočen obvezen ciklus škropljenja. Navedba "ciklus škropljenja" pomeni:  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,  po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh 

pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske organizme (nadzemni ter 

podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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, 
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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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  
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Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 
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Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 
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lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA - za rastline po toči                                                 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X69 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X69 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA - za rastline po toči:                                           

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "za rastline po toči" pove, da gre za 

krepitev odpornosti rastlin poškodbe, ki bi utegnile nastati pri toči in za krepitev sposobnosti rastlin za čimprejšnjonaravno 

regeracijo po takih poškodbah. Oznaka X69 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
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- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 

                                         

Cora agrohomeopathie X72 NaturNEGA - kapusnice 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na kapusnicah, kot je 

opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni kapusnic.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na kapusnicah.  

+Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                         

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X72 NaturNEGA - kapusnice , naravno krepite 

vitalnosti rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  

Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi 

proizvoda ni karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X72 NaturNEGA -  kapusnice                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X72 NaturNEGA- kapusnice, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 

Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 
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Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 
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proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 
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naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X72 NaturNEGA - kapusnice 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X72 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X72 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X72 NaturNEGA - kapusnice: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "kapusnice" 

pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  kapusnic. Oznaka X72 pa 

zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X73 NaturNEGA - koruza 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na koruzi, kot je opredeljeno v 

nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni na koruzi.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na koruzi. 

+ Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                              

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X73 NaturNEGA - koruza , naravno krepite vitalnosti 

rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  Vitalne 

rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi proizvoda ni 

karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X73 NaturNEGA -  koruza                                                     

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X73 NaturNEGA- koruza, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 

Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 
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Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      
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V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 
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proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 
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naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X73 NaturNEGA - koruza 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X73NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X73 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X73 NaturNEGA - koruza: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "koruza" 

pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  koruze. Oznaka X73 pa 

zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X75 NaturNEGA - fižol 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na fižolu, kot je opredeljeno v 

nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni na fižolu.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na fižolu. 

+ Dovoljeno v ekološki pridelaVI.                                                                                                                                                                          

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X75 NaturNEGA - fižol , naravno krepite vitalnosti 

rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  Vitalne 

rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi proizvoda ni 

karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X75 NaturNEGA -  fižol                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X75 NaturNEGA- fižol, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 

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

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      
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V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 
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proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 
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naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X75 NaturNEGA - fižol 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X75 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X75 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X75 NaturNEGA - fižol: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "fižol" pove, 

da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  fižola. Oznaka X75 pa zagotavlja 

identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/coraagro@gmail.com


505 
 

 

 

 

 

 

                                         

Cora agrohomeopathie X76 NaturNEGA - krompir 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na krompirju, kot je 

opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni na krompirju.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na krompirju.  

+Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                 

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X76 NaturNEGA - krompir , naravno krepite vitalnosti 

rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  Vitalne 

rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi proizvoda ni 

karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X76 NaturNEGA -  krompir                                                     

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X76 NaturNEGA- krompir, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 

Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 
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Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      
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V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 
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proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 
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naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X76 NaturNEGA - krompir 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X76 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X76 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X76 NaturNEGA - krompir: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "krompir" 

pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  krompirja. Oznaka X76 pa 

zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X77 NaturNEGA - paradižnik 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na paradižniku, kot je 

opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni na paradižniku.                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na paradižniku.  

+ Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                       

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X77 NaturNEGA - paradižnik , naravno krepite 

vitalnosti rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in bolezni.  

Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po uporabi 

proizvoda ni karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X77 NaturNEGA -  paradižnik                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X77 NaturNEGA- paradižnik, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje. Podrobnosti o tem so opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 

Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 
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Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 
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proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 
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naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X77 NaturNEGA - paradižnik 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X77 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X77 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X77 NaturNEGA - paradižnik: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba 

"paradižnik" pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  paradižnika. 

Oznaka X77pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje 

do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X78 NaturSTOP-CONTRA ričkarji 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na rilčkarje, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za 

obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

rilčkarje.                                                                                                                                                                                                                

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti težave s z rilčkarji - 

na vseh vrstah rastlin, kot so vrtnine, poljščine, sadno drevje, vinska trta, okrasne rastline,... 

+ 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 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 rilčkarjem, niti ne proti njihovim ličinkam - proizvod 

deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) 

na krepitev odpornosti rastlin na rilčkarje, tudi na njihove ličinke! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na rilčkarje. Energiziran naravni proizvod Cora 

agrohomeopathie X78 NaturSTOP-CONTRA rilčkarji, deluje z agrohomeopatsko energijsko krepitvijo vitalnosti rastlin, ki 

posledično- posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na rilčkarje, tudi na njihove ličinke- 

vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                   

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah rastlin in nasadov, kjer bi utegnili 
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imeti težave z rilčkarji - vrtnine, poljščine, okrasne rastline, travnate površine,... Priporočena je preventivna raba, preden se 

pojavijo težave z rilčkarji, preden rilčkarji začno delati škodo, preden se ričkarji in njihove ličinke pojavijo. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko 

začnejo rastline rasti - torej aprila ali maja, naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere po mesecu, dveh, treh, oz. po 

potrebi. Učinek škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na rilčkarje, 

povzroča, da take rastline rilčkarjem "ne dišijo", na takih površina, kjer rastejo rastline s tako krepljeno vitalnostjo, se 

ričkarji ne prehranjujejo, na takih površinah se ne zadržujejo, niti nanje ne silijo. Prav tako ličinke rilčkarjev ne zavrtavajo v 

take rastline. Posledično imamo na takih površinah, kjer rastline škropimo s proizvodom Cora agrohomeopathie X78 

NaturSTOP-CONTRA rilčkarji, maj težav z rilčkarji in njihovimi ličinkami. Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše 

rastline so odpornejše na škodljivce in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie X78 

NaturSTOP-CONTRA rilčkarji, so vitalnejše rastline odpornejše na rilčkarje.     

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X78 NaturSTOP-CONTRA rilčkarji                                                                                                                                                                               

Priporočena je preventivna uporaba, preden se pojavijo problemi z rilčkarji, pred prenamnožitvijo ričkarjev ter njihovih 

ličink, preden ti škodljivci prično delati škodo na rastlinah. Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo v začetku 

vegetacijske dobe, ko začno rastline rasti-torej aprila ali v začetku maja, naslednje cikluse škropljenj pa v ponovitvah, ki 

ustrezajo konkretnemu primeru ter izletanju določenih vrst rilčkarjev ( npr. po mesecu dni, ali po dveh mesecih, oz. po 

potrebi). (Podatke o izletu posameznih vrst rilčkarjev najdete na internetu, nekatere tudi v nasvetih KGZS).                                               

Tudi jesensko škropljenje naj ne izostane. Za le-to je priporočljiv čas do zmrzali. To je preventivni ukrep za boljše izhodišče v 

naslednji rastni sezoni. 

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

rilčkarjev ter njihovih ličink (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 

prenamnožitve rilčkarjev ter njihovih ličink (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 po rastlinah in po zemlji, zjutraj ali proti večeru, s tem se izognemo škropljenju pri 

višjih dnevnih temperaturah in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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! 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni 

izhodiščne snovi, aktivna je le njena energijska vibracija).                                                                                                                                                                                                                   
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Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 
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alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 
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jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                  

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 
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Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X78 NaturSTOP-CONTRA rilčkarji 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 
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nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X78 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X78 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena oz. naziva proizvoda Cora agrohomeopathie B5 Natur-STOP rilčkar 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "rilčkar", pojasni, da gre pri 
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proizvodu Cora agrohomeopathie X78 NaturSTOP CONTRA rilčkar, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno, 

preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na rilčkarje (in hkrati na njegove 

ličinke), kajti vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Oznaka X78 pa zagotavlja identifikacijo 

proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom.                                                       

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA - monilija 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost na monilijo kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno 

redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

monilijo (na cvetno monilijo in na plodovo monilijo).                                                                                                                                                                                                              

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na koščičarjih, ki bi lahko prizadela monilija 

(marelice, češnje, višnje, slive, ...).                                                                                                                                                                            

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ Dovoljeno v ekološki pridelavi. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin koščičarjev na monilijo (na cvetno monilijo, na plodovo monilijo)! Vitalnejše rastline so odpornejše na 

škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA - monilija , naravno krepite 

vitalnosti rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na monilijo ( na plodovi 

monilijo in na cvetno monilijo). Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po 

škropljenju -  po uporabi proizvoda ni karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA -  monilija                                                      

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA- monilija, je tako dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije, s ciklusi škropljenj pa nadaljevati ob nevarnostih okužb za monilijo (ob pričetku 

cvetenja koščičarjev, v zgodnjem poletju) in dalje s cikli škropljenja  v cca 2-3 mesečnem zamiku. Podrobnosti o tem so 

opisane v naslednjem razdelku.                                                                                                                                                                          

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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.                                                                                                                                                                                                   

Priporočena je preventivna raba, zato je proizvod Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA- monilija, dobro pričeti 

uporabljati že ob začetku vegetacije, s ciklusi škropljenj pa nadaljevati ob nevarnostih okužb za monilijo (ob pričetku 

cvetenja koščičarjev, v zgodnjem poletju) in dalje s cikli škropljenja  v cca 2-3 mesečnem zamiku 

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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     
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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 
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resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA - monilija 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X79 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X79 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 
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Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA -monilija: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "monilija" 

pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  na monilijo. Oznaka X79 pa 

zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X85 NaturNEGA - oljke v rastni sezoni 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na oljkah v vegetacijskem 

obdobju (v rastni sezoni od poletja do jeseni), kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z 

vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni na oljkah v vegetacijskem obdobju (od poletja do jeseni).                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na oljkah v rastni se                                                             

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ Dovoljeno v ekološki pridelavi. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti rastlin! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X85 NaturNEGA - oljke v rastni sezoni , naravno 

krepite vitalnosti rastlin, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in 

bolezni.  Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po 

uporabi proizvoda ni karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X85 NaturNEGA -  oljke v rastni sezoni                                                     

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X85 NaturNEGA- oljke v rastni sezoni, je tako dobro 

pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi 

pogosteje, vse do obiranja pridelka.  

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev: 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 

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

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.Tehnična%20akt.%20navodila%20za%20proizvode/Tehnična%202%20navodila%20za%20proizvode%20-%20lastna%20proizvodnja/priročnik%20%20proizvodov%20Cora%20ah%20-%20vsebine/www.cora-agrohomeopathie.com


536 
 

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

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      
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V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 
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proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 
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naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X85 NaturNEGA - oljke v rastni sezoni 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X85 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X85 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  
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Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X85 NaturNEGA - oljke v rastni 

sezoni: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "oljke v 

rastni sezoni" pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  oljk v rastni 

sezoni. Oznaka X85 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od 

proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X86 NaturNEGA - oljke pozimi 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posredno (preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornostna rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce na oljkah v zimskem obdobju 

(po koncu obiranja do začetka spomladanske vegetacije), kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno 

redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost rastlin na 

škodljivce in na bolezni na oljkah v zimskem obdobju (po koncu obiranja do začetka spomladanske vegetacije).                                                                                                                                                                                                               

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na oljkah v zimskem obdobju (po koncu 

obiranja do spomladi). 

+ Dovoljeno v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                    

+ Ustrezna uporaba je varna za ljudi, živali in okolje. Karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. 

+ 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: učinkovanje proizvoda deluje direktno oz. neposredno na rastline - proizvod deluje na 

principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev 

odpornosti oljk! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                         

Energiziran agrohomeopatski učinek proizvoda Cora agrohomeopathie X86 NaturNEGA - oljke pozimi , naravno krepite 

vitalnosti rastlin - oljk, posledično (posredno ), preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na škodljivce in 

bolezni.  Vitalne rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  Pridelki so  užitni tudi neposredno po škropljenju -  po 

uporabi proizvoda ni karence.  Proizvod je dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X86 NaturNEGA - oljke pozimi                                              

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z vitalnostjo rastlin, s škodljivci in boleznimi. Na tak preventivni 

način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X86 NaturNEGA- oljke pozimi, je tako dobro pričeti 

uporabljati takoj po koncu obiranja plodov in s cikli škropljenja nadaljevati do spomladi, dokler se ne začne vegetacija in 

sicer v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje.  

Doziranje in nanos škropiva:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 rastlinskih bolezni in 

prenamnožitve ter napadov rastlinskih škodljivcev na oljkah : 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 

rastlinske bolezni in za razvoj oz. napade rastlinskih škodljivcev na oljkah(zlasti v milih, mokrih zimah): 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Priporočena je preventivna uporaba proizvoda, zato proizvod Cora agrohomeopathie X86 NaturNEGA- oljke 

pozimi, dobro pričeti uporabljati takoj po koncu obiranja plodov in s cikli škropljenja nadaljevati do spomladi, dokler se ne 

začne vegetacija in sicer v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje.  

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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohomeopathie.com 
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Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 

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

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

file:///G:/majda4,1/5.1.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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škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 
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se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 
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ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X86 NaturNEGA - oljke pozimi 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X86 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X86 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis, ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 
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Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X86 NaturNEGA - oljke pozimi: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema, na bolezni in na škodljivce. Navedba "oljke 

pozimi" pove, da gre za krepitev vitalnosti in posredno (preko krepitve vitalnosti) krepitev odpornosti  oljk v zimskem času 

(oz. konca obiranja plodov, do začetka spomladanske vegetacije). Oznaka X86 pa zagotavlja identifikacijo 

proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP-CONTRA- pušpan, glivice 

Pušpanov ožig je glivično obolenje pušpana, ki ga povzroča gliva Cylindrocladium buxicola. Je odporna, širi se z vodo in 

vetrom, z insekti in z orodjem, ki ga uporabljamo pri delu v pušpanovih zasaditvah. Okužene rastline prepoznamo po 

rumenenju in rjavenju listov, ki začno odpadati. Gliva s svojimi hifami maši kapilarni sistem pušpanov, rastline se sušijo in 

propadajo. Škropljenje s proizvodom Cora agrohomeopathie X90- NaturSTOP-CONTRA-pušpan, glivice, krepi vitalnost 

rastlin pušpana in (posredno - preko krepitve vitalnosti), njihovo odpornost zoper glivična obolenja, zlasti zoper obolenja, ki 

jih povzroča gliva Cylindrocladium buxicola. Proizvod Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP-CONTRA- pušpan, glivice, je 

priporočeno uporabiti že preventivno, že na zdravih pušpanih, torej pred pojavom bolezenskih znakov. Najbolje je, da z 

uporabo tega proizvoda pričnemo spomladi, ko se prične vegetacija, nato pa cikluse škropljenj nadaljujemo, kot je 

navedeno v nadaljevanju teksta.  Karence ni, če imate v bližini vrt, so pridelki užitni tudi neposredno po škropljenju. 

Proizvod je dovoljen v ekološki pridelavi. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin,  (posredno -preko 

krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost pušpana na glivice - glivično obolenje pušpanov ožig, kot je opredeljeno v 

nadaljevanju teksta.                                                                                                                                                                                        

Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, (posredno -preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi odpornost pušpana na glivice - 

glivično obolenje pušpanov ožig.  

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na rastlinah pušpana.  

+ 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 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 učinkuje direktno na rastline pušpana - proizvod deluje na principu 

naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve vitalnosti rastlin), na krepitev lastne 

odpornosti rastlin pušpana na glivice - na glivično obolenje pušpanov ožig! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in 

bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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



549 
 

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                              

Pušpanov ožig je glivično obolenje pušpana, ki ga povzroča gliva Cylindrocladium buxicola. Je odporna, širi se z vodo in 

vetrom, z insekti in z orodjem, ki ga uporabljamo pri delu v pušpanovih zasaditvah. Okužene rastline prepoznamo po 

rumenenju in rjavenju listov, ki začno odpadati. Gliva s svojimi hifami maši kapilarni sistem pušpanov, rastline se sušijo in 

propadajo. Škropljenje s proizvodom Cora agrohomeopathie X90- NaturSTOP-CONTRA-pušpan, glivice, krepi vitalnost 

rastlin pušpana in (posredno - preko krepitve vitalnosti), njihovo odpornost zoper glivična obolenja, zlasti zoper obolenja, ki 

jih povzroča gliva Cylindrocladium buxicola. Proizvod Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP-CONTRA- pušpan, glivice, je 

priporočeno uporabiti že preventivno, že na zdravih pušpanih, torej pred pojavom bolezenskih znakov. Najbolje je, da z 

uporabo tega proizvoda pričnemo spomladi, ko se prične vegetacija.  Karence ni, če imate v bližini vrt, so pridelki užitni tudi 

neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen v ekološki pridelavi. 

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP-CONTRA- pušpan, glivice                                                                                                                                                                              
Proizvod Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP-CONTRA- pušpan, glivice, je priporočeno uporabiti že preventivno, že na 

zdravih pušpanih, torej pred pojavom bolezenskih znakov. Najbolje je, da z uporabo tega proizvoda pričnemo spomladi, ko 

se prične vegetacija. Cikluse škropljenja ponavljamo, kot je to opisano v razdelku "Doziranje in nanos škropiva"  Karence ni, 

če imate v bližini vrt, so pridelki užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen v ekološki pridelavi. Tudi 

jesensko škropljenje naj ne izostane. Za le-to je priporočljiv čas do zmrzali. To je preventivni ukrep za boljše izhodišče v 

naslednji rastni sezoni. 

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 glivičnih okužb in 

izbruhov glivičnih bolezni: 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  

glivične okužbe in za izbruhe glivičnih bolezni : 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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.                                                                                       

Proizvod Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP-CONTRA- pušpan, glivice, je priporočeno uporabiti že preventivno, že na 

zdravih pušpanih, torej pred pojavom bolezenskih znakov. Najbolje je, da z uporabo tega proizvoda pričnemo spomladi, ko 

se prične vegetacija. Cikluse škropljenj nato nadaljujemo - na mesec (v problematičnih pogojih), na  dva do tri mesece oz. po 

potrebi.   

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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 
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(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 
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Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 
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njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično pa krepi njihovo 

odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® 

koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 
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vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP-CONTRA - pušpan, glivice 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   
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Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X90 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X90 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA).  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda: Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP-CONTRA-pušpan, glivice 

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 
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rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba izraza" Pušpan, glivice", pomeni, da gre pri proizvodu 

Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP-CONTRA- pušpan, glivice, za krepitev vitalnosti rastlin, ki (posredno, preko 

krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev odpornosti pušpana na glivice (vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce). Oznaka X90 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA gosenice 

Pušpanove zasaditve so marsikomu prirastle k srcu kot lep okras, kot praktične žive zelene stene, kot žive meje, kot 

kulturno-zgodovinska dediščina ter znamenitost. Pušpanu se zadnja leta piše slabo, uničujeta ga pušpanova vešča oz. njene 

gosenice ter pušpanov ožig. Pušpan, ki še v času naših babic, ni manjkal praktično v nobenem slovenskem kmečkem vrtu, je 

prav ohraniti in to na naraven način. Naraven način je povzet  po naravi, torej po naravnem redu, nikoli ne more delovati 

proti njemu. Torej je varen in tudi učinkovit.                                                                                                                                                                         

Pušpanova vešča je tujerodni škodljivec, ki napada pušpan. Samička na rastline odlaga jajčeca, iz njih se razvijejo izjemno 

požrešne gosenice - žerke, ki v nekaj dneh lahko pušpan obglodajo do golega, tako, da ostane praktično brez zelene mase in 

propade. Najbolj primerno je preventivno ukrepanje v času, ko pušpanova vešča pričenja leteti ali ko nastopijom pogoji, 

da bi se to lahko zgodilo. Ima več generacij letno, prva generacija pričenja leteti že v začetku aprila (to je odvisno od 

temperaturein od tudi ostalih vremenskih pogojev). Pušpanovo veščo privlačijo zlasti neodporne, rastline pušpana s šibko, 

oslabelo vitalnostjo. Proizvod Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice, na energijskem nivoju 

naravno krepi ravnovesje rastlin pušpana, krepi njihovo lastno vitalnost in posredno (preko krepitve vitalnosti), tudi 

njihovo odpornost na pušpanovo veščo oz. na njihove gosenice. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. 

V primeru uporabe škropiva iz proizvoda Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice, je pušpan 

tako odpornejši na pušpanovo veščo oz. njene gosenice. Vitalnejše rastline pa imajo tudi lepo, močno vegetacijo, ki nam 

je v veselje in v ponos!  

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin pušpanov na pušpanovo veščo oz. na njene gosenice, kot je opredeljeno 

v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

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

pušpana na pušpanovo veščo oz. na njene gosenice.                                                                                                                                                                                                               

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na rastlinah pušpanov, ki bi jih utegnila škodo 

povzročati pušpanova vešča oz. njene gosenice.  

+ 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 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 pušpanovi vešči, niti ne proti gosenicam pušpanove 

vešče.  Proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin pušpanov in s tem (posredno preko 

krepitve vitalnosti rastlin) na krepitev odpornosti rastlin pušpanov na pušpanove vešče oz. na gosenice pušpanove vešče! 

Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  
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+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

 

Delovanje in uporaba:                                                                                                                                                            

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice,  

deluje direktno na rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev 

odpornosti rastlin na pušpanovo veščo oz. na njene gosenice -vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                   

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na rastlinah pušpana, kjer bi utegnili imeti težave z 

pušpanovo veščo oz. z njenimi gosenicami. Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave s pušpanovo veščo 

oz. njenimi gosenicami, preden  začno delati škodo, preden se ta škodljivec  pojavi. Na tak preventivni način, najbolje 

ohranite vaš pušpan! Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko začnejo rastline 

rasti - torej aprila, naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere - glede na let pušpanove vešče oz. po potrebi. Učinek 

škropiva s krepitvijo vitalnosti rastlin in s tem posredno s krepitvijo lastne odpornosti rastlin na pušpanovo veščo oz. na 

njene gosenice, povzroča, da take rastline tem škodljivcem " ne teknejo", z vitalnimi rastlinami se gosenice pušpanove vešče 

ne hranijo, na površinah s takimi vitalnimi pušpani, ki so odporni na pušpanovo veščo in njene gosenice, se niti gosenice 

pušpanove vešče, niti pušpanove vešče, ne zadržujejo, pušpanove vešče se jim izogibajo, nanje ne ležejo jajčec. Posledično 

imamo na takih pušpanih, kjer rastline škropimo s proizvodom Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, 

gosenice,  manj težav s temi škodljivci.  Razlog za to so vitalnejše rastline, kajti vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce 

in na rastlinske bolezni. V primeru uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie 91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice, so 

vitalnejše rastline odpornejše na pušpanovo veščo in na njene gosenice.  Vitalnejše rastline pa imajo tudi lepo, močno 

vegetacijo, ki nam je v veselje in v ponos!  

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice                                                                                                                                                                                

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave s pušpanovo veščo oz. z njenimi gosenicami, preden  začno 

delati škodo, preden se ta škodljivec  pojavi. Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pušpan! Prvi rod pušpanove 

vešče začne izletati spomladi - že aprila (točnejši termini so odvisni od temperatur, najave letov so dostopne v nasvetih 

KGZS). Pušpanova vešča pa ima na leto več generacij, lahko celo več kot tri generacije - to je odvisno od vremenskih razmer. 

Zato je najbolje, da prvi cikel škropljenja opravimo že na začetku vegetacijske dobe, ko začnejo rastline rasti - torej aprila, 

naslednje cikluse škropljenj pa glede na razmere - glede na let pušpanove vešče oz. po potrebi. 

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

na pušpanovo veščo in na njene gosenice ( 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 

prenamnožitve  pušpanovo veščo in na njene gosenice ( 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite 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! Vsebina ne sme 
zmrznit. Shranjujte v originalni embalaži, dobro zaprto, v suhem prostoru pri temperaturi od 5° Celzija do 25° Celzija, vstran 
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od virov elektromagnetnih sevanj. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.  
 

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 
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utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        
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Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                        

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 
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posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 

dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 
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magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X91 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X91 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 
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zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je pojasnjen pomen imena oz. naziva proizvoda  Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP CONTRA pušpan, gosenice:  

Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "pušpan, gosenice", pomeni 

gosenice pušpanove vešče ( katerih jajčeca zalega pušpanova vešča) - pojasni, da gre pri proizvodu Cora 

agrohomeopathie X91 NaturSTOP CONTRA pušpan, gosenice, za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno, preko 

krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na pušpanovo veščo oz. na njene 

gosenice (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka X91 pa zagotavlja identifikacijo 

proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophilia suzukii 

Drosophilia suzukii oz. plodova vinska mušica, je tujerodni škodljivec, ki sive lase povzroča sadjarjem. Nevarna je vsem 

vrstam sadja z mehkejšo lupino. Njena samička s skoraj nevidnim vbodom odloži jajčeca v zoreče sadje in tudi v zrelo sadje 

ter jagodičevje, ki je godno za obiranje. V par dneh ličinke tako sadje prično spreminjati v gnijočo kašo. Tudi tu je možno 

rešitev iskati in najti na področju krepitve sadnega drevja in njegovih plodov ter jagodičevja, posredno (preko krepitve 

vitalnosti) pa s krepitvijo odpornosti rastlin na plodovo vinsko mušico. Naravni proizvod brez karence, Cora 

agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophilia suzukii, nudi tovrstno rešitev. Z njim imamo dobre izkušnje v 

profesionalni pridelavi, dovoljen pa je tudi za uporabo v ekološki pridelavi. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin (sadnega drevja-sadežev z mehko kožico,vinske trte- grozdja, jagodičevja,), krepi odpornost 

rastlin na plodovo vinsko mušico, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno redčenje z vodo po 

navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na plodovo 

vinsko mušico. 

+ Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. Krepijo njihovo 

vitalnost in posledično - posredno-preko krepitve vitalnosti, krepijo tudi njihovo odpornost na plodovo vinsko mušico in na 

njene ličinke. 

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

+Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah jagodičevja in sadnega drevja, ki 

rodi sadeže z mehko kožico, vinske trte. 

+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 uporabi na prostem, po štirih urah po škropljenju dež učinkov škropljenja ne izpira več.  

+Nekoliko dolgoročnejše delovanje. 

+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 plodovi vinski mušici, niti ne proti njenim ličinkam - 

proizvod deluje na principu naravne agrohomeopatske krepitve vitalnosti rastlin in s tem (posredno preko krepitve 

vitalnosti rastlin) na krepitev odpornosti rastlin(sadnih dreves-plodov z mehko kožico, vinske trte - grozdja in jagodičevja,) 

na plodovo vinsko mušico. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in delovanja 

proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2.                                                  

+Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe naravno krepi vitalnost rastlin, kar preko krepitve vitalnosti rastlin, posredno 

vpliva na krepitev odpornosti rastlin (sadnih dreves- sadežev z mehko kožico, jagodičevja, vinske trte-grozdja ), na plodovo 

vinsko mušico in njene ličinke. Priporoča se preventivna uporaba, s prvim ciklom škropljenja je treba pričeti takoj, ko 

plodovi ogroženega sadja ter jagodičevja prično zoreti - torej preden začne plodova vinska mušica delati škodo, tudi preden 

jo v nasadu opazimo. Ko se zgodi to, lahko navkljub nastavljenim vabam računamo na vbode v plodove, ki kmalu prično 

gniti. Gnijoče sadje pa plodovo vinsko mušico zelo privlači! V nadaljevanju opisan ciklus škropljenja se naj med zorenjem in 

obiranjem po potrebi ustrezno ponavlja.                                                                                                                                                                                                            

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

plodove vinske mušice ( 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 

prenamnožitve plodove vinske mušice( 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 po rastlinah, po krošnjah dreves in po 

tleh, toliko intenzivno, da so krošnje dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. Škropite 2 dni zapored s še eno 

ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3x). To je en ciklus škropljenja. Škropite zjutraj ali proti večeru, celo ciljno površino, toliko 

intenzivno, da so rastline jagodičevja oz. krošnje dreves 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. Cikluse škropljenj med zorenjem in obiranjem ponavljajte po potrebi. Prilagajajte se stanju v nasadu in 

obvestilom KGZS, nasade pa redno opazujte - če plodovi pokajo, če plodovi gnijejo, če so ugodni vremenski dejavniki za let 

plodove vinske mušice, je smiselno ciklus škropljenja ponoviti. 

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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 
učinke delovanja.                                                                                                                                                                                          

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko  trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
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Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 

Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

file:///G:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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:/majda4,1/5.1.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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Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 

njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 
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naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično pa (posredno - 

preko krepitve vitalnosti rastlin), krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno 

škropivo iz proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?    

   Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno (preko vitalnosti rastlin(e)) vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, 

da je ta npr. pri sadnem drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet 

drugačna, kot pri borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni 

jagodi v neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki 

vsebujejo dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-

informacijski vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-

informacijskih polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, 

neravnovesje in s tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo 

splošna odpornost. Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, 

holistično. Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. 

energijami, je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti 

rastlin, ki pa je seveda pogojena tudi z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same 

rastline. Za kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih 

vibracij zelo manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato 

so posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile 

življenja, posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena 

vitalnost, oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne 
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rastline. Druga resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi 

ta napor rastlina krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi 

ravnovesje v ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako 

imenovana splošna odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in 

sadni zavijači, lahko z ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, 

vselej gre za krepitev celostne, torej splošne vitalnosti, posledično (posredno-preko krepitve vitalnosti drevesa), pa za 

krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to 

naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za 

rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno krepitev vitalnosti in s tem (posredno, preko krepljene 

vitalnosti), postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, da je to za 

rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna odpornost je 

krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora agrohomeopathie 

®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa posledično 

(posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske 

škodljivce. Drugače to s proizvodi Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče!                                                                                                                                                                

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispeva k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

 

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA 

Drosophila suzukii 

Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji: 

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

file:///G:/majda4,1/5.1.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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X104 NaturSTOP-CONTRA:                                                                                                                                                                           

X104 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturSTOP je besedna kombinacija slengovskega izraza Natur, ki izhaja iz besede Natura in pomeni Narava ter izraza STOP, 

ki je sopomenka izraza ustaviti. 

CONTRA: je naključni črkovni besedni združek, sestavljen iz korena latinske besede (CO - cooperante, pomeni 

sodelovanje), iz prve črke latinske besede (N - normam, pomeni "v skladu"), iz prve črke latinske besede  (T - tabellarius, 

pomeni nosilec; izraz Normam Tabellarius pomeni skladno z nosilcem) in iz imena RA (ki je (bil) egipčanski in staroslovanski 

bog sonca). CONTRA torej v tem primeru pomeni COoperante Normam Tabellarius RA, kar pomeni "sodelovanje 

skladno z nosilcem RA" in pojasnjuje homeostatično uravnovešanje vitalnih sil življenja v rastlinah 
(ki so sile življenja, astralne sile, sile reda; pa tudi planetarne sile, svetloba, toplota, elektromagnetne sile). RA je po 

staroegipčanskih izročilih bog Sonca, stvariteljska sila Sil Življenja, izvor Življenjske sile, po prvobitni sili življenja (ravnovesje 

sil življenja, sil reda in astralnih sil) je RA - je ravnovesje sil življenja, sil reda in astralnih sil. Hkrati je RA sonce, simbol sonca, 

ki je z energijskimi močmi povezan z rastlinami - že Egipčani so verovali, da je sonce bog RA, ki mu okoli dvajsetega 

decembra poidejo moči, zimzelene rastline pa da prinašajo upanje, da si bo preko zimzelenih rastlin opomogel in pognal 

rastline v rast in v razcvet. Povezavo boga Sonca /RA in rastlin, so na tak način dojemali tudi stari Slovani. Beseda rastline 

vsebuje predpono ra (ra-stline) in tako potrjuje to davno dojemanje naših prednikov.( Izraz rastline v nekaterih slovanskih 

jezikih: rastline- slovensko, rastliny - češko, rastline-slovaško). Izvorno povezavo sončnega boga RA z rastlinami,najdemo v 

verovanju starih Egipčanov - verjeli so namreč, da je bil sončni bog RA zaprt v lotusovem popku. Iz njega je izstopil, ko je 

lotus zacvetel. Tako je lotus osrednja cvetlica egipčanske umetnosti regilije, kulture. Tudi glede ravnovesnih sil ima lotus 

posebno mesto med rastlinami - živi namreč v treh elementih - v zemlji, v vodi in v zraku ter tako skozi metamorfozo te tri 

elemente v sebi uravnovesi. Hkrati je lotosov cvet vezan na svetlobo (ob prisotnosti sončne svetlobe je odprt, sicer pa zaprt). 

Torej RA poleg izvora življenjskih sil in energijskega ravnovesja, hkrati simbolizira povezanost RA z rastlinami in s krepitvijo 

vitalnosti rastlin, velja pa tudi povratna zanka, ki jo zanimivo potrjujejo tudi najnovejša spoznanja sodobne znanosti o 

biofotonih, ki jih emitirajo rastline. 

COoperante Normam Tabellarius RA torej pomeni sodelovanje pri homeostatičnem uravnovešanju 

vitalnih življenjskih sil  v rastlinah; Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka proizvoda, kar v 

imenu proizvoda pomeni, da je proizvod Cora agrohomeopathie tisti, ki s svojimi naravnimi 

energijskimi informacijami naravno sodeluje pri homeostatičnem uravnovešenju vitalnih 

življenjskih sil  v škropljenih rastlinah. NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim rastline, s svojo 

okrepljeno vitalnostjo, same po naravni poti preprečijo "lastne" težave s škodljivci - preko okrepljene lastne vitalnosti, ki 

posredno krepi tudi njihovo odpornost na škodljivce. 

Tako je pojasnjen pomen besede CONTRA, ki se uporablja v poimenovanju proizvodov Cora agrohomeopathie. Čeprav je to 

jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov, da pomena te besede ne zamenjujte in da ga ni dovoljeno 

zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom (z besedo CONTRA ni napisano "KONTRA", ni napisano 

"PROTI", niti v tem kontekstu ni uporabljena angleška beseda CONTRA). 

Tako je razložen oz. pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP -CONTRA Drosophila 

suzukii: 

 Naključni besedni združek okrajšav in kratic latinskih besed in imena RA, CONTRA (to je COoperante Normam Tabellarius 

RA) le s šestimi črkami ponazori, da gre za sodelovanje proizvoda pri homeostatičnem 

uravnovešanju vitalnih življenjskih sil v rastlinah, Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka 

pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, NaturSTOP opiše, da gre za naravni način, s katerim 

rastlina s svojo okrepljeno vitalnostjo sama prepreči "lastne" težave s škodljivci (vitalnejše rastline so odpornejše na 

rastlinske škodljivce in na rastlinske bolezni). Navedba imena zadevnih škodljivcev "Drosophila suzukii", pojasni, da 

gre pri proizvodu Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP CONTRA Drosophila suzukii, za krepitev vitalnosti 

rastlin, ki posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na 

Drosophilo suzukii oz. plodovo vinsko mušico (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Oznaka 
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X104 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste proizvoda od proizvodnje do 

kupca. 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

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

Vabljeni k naročilu! 
 
Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com 

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose 

V času zorenja  sadja, jagodičevja in grozdja, se le - tega mnogokrat lotijo ose. Povzročajo škodo na zrelih plodovih, taki 
plodovi gnijejo in propadejo. Ose privlačijo neodporne rastline, rastline s šibko vitalnostjo in napokanimi, poškodovanimi, 
tudi gnijočimi plodovi. Da se temu izognemo, je sadna drevesa in vinsko trto dobro krepiti, da se jim okrepi vitalnost. 
Proizvod Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli 
škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje. Učinek delovanja tega proizvoda namreč 
okrepi vitalnost rastlin, preko nje pa - posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, tudi odpornost rastlin na ose. Vitalnejše 
rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose, 
krepčilno vitaliziramo rastline, ki so odpornejše na ose. Zato imamo v času zorenja in obiranja sadja, manj težav z osami. 

1. O proizvodu: 

Naravni agrohomeopatski (energiziran homeodinamični) proizvod! Za naravno krepitev vitalnosti rastlin, posledično-preko 

krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na ose, kot je opredeljeno v nadaljevanju teksta. Koncentrat za obvezno 

redčenje z vodo po navodilih. 

Prednosti: 

+ Naravna krepitev vitalnosti rastlin, posledično - posredno - preko krepitve vitalnosti rastlin, krepi odpornost rastlin na 

ose.                                                                                                                                                                                                               - 

+Agrohomeopatsko sredstvo za rastline - energizirane naravne učinkovine delujejo direktno na rastline. 

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

+ Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! 

+ Sredstvo lahko ustrezno razredčeno z vodo, v obliki škropiva uporabljamo povsod, kjer bi utegnili imeti v času zorenja 

sadja, jagodičevja in grozdja, težave z osami - na vseh vrstah rastlin sadnih dreves, na jagodičevju, na vinski trti.                               

+ 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 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 osam - proizvod deluje na principu naravne 

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

rastlin na ose! Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni.  

+ Dodatne informacije: Za razlago imena proizvoda se seznanite z vsebino v točki 3. Za razlago agrohomeopatije in 

delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie, se seznanite z vsebino v točki 2. 

+ Rok uporabe proizvoda je 3 leta. 

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

V času zorenja  sadja, jagodičevja in grozdja, se le - tega mnogokrat lotijo ose. Povzročajo škodo na zrelih plodovih, taki 

plodovi gnijejo in propadejo. Ose privlačijo neodporne rastline, rastline s šibko vitalnostjo in napokanimi, poškodovanimi, 

tudi gnijočimi plodovi. Da se temu izognemo, je sadna drevesa in vinsko trto dobro krepiti, da se jim okrepi vitalnost. 

Proizvod Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose, je tako dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli 

škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa tudi pogosteje. Učinek delovanja tega proizvoda namreč 

okrepi vitalnost rastlin, preko nje pa - posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin, tudi odpornost rastlin na ose. Vitalnejše 

rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose, 

krepčilno vitaliziramo rastline, da so odpornejše na ose. Zato imamo v času zorenja in obiranja sadja, manj težav z osami.                          

Energiziran, agrohomeopatski učinek uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose, deluje direktno na 

rastline, naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno -preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin 

na ose. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                                                   

Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo,  v obliki škropiva uporabljamo na vseh vrstah sadnega drevja, jagodičevja, vinske 

trte, kjer bi utegnili imeti težave z osami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kdaj uporabiti proizvod Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose                                                                  

Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo težave z osami, preden ose začno delati škodo, preden se ose pojavijo. 

Na tak preventivni način, najbolje ohranite vaš pridelek! Proizvod Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose, je tako 

dobro pričeti uporabljati že ob začetku vegetacije in s cikli škropljenja nadaljevati v cca 2-3 mesečnih razmikih, po potrebi pa 

tudi pogosteje. Učinek delovanja tega proizvoda namreč okrepi vitalnost rastlin, preko nje pa - posredno, preko krepitve 

vitalnosti rastlin, tudi odpornost rastlin na ose. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Z uporabo 

proizvoda Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA  - ose, krepčilno vitaliziramo rastline, ki so odpornejše na ose. Zato 

imamo v času zorenja in obiranja sadja, manj težav z osami.                                                                                                                                                                          

Doziranje:                                                                                                                                                                                                 

Za doziranje v ljubiteljski, vrtičkarski uporabi, vam bo verjetno koristil podatek: 1 ml proizvoda je cca 20 kapljic proizvoda. 

Proizvod je opremljen s kapalnim nastavkom.                                                                                                                                                                                

Priporočamo  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 pretirane namnožitve 

os( 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 

prenamnožitve os  ( 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, s tem se izognemo škropljenju pri višjih dnevnih temperaturah 

in pri višjih indeksih UV sevanja, ki so za rastline stresni. Škropite po rastlinah in po tleh, toliko intenzivno, da so rastline 

dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. S takim načinom škropljenja dosežemo učinkovanje na celotne rastlinske 

organizme (nadzemni ter podzemni del), s čim krajšim časovnim ter fiziološkim zamikom. Škropite celo ciljno površino. 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. Karenca ni potrebna. Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah. Zmrzal lahko izniči 

učinke delovanja.  

Sestava:                                                                                                                                                                                             
Agrohomeopatski kompleks. Izhodiščne snovi za matične tinkture so  naravnega izvora.                                                                      
Nosilni medij je etanol 43%.                                                                                                                                                                       
Energizirano, homeopatski postopek potenciranja z devet-stopenjsko trituracijo matičnih tinktur po lastni metodologiji.  
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Končne potence proizvoda:  C12 do C30. (Končne potence proizvoda od C12 do C30 zagotavljajo, da v proizvodih ni aktivne 
snovi, aktivna učinkovina je energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture.( Pojasnilo: Avogadrovo število, ki je v 
znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10

23 
delcev elementa ali spojine 

(atomov, molekul, ionov). Končne potence proizvoda od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar 

ustreza potenci C12, do
 
10

-60 
, kar ustreza potenci C30. Zato 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, 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. 
 
Proizvedeno v Sloveniji.  

Podatki o proizvajalcu: 
Proizvaja in prodaja: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p.,Ob Meži 30, 2391 

Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: 

ortan.m@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  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- na email: coraagro@gmail.com, 
-na tel. št. 070 820 279. 
 

Vabljeni k naročilu! 
 

2. Za boljše razumevanje agrohomeopatije in delovanja proizvodov Cora 

agrohomeopathie®:                                                                                                                             
Kljub dejstvu, da sta kvantna fizika in kvantna mehanika v dandanašnji znanosti dejstvo, ki ga večina ljudi več ne zanika, ga 

po mojih izkušnjah (torej po izkušnjah ing. Majde Ortan, razvojnice proizvodov Cora agrohomeopathie®), žal, očitno veliko 

ljudi še ne razume in ne dojema, čeprav so v naravi in v življenju vedno in povsod prisotne vibracijske narave delcev in 

energije svetlobe, toplote, elektromagnetna polja. Ta dejstva so enaka za vse kar obstaja, tudi za vse ljudi tega sveta - za 

najpreprostejše in za "veleume".  Sodobna biofizika priznava načela kvantne fizike in kvantne mehanike. Fizičnim delcem 

tako priznava njihovo lastno vibracijsko polje, njihovo energijsko informacijo, njihovo lastno frekvenco. To seveda spreminja 

pogled na svet, spreminja (zgolj)  mehansko dojemanje sveta, spreminja okvirje iskanja rešitev za pereče probleme, ki jih je 

mnogokrat povzročilo prav (pre)dolgo vztrajanje v materialističnem dojemanju konceptov in tega, česar smo se naučili v 

šolah, ki v mnogih primerih (še vedno) podajajo zastarelo znanje. Z njim verjetno ne bo mogoče najti ustreznih trajnostnih 

poti rešitev iz zagat, ki jih povzročajo preživeli koncepti pridelave hrane, humanega zdravljenja brez celostne obravnave, 

potrošništva, odpadkov, rabe energentov, nepoznavanja in nepriznavanja talentov Narave in osupljivih talentov rastlin, 

klimatske spremembe itd.. Že Albert Einstein je izjavljal, da problema ni mogoče rešiti na istem nivoju zavesti, ki ga je 

povzročila. Pri tem se je dobro spomniti, da Naravni principi obstajajo toliko časa, kot obstaja Narava, priložnosti za tako 

imenovan trajnostni razvoj pa so v povzemanju njenih rešitev, ki so po Naravnem redu, popolne.                                                                                                          

Možen (povzročen oz. dosežen) popolni prehod snovne/materialne strukture (oz. snovi) v njeno energijsko strukturo, so 

zagotovo poznali že alkimisti (za "očeta alkimije" se dandanes opredeljuje Abu Musa Jaffar Al-Sofi Geber, živeč v letih 721-

815), ki o znanstvenih dognanjih in načelih današnje kvantne fizike, kvantne mehanike, biofizike najbrž niso vedeli ničesar - 

torej je bilo tovrstno vedenje kot življenjska resnica priznano že zdavnaj, tudi brez tako imenovanih sodobnih znanstvenih 

utemeljitev, ki pa so dandanes k sreči tudi na voljo. O pozitivnih učinkih homeopatije je pisal tudi Charles Darwin (1809-

1882), znano je, da je metode homeopatije uporabljal tudi Paracelsus (1493-1541), za njenega sodobnega utemeljitelja pa 

velja Hahnemann (1753-1843), ki je homeopatijo prakticiral za humano uporabo. Ustrezno rastlinam prilagojeni principi 

homeopatije, so agrohomeopatija, ki vitalnost rastlin obravnava in dojema celostno (holistično) in homeostatično 

(samouravnalno) ter pri tem upošteva in povzema naravne rešitve iz domačih ekosistemov. Visokokakovostni, 

profesionalni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje odlično izpolnjujejo®. 
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Kako so izdelana homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie®:                                                                                                                                                

Homeopatska sredstva in agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani z zaporednim redčenjem in z 

določenim pretresanjem, v toliko redčitvah, da končni izdelek ne vsebuje druge snovne sestavine kot redčilo, ki je navadno 

alkohol, sladkor ali voda, torej ne vsebuje snovnih učinkovin. To velja za proizvode Cora agrohomeopathie®, v mnogih 

primerih pa tudi za različne homeopatske proizvode. Redčenje je največkrat mehanski postopek zaporednih trituracij 

izhodiščne snovi (Materija Prima) v laktozi in razredčitev izhodiščnih raztopin v ustreznem topilu. Postopek je poznan kot 

potenciranje. Redčitve potekajo v različnih razmerjih, najpogostejši dve:                                                                                                                                                                                             

1 del topljenca : 10 delov topila - so tako imenovane D potence ( D je kratica, izhaja od prve črke latinske besede decimum) . 

1 del topljenca : 100 delov topila - so tako imenovane C potence (C je kratica, izhaja od prve črke latinske besede 

centesimum). Z ustreznim številom potenciranj dosežemo, da v topilu ni več prisotne niti molekule izhodiščne snovi, ampak 

le njena energijska vibracija.                                                                                                                                                                                     

Kako to razlaga sodobna znanost iz področje kvantne fizike: "Homeopatsko sredstvo je substanca, v kateri se shrani 

permanentno, koherentno polarizacijsko polje z določenim vzorcem in nižjo frekvenco. Frekvenčni vzorec je informacija." 

Enako velja za agrohomeopatsko sredstvo. Efekt tovrstne krepitve vitalnosti rastlin z agrohomeopatskimi proizvodi Cora 

agrohomeopathie®, je pošiljanje omenjenih informacij rastlinskemu organizmu (kar dosežemo s škropljenjem rastlin s 

škropivom iz ustreznega agrohomeopatskega proizvoda). Ciljni krepčilni učinek vitalnosti rastlinskih organizmov se dosega 

preko bioresonance, saj tudi gradniki rastlin vibrirajo v lastnih frekvencah, s sebi lastnimi informaciji.      

V katerih potencah v homeopatskih in agrohomeopatskih proizvodih ni več prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), 

ampak le njene energijske vibracije:                                                                                                                                                                           

To je doseženo v končnih proizvodih s potencami C12 in višje ali D24 in višje. To zagotavlja, da v proizvodih ni več prisotne 

aktivne snovi, aktivna učinkovina je le  energijska vibracija izvorne snovi za matične tinkture (Matheria prima).                                                             

Razlaga:                                                                                                                                                                                                              

Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda od C12 ali D24 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 

kar ustreza potenci C12 in D24. Končne potence redčitev C30 ali D60 pomenijo, da  v takih redčitvah v vsakem molu 

proizvoda ni več nobene molekule snovi (Matherija prima). V nosilnem mediju so prisotne njihove energijske vibracije. 

Proizvodi Cora agrohomeopathie® torej ne vsebujejo nobene aktivne snovi, ampak so njihove učinkovine naravne 

energijske vibracije, pridobljene iz ustreznih Matičnih tinktur. Shranjene so na stabilnem nosilnem mediju - to je 43% 

lekarniški etanol. Kot je že navedeno,  Avogadrovo število, ki je v znanosti uporabljana konstanta, opredeljuje, da 1 mol 

elementa ali spojine, vsebuje 6,02 X 10
23 

delcev elementa ali spojine. Končne potence proizvoda Cora agrohomeopathie®  

od C12 do C30 pomenijo, da gre za homeopatske redčitve od 10
-24

,
 
kar ustreza potenci C12, do

 
10

-60 
, kar ustreza potenci 

C30. Zato v proizvodu ni prisotne nobene aktivne snovi, v njem ni prisotnih izhodiščnih snovi (Matheria prima), aktivne 

so le njihove energijske vibracije, ki učinkuje neposredno na rastline.                                                                                                                                                                      

Vse, kar je v naravi ima svojo značilno energijsko vibracijo, gre za povsem naravno metodo, ki je tako prvobitna, kot  narava 

in kot življenje.  

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so agrohomeopatski kompleksi.                                                                                                                          

To pomeni, da vsebujejo večje število ustreznih energijskih vibracij, ki so s potenciranjem pridobljene iz več ustreznih 

naravnih izhodiščnih snovi ter tudi za energijsko sinergijo teh energijskih vibracij. Z izmenjavo energijskih vibracij v naravi in 

tako tudi v rastlinskih organizmih ter med njimi poteka komunikacija na energijsko-informacijskem nivoju, na osnovi katere 

se npr. lahko homeostatično vzpostavlja in krepi ravnovesje- najprej na energijskem nivoju, posledično pa tudi na fizičnem 

nivoju. Tako se npr. med rastlinami in ekosistemi, v katerih le-te rastejo, sinergijsko vzpostavlja in krepi ravnovesje.                                                                                                                                        

Gre za naravne procese, ki so v naravi inteligentni, popolni, zato proizvodi Cora agrohomeopathie® povzemajo naravne 

rešitve. Tega, kar je popolno, namreč ni mogoče "izboljšati" ali "popraviti". Narava je popolna, zato jo je možno le 

povzemati, zato je naravne rešitve možno le povzemati. Pri tem smo lahko sigurni, da povzemamo tudi naravni red, da ga 

torej z ničemer ne kršimo. 

Kako torej proizvodi Cora agrohomeopathie®  učinkujejo direktno na rastline:                                                                               

-Agrohomeopatski proizvod učinkuje samo, kadar je to bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo, 
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njemu lastno informacijo, ki se na tak način homeostatično energijsko uravnovesi. To pa je naravno, saj tako v naravi 

delujejo principi, ki jih poznamo pod pojmi  homeostaza, celostnost, dinamika ravnovesja, ki so pojavi kompleksne naravne 

bioresonance.  Proizvodi Cora agrohomeopathie® v tej smeri povzemajo naravne rešitve. Tudi napredna, sodobna znanost 

jih dandanes že zmore utemeljiti:                                                                                                                                                                                                          

-Pomnenje frekvenčnih vzorcev lahko z znanstvenimi dognanji dandanes razložimo samo kvantnomehanično. (Dejstvo pa 

je, da jih občutljiv, dovolj senzoričen, buden  čutilni sistem človeka zazna. Vsakdanji primer, znan tudi večini povprečnih 

sodobnih ljudi: Veliko ljudi lahko pritrdi dejstvu, da se jim v naravi, v zelenih oazah počutje izboljša, da jim tam utrujenost 

odteka, da postaja razpoloženje boljše. No, na delu so biofotoni- torej energijski delčki svetlobe, ki jih emitirajo rastline in 

imajo na ljudi krepčilen vibracijski vpliv).                                                                                                                                                            

-Princip delovanja agrohomeopatije je energijsko - informacijski. Povezan je z  izmenjavo energijskih informacij iz 

agrohomeopatskega proizvoda na vodo v škropivu in iz škropiva na rastlinske organizme.  V primeru proizvodov Cora 

agrohomeopathie®, je zaradi stabilnosti proizvoda, ki je povezan z rokom trajanja proizvoda, nosilni medij energiziranih 

naravnih učinkovin 43% etanol. Obstoj vodikovih vezi med molekulami etanola omogoča, da pride v postopkih 

homeodinamičnega potenciranja do energijsko - informacijskega efekta, ki zagotavlja, da je s homeodinamičnim postopkom 

potenciranja zagotovljen stabilen proizvod, ki pri mešanju z vodo v postopku posebnega pretresanja (dinamizacije), nanjo 

prenese energijske informacije učinkovin. Te se z nanosom škropiva prenesejo na rastline in ciljno učinkujejo nanje, tako, da 

se na energijskem nivoju krepi njihovo vitalnost. To krepčilno vpliva na fizično vitalnost rastlin, posledično-posredno, preko 

krepitve vitalnosti, pa krepi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce. Svetujemo, da se pripravljeno škropivo iz 

proizvodov Cora agrohomeopathie® koristi najkasneje v 7 urah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Agrohomeopatsko sredstvo z naravnim nizkim frekvenčno informacijskim vzorcem učinkuje samo, kadar je to 

bistvenega pomena za v rastlinskem organizmu že obstoječo energijsko informacijo; rastlinski organizem je na tak način 

naravno energijsko vzpodbujen, da se homeostatično vibracijsko uravnovesi, da doseže tako imenovano normalo za 

določen rastlinski organizem (ta normala je naravno ravnovesje rastlinskega organizma, njegova naravna vitalnost). 

Rastlinski organizem na tak naraven način krepi svojo vitalnost (torej ravnovesje in intenziteto svojih življenjskih sil, 

posredno-preko krepitve vitalnosti, pa tako krepi tudi svojo lastno imunologojo, odpornost). Vitalnejše rastline so 

odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                                                                              

- Proizvodi Cora agrohomeopathie® delujejo direktno na rastline, ne pa na posledice zaspane, oslabljene lastne vitalnosti 

rastlin, ki se posledično lahko kažejo tudi kot rastlinske bolezni in težave z  rastlinskimi škodljivci. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® na energijskem nivoju učinkujejo direktno na vzroke v samih rastlinah, ti pa so v šibkejši vitalnosti 

rastlin in s tem posledično v nižji, oslabljeni odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Proizvodi Cora 

agrohomeopathie® torej krepijo vitalnost rastlin, na energijskem nivoju z energijskim vzpodbujanjem krepijo naravno 

energijsko ravnovesje rastlin. Tako rastline z močmi lastne okrepljene vitalnosti, same v sebi "odpravljajo vzroke" za 

rastlinske bolezni in za težave rastlin z rastlinskimi škodljivci, ki bi jih utegnile doleteti. Vitalnejše rastline so odpornejše na 

bolezni in škodljivce. Proizvodi Cora agrohomeopathie® ne delujejo na rastlinske škodljivce ali na posledice rastlinskih 

bolezni. Ko so odpravljeni vzroki, posledice same po sebi izginejo oz. so preprečene tako, da do njih sploh ne pride. Kjer ni 

vzrokov za posledice, tam tudi posledic ni. 

Kako so povezane splošna in specifične odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce? Kako to urejajo 

proizvodi Cora agrohomeopathie®?                                                                                                                                                                        

Takšna delitev odpornosti na splošno in na specifične odpornosti, je bolj umetna, kot dejanska. Izvira iz analitičnega 

mišljenja in verjetno tudi iz njegovih potreb, ne iz celostnega (holističnega) pristopa in dojemanja. Celosten pristop 

povzema naravni red, naravne procese, naravo. V naravi ni specifične in splošne vitalnosti rastlin. Vitalnost rastlin je 

celostna, torej v besedišču zgornjega vprašanja, "splošna". Boljša odpornost rastlin na bolezni in škodljivce je vedno 

posredna posledica krepitve vitalnosti rastlin. Posredne posledice krepitve celostne vitalnosti rastlin, so krepitve celostne 

odpornosti rastlin. Vsako rastlinsko bitje ima na energijskem nivoju sebi lastne energijske informacijske vzorce, ki so njegovi 

po naravnem redu, ki so homeostatično in dinamično usklajeni v sistem, ki ga lahko poimenujemo lastna imunologija 

rastlin(e), ki posredno vpliva na lastno odpornost rastlin(e) in jo tudi izvorno omogoča. Jasno je, da je ta npr. pri sadnem 

drevesu v konvencionalnem sadovnjaku drugačna, kot pri borovcu v koroških gozdovih, ki pa je spet drugačna, kot pri 

borovcu na Krasu. Jasno je, da je to pri sadiki gojenih jagod v intenzivni pridelavi drugače, kot pri gozdni jagodi v 

neokrnjenem gozdu. Zato so moji lastno razviti proizvodi Cora agrohomeopathie® agrohomeopatski kompleksi, ki vsebujejo 
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dovolj širok spekter ustreznih naravnih energijskih vibracij, da z določenim ciljem zagotovijo tak energijsko-informacijski 

vzpodbujevalni efekt, ki v rastlini ustrezno vzpodbudi homeostatično krepitev tistih v njej prisotnih energijsko-informacijskih 

polj, ki so po naravnem redu njena, njej lastna, so pa šibka, zaspana, neaktivna in povzročajo neskladnosti, neravnovesje in s 

tem oslabljeno vitalnost. To so procesi, ki se vedno dogaja celostno, kar ljudje ponavadi imenujemo splošna odpornost. 

Rastlinski svet in naravo gre dojemati kompleksno, kot celoto, rastlinska bitja velja obravnavati celostno, holistično. 

Energijsko-informacijski sistem rastlinskega bitja, ki je povezan z ekosistemom in tako tudi z zunanjimi  silami oz. energijami, 

je kompleksen, deluje celostno, sinergijsko in prepleteno. Tako v bistvu lahko govorimo le o celostni odpornosti rastlin, ki pa 

je seveda pogojena z razmerami in z okoljem, v katerem rastlina raste, pa tudi s stanjem vitalnosti same rastline. Za 

kultivirane rastline v sodobni pridelavi, pogosto veljajo določeni pogoji, v katerih določenih naravnih energijskih vibracij zelo 

manjka, spet druge so v prebitku (npr. pri hudih težavah s škodljivci, so v neskladju astralne sile v rastlinah, zato so 

posledično v neravnovesju tudi sile življenja in sile reda v rastlinah. Pri glivičnih obolenjih rastlin so v neskladju sile življenja, 

posledično so v neravnovesju sile reda in astralne sile v rastlinah, itd). Posledica je neravnovesje, oslabljena vitalnost, 

oslabljena lastna odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, posledica so od škodljivcev napadene in bolne rastline. Druga 

resnica je, da je krepitev ravnovesja, vitalnosti proces, ki za rastlino pomeni določen napor oz. "delo". Skozi ta napor rastlina 

krepi svoj energijski sistem, svojo življenjsko silo, svojo moč, svoj organizem in posledično, sinergijsko tudi ravnovesje v 

ekosistemu, v katerem raste. Naravna pot takih krepitev je postopnost, celostna odpornost oz. tako imenovana splošna 

odpornost rastlin se (naj) krepi postopno. Če je za sadno drevo npr. nevarno, da ga napadejo kaparji in sadni zavijači, lahko z 

ustreznimi  proizvodi Cora agrohomeopathie® ustrezno krepimo vitalnost rastlin v obeh primerih, vselej gre za krepitev 

celostne, torej splošne vitalnosti, posledično pa za krepitev celostne, torej splošne odpornosti rastline, ki je njej lastna po 

naravnem redu. Drugo vprašanje je, ali je bolje, da to naredimo zaporedno, ali hkrati. Če se v praksi v pridelovalnih 

razmerah le da, svetujem zaporedno krepitev, saj to za rastlino pomeni manj hkratno potrebnega napora, postopno 

krepitev vitalnosti in s tem postopno krepitev odpornosti. Če to ni mogoče, pač naredimo to hkrati, a se moramo zavedati, 

da je to za rastlino zahtevnejše, napornejše. Ko ji uspe, je močnejša, njene lastne vitalne sile so močnejše, njena lastna 

odpornost je krepkejša. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Dejstvo pa je, da s proizvodi Cora 

agrohomeopathie ®na energijskem nivoju vselej celostno (holistično) krepimo splošno (celostno) vitalnost rastlin, s tem pa 

posledično tudi splošno (celostno) odpornost rastlin na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Drugače to s proizvodi 

Cora agrohomeopathie® sploh ni mogoče! 

Zakaj je pri uporabi agrohomeopatije, dobro upoštevati samooskrbnost?                                                                                   

Proizvodi Cora agrohomeopathie®, povzemajo naravne rešitve. Če bi bila koncepcija naravnega reda takšna, da bi 

podpirala, da v Sloveniji koristimo rastline, minerale, zemljine iz drugih držav, iz drugih celin, bi npr. take rastline rastle na 

naših rastiščih in bi take minerale lahko našli v našem ekosistemu. Samooskrbnost je naravni princip. Narava ne zapravlja 

energije po nepotrebnem. To počno nekateri ljudje, ki morda ne razumejo, da globalizacije za vsako ceno ne bo možno 

uveljaviti na vseh področjih, ali pa jim tega ni mar. Danes najdete trgovce, ki na področju pridelave hrane in nege rastlin, 

nudijo uvoženo zemljo za vrtove, uvožene dodatke za tla (kot je npr. aktivno oglje), uvožena naravna sredstva  iz tujerodnih 

rastlin, uvožena semena, uvožen rastlinski material, uvožene sadike,..,  tudi uvoženo "homeopatijo za rastline" - ki je 

mnogokrat "kopirana" po rešitvah iz drugih celin, iz drugih držav, po rešitvah iz drugih ekosistemov, ki našemu, 

slovenskemu ekosistemu niso kompatibilni. O tem, kako to lahko resnično krepi naravno ravnovesje v našem ekosistemu, si 

lahko svoje mnenje oblikuje vsak. Proizvodi Cora agrohomeopathie® so izdelani po mojih lastnih recepturah, iz matičnih 

tinktur, ki so prilagojene slovenskim ekosistemom - zato, ker so ustrezne izvorne snovi zanje odvzete iz ustreznih slovenskih 

ekosistemov. Samooskrbnost je pač naravni princip - vsakemu človeku iz vidika ravnovesja in zdravja,  najbolj ustreza 

lokalno pridelana, sonaravna hrana. To velja tudi za rastline. V naših gozdovih pač ne najdemo npr.  neem-a... in to meni 

pove dovolj. Nekatere odgovore narave, na zgoraj naštete primere človeškega trgovalnega  početja že poznamo - eden od 

njih so vse pogostejši in vse številčnejši  tujerodni škodljivci, ki se hitro razpasejo in so grožnja domači pridelavi hrane, 

rastlinske bolezni, različni pojavi rezistence itd.. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi tla na energijskem nivoju svoje lastno 

magnetno polje, ki seveda prispevajo k energijskemu ravnovesju. Zagovarjam, da je samooskrbnost dobro upoštevati vedno 

in povsod, tudi pri uporabi agrohomeopatije. Proizvodi Cora agrohomeopathie® za to nudijo odlične možnosti. Na ljudeh, ki 

so v vlogi kupcev pa je, da razpoznajo, kar kaj prinese in kar kaj odnese in da se na teh osnovah zavestno odločajo pri 

vsakdanjih odločitvah in izbirah.  

3. Še o imenu proizvoda: Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose 
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Ime proizvoda je sestavljeno ime, njegov pomen je naslednji:   

Cora agrohomeopathie je zaščitena blagovna znamka, iz katere je izpeljano ime tega proizvoda. To skladno z zakonom o 

industrijski lastnini in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, ščiti ime proizvoda pred nedovoljeno, nepopolno in 

nepravilno uporabo; avtorsko pravo to ščiti samo po sebi kot pravico avtorja proizvoda, javne objave pa so dostopne na 

spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, ki ima v nogo vodilne strani tudi objavljeno Copyright oznako "Copyright 

2013    Cora agrohomeopathie". 

X105 NaturNEGA:                                                                                                                                                                           

X105 je črkovno številčni del imena za šifriranje proizvoda, ki zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

NaturNEGA je besedna kombinacija kratic latinskega  izraza Naturalis,  ter izraza NEGA. 

Zapis Natur je okrajšava  latinskega izraza Naturalis, ki pomeni: naravnim. 

Izraz NEGA je naključni pomenski združek kratice latinske besede Normam (pomeni skladno, v skladu z) ter latinskega izraza 

EGA (pomeni z danim sistemom). Pomenski prevod izraza NEGA je: skladno z danim sistemom. 

Pomenski prevod zapisa NaturNEGA je: skladno z danim naravnim sistem.  

Tako je pojasnjen pomen imena proizvoda Cora agrohomeopathie X105 NaturNEGA - ose: 

Cora agrohomeopathie kot blagovna znamka pove, da pri tem procesu sodeluje zadevni proizvod, 

NaturNEGA pove, da gre za učinek, ki je skladen z naravnim sistemom, to pa je ravnovesje, vitalnost, 

homeostatična sinergija rastlin z njihovim ekosistemom (skladno z naravnim redom), in posledično-preko krepitve naravne 

vitalnosti, tudi krepitev odpornosti rastlin na "zunanji vpliv" ekosistema. Navedba "ose" pove, da gre za krepitev 

odpornosti rastlin na ose. Oznaka X105 pa zagotavlja identifikacijo proizvoda in s tem sledljivost vrste 

proizvoda od proizvodnje do kupca. 

 

Čeprav je to jasno, velja še posebno opozorilo avtorice imena proizvodov (Majda Ortan, ing.), da tega pomena imena ne 

zamenjujte in da ga ni dovoljeno zamenjevati ali svojevoljno nadomeščati s kakim drugim pomenom. 

 

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

Pogoji naročanja in nakupa  
- na spletni strani - www.cora-agrohomeopathie.com (pod gumbom Prodaja, naročila, cenik); pri povezavi z internetom -
kliknite TUKAJ;  
- 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. 
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