


 

 
 

               



Omex Environmental Ltd е 
компания произвеждаща 
некорозивни анти-обле-
дяващи агенти за летища 
и пътища, препарати за 
почистване на замърсени 
води, за екологично и ико-
номично съхранение на 
плодове и зеленчуци..... 

Omex Horticulture Ltd е компания, ангажирана с дистрибицията на тех-
нологии за отглеждане и подхранване на украсни и декоративни расте-
ния, оранжерийни плодове и зеленчуци, тревни смески и зелени площи.
Omex Agrifluids Inc (USA) – Тази компани е ангажирана с производстово-
то и дистрибуция на течни и разтворими кристални торове в САЩ. Фабри-
ката и също е базирана там.

Omex Canada Inc (Canada) – Тази компания е аналогична на предходна-
та, като единствената разлика е държавата, в която е базирано производ-
ството. В случая се касае за Канада.

Omex Agrifluids Ltd е компания, занимаваща се изключително с търго-
вия на течни суспензии и емулсии в почти всички страни от Европа, Азия, 
Африка и Южна Америка. Тези торове се характеризират с високото съ-
държание на хранителни елементи, които са 100% водоразтворими. Фор-
мулирането и производството на тези продукти се основава на използва-
нето на компоненти с най-високо качество, а широката гама от продукти 
е направена, за да посрещне специфичните нужди на всеки клиент.

Omex Bulgaria функционира на българския пазар от 1 година. Отзиви-
те на клиентите са изключително позитивни, което прави нас, екипът на 
Омекс оптимисти в дългосрочна перспектива. За клиентите на Омекс 
България се грижат 6 високо квалифицирани агронома, което гарантира 
компетентно обслужване и добри резултати. От началото на септември 
‘2012 г., компанията предлага и услугата пръскане на пестициди и течни 
торове на преференциални цени, посредством самоходни пръскачки от 
най-висок клас BERTHOUD.

Продуктите на Omex са произведени по един и същ висок 
стандарт за качество, познат из целия свят. 
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Производство на Суспензионни торове
Суспензионните торове Omex,  често постигат концентрация близка до 
тази на кристалните торове и няколко пъти по-висока концентрация 
спрямо нормалните листни торове.

Химическите изисквания за формулирането на водоразтворимите сус-
пензии Omex са комплексни. Високотехнологични гелове се смесват с 
висококачествени суровини, за да се произведат стабилни формулации. 
Хранителните елементи са без съдържание на хлор, а микроелементи-
те хелатирани с EDTA , където е възможно. Като допълнение, строг кон-
трол се упражнява на всяка стъпка от производствения процес.

Максималната био-ефективност се постига чрез уникален комплекс от 
прилепители, омокрители и хелатиращи агенти,  позволяващи по-до-
брото покритие на листа и по-бързото усвояване (асимилация) на хра-
нителните вещестава.

Формулациите на Omех са абсолютно безопастни към 
растенията и околната среда и са съвместими с повечето 

пестициди.

Повишаване на растителното здраве
Традиционно торовете се из-
ползват за повишаване на доби-
ва. В последно време все пове-
че се затвърждава мнението, че 
торовете трябва и да повишават 
здравето на растението. В Omex 
Agrifluids тази идея е развита и 
се произвеждат Omex торове 
предназначени да увеличат мак-
симално здравето и силата на 
растенията с цел намаляване по-
вредите от болести и неприятели. 
А използването на Omex торове 
в производствената програма ще 
доведе до по-малко изпозване на 
фунгициди и инсектициди.
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Въпреки тези предимства, листното торене не бива да се 
разглежда като заместител на почвеното торене, а като част от 

цялостното хранене на растенията.

Ролята на листните торове
Растенията извличат основните количества хранителни елементи ос-
новно чрез корените. Но листното торене остава необходимо и полез-
но поради следните причини:

- Ефективността на приложените хранителни елементи е по-висока 
спрямо почвеното приложение. Постига се чрез по-бързото абсорби-
ране на хранителните елементи и включването им веднага в метабо-
лизма на растенията. Това може да се окаже важно в райони, които са 
екологично нестабилни;

- Предпазва и лекува хлорози, причинени от липса на определени хра-
нителни елементи;

- Чрез листното торене се доставят на растението хранителни елементи 
блокирани в почвата от неблагоприятно рН, преовлажненост, недоста-
тъчна аерация или от структурни особености на почвата;

- Целево внасяне на определен хранителен елемент – при недостиг или 
невъзможност за усвояване;

- Доставя хранителни вещества на растения с дълбока коренова систе-
ма, при които повърхностното торене с гранулирани фосфорни, кали-
еви или магнезиеви торове не е ефективно.
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Киселинност и Алкалност – Значимостта 
на почвената реакция (рН)
Различните култури са различно чувствителни към почвената реакция 
(рН). При почви с по-силно алкална реакция повечето микроелементи 
стават недостъпни за растенията. При почви с по-силно кисела реакция 
на почвата при някои култури може да се стигне до редуциране на рас-
тежа поради недостъпност на макроелементи или поради прекалено 
високи нива на други елементи.  Именно тук се проявява в най-силна 
степен ролята на листното торене, доставяйки недостъпните за расте-
нието хранителни елементи и коригирайки храненето и цялостния ме-
таболизъм. Степента на киселинност и алкалност на почвата се измерва 
чрез скалата на рН. Стойности под рН 7 са киселинни, а тези над рН 7 са 
алкални. В зависимост от рН на почвата различните микро- и макроеле-
менти са с различна достъпност за растенията. Това можете да видите 
на графиката :
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Съдържание
Суспензионни (емулсионни) торове
Високо концентрирани, 100% водоразтворими формулации, постигащи 
максимална биоефективност при широк кръг от култури· Omex CalMax· Omex Sequential 1· Omex Sequential 2· Omex 3x Emulsion· Omex Micromax

Минерални торове
Високо концентрирани изцяло минерални торове за листно
приложение и фертигация· Omex Foliar Boron· Omex Sulphomex

Активатори на растителното здраве
Уникални продукти стимулиращи жизнеността и здравето на
растенията и подобряващи устойчивостта на болести и неприятели· Omex DP98· Omex Vitomex· Omex SW7 

Биостимулатори
Минерални торове с влючени екстракти от водорасли – естествени
растежни регулатори,  подобряващи коренообразуването, растежа и 
усвояването на хранителни вещества. Също така, спомагат за устойчи-
востта на растенията на климатични стресове и тяхното преодоляване.· Omex Bio-20· Omex Biomex plus

Био торове Organomex
 Листни торове за органично земеделие· Omex Garland

Програми за подхранване на основните земеделски култури

Резултати от полските производствени „опити” за 2012 година
и отзиви от производителите

Регионални представители, офиси и контакти 
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Omex CalMax

Калцият е основен компонент на всички клетъчни стени и мембрани. 
Намаленото количество на калций се отразява негативно на деленето 
на клетките, намалява структурната стабилност и водопропускливостта 
на клетъчните стени. С увеличено съдържание на калций в плодовете 
се увеличава и срока на съхранение на продукцията и се притиводейст-
ва на широк кръг от неблагоприятни физиологични болести при съхра-
нение като водниста сърцевина, горчиви ядки, вътрешно вкорковява-
не (в комбинация с липса на бор), върхово гниене. Калцият е основен 
градивен елемент в кристалната матрица отговорна за отразяването на 
ултравиолетовата и инфрачервената радиации.

Описание
Omex CalMax е течна емулсия, напълно водоразтворима във вода, коя-
то съдържа 22.5% Калций и балансирано разнообразие от микроеле-
менти. Omex CalMax е специално създаден листен тор и може да се при-
лага при всички трайни и зеленчукови култури. Подобрява твърдостта 
на плода, съхраняемостта, оцветяването на плода.

Съдържание и приложение

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Общ Азот 15.00% 10.00%
Нитратен азот 12.10% 8.05%
Амониев азот 0.90% 0.60%
Уреа 2.00% 1.35%
Калций 22.50% 15.00%
Магнезий 3.00% 2.00%
Манган 0.15% 0.10%
Желязо 0.075% 0.050%
Бор 0.075% 0.05%
Мед 0.060% 0.040%
Цинк 0.030% 0.020%
Молибден 0.0015% 0.001%
рН(10% разтвор) 5.5÷6.5
Специфична плътност 1.50 кг@180С
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Упътване за употреба
Препоръчителното количество вода - 50-150 л/дка

Съвместимост с други препарати
Omex CalMax е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, рас-
тежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му смес-
ване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. 
ОМЕКС България не може да носи никаква отговорност за каквато и да 
е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото 
ефективността на която и да е смес ще зависи, освен от други фактори, 
и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеороло-
гичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със 
сулфати и фосфати.

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Ябълки 0.35÷0.5 350÷500 5÷7 пръскания, първото 
при начало на вегетация-
та, следващите през 

Череши, 
Сливи

0.35÷0.6 350÷600 3÷4 пръскания , първо-
то 6÷8 седмици преди 
беритба

Лозя 0.5÷1 500÷1000 3÷4 пръскания от избист-
ряне  до пълна зрелост на 
гроздето

Праскови, 
Нектарини

0.35÷0.5 350÷500 4÷5 пръскания от офор-
мяне на завръза

Китайско 
зеле

0.25÷0.5 250÷500 2÷4 пръскания през веге-
тацията

Броколи    0.5 350÷500 4÷6 пръскания, първото 
при оформяне на главите

Зеле, Цвет-
но зеле,  
Маруля

0.35÷0.5 350÷500 4÷6 пръскания, първото 
при оформяне на главите

Крастави-
ци, Пипер,
Домати

0.15÷0.35 150÷350 6÷12 пръскания през пе-
риоди с топлинен стрес

Картофи 0.25÷0.5 250÷500 6÷12 пръскания през пе-
риоди с топлинен стрес

Украсни 0.25 250 Седмично приложение
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Предпазни мерки
Omex CalMax трябва да се съхранява в условия, които не позволяват 
замръзване на продукта. Оптимална температура на съхранение - 
5÷400С. Omex CalMax е безопасен и незапалим листен тор. Трябва да 
се носят предпазни ръкавици и маска, когато се работи с концентрата. 
При по-продължително съхранение може да се получи леко утаяване, 
което е обратимо чрез леко разклащане на опаковката.

Ролята на калция, цинка и магнезия
за предпазване от слънчеви пригори

Калцият и Цинка участват в кристалната матрица, отразяваща по-го-
лямата част от вредната слънчева радиация и филтрираща фотосин-
тезиращата  активираща радиация (ФАР). Присъствието на Магнезий 
повишава производството на хлоропласти и увеличава плътността на 
хлорофил, което подобрява неимоверно коефициента на усвояване на 
ФАР и устойчивостта на слънчеви пригори по листа и плодове.
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Omex Sequential 1

Азота и Фосфора са изключително важни за развиващото се растение 
през ранните вегетативни етапи. Недостатъчното количество фосфор 
се отразява негативно на развитието на кореновата система, растежа 
и добива.

Отглеждането на култури на почви, които са преовлажнени или са бе-
дни на хранителни вещества, изисква по-ранно приложение на Omex 
Sequential 1.

Omex Sequential 1 снабдява растенията с магнезий, който често е в не-
достатъчно количество при отглеждане на леки и песъкливи почви или 
е блокиран в почвата при по-високо pH . Магнезият заедно с другите 
микроелементи е от изключително значение за синтезирането на хло-
рофил и протеини.

Съдържание

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Общ Азот 10.00% 6.55%
Нитратен азот 4.65% 3.05%
Амониев азот 5.35% 3.50%
Фосфор 40.00% 26.20%
Калий 20.00% 13.10%
Магнезий 1.50% 0.985
Манган 0.085% 0.056%
Желязо 0.17% 0.111%
Желязо 0.17% 0.111%
Бор 0.035% 0.023%
Мед 0.085% 0.056%
Цинк 0.085% 0.056%
Молибден 0.0012% 0.0008%
Кобалт 0.0012% 0.0008%
рН(10% разтвор) 4.0÷5.0
Специфична плътност 1.53 кг@180С
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Препоръчителни дози с 50 до 150 л/дка вода вода

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Бобови 0.25 250 2 пръскания в ранните 
фази на развитие

Домати,
Пипер

0.2÷0.3 200÷300 Първо пръскане 3 седми-
ци след разсаждане, вто-
ро пръскане след 14 дни

Други зе-
ленчуци

0.3 300 1÷2 пръскания в ранните 
фази на развитие

Ягоди 0.3 300 2 пръскания в ранните 
фази на развитие

Рози и 
Украсни

0.2÷0.3 200÷300 Месечни пръскания

Други
култури

0.3 300 При фосфорен дефицит, 
2÷3 пръскания през 10÷14 
дни

Съвместимост с други препарати
Omex Sequential 1 е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, 
растежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му 
смесване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. 
Но, тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността 
на която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пес-
тицид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия 
и количеството използван разтвор тествайте! Не смесвайте със сулфати 
и фосфати. Оптимална температура на съхранение - 5÷400С.
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Omex Sequential 2

Калият е необходим в значително количество в по-късните етапи на 
развитие на растенията. Калия поддържа метаболитните системи за 
транспорт на захари. По време на растежа на репродуктивните орга-
ни Omex Sequential 2 доставя на растенията Калий и поддържа другите 
хранителни елементи в оптимална концентрация. 
 
Omex Sequential 2 снабдява растенията с магнезий, който често е в не-
достатъчно количество при отглеждане на леки и песъкливи почви. 
Магнезият заедно с другите микроелементи е от изключително значе-
ние за синтезирането на хлорофил и протеини. Особено в късните ета-
пи от вегетацията, когато по-голямата 

Съдържание
Особено в късните етапи от вегетацията, когато по-голямата част от Mg 
е вече включена и имобилизирана.

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Общ Азот 10.00% 6.33%
Нитратен азот 9.33% 5.91%
Амониев азот 0.67% 0.42%
Фосфор 20.00% 12.66%
Калий 40.00% 25.32%
Магнезий 1.50% 0.95%
Манган 0.088% 0.056%
Желязо 0.175% 0.111%
Бор 0.035% 0.023%
Мед 0.088% 0.056%
Цинк 0.088% 0.056%
Молибден 0.0012% 0.0008%
Кобалт 0.0011% 0.0007%
рН(10% разтвор) 4.0÷5.0
Специфична плътност 1.53 кг@180С

OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg



Препоръчителни дози с 50 до 150 л/дка вода

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Житни 0.25 - При калиев дефицит, 2÷3 
пръскания през 10÷14 дни

Домати, 
Пипер

0.2÷0.3 200÷300 Първо пръскане 3 седми-
ци след разсаждане, вто-
ро пръскане след 14 дни

Други
зеленчуци

0.2÷0.3 200÷300 2 пръскания в ранните 
фази на развитие

Рози и 
Украсни

0.2÷0.3 200÷300 Месечни пръскания

Ягоди 0.3 300 2 пръскания в ранните 
фази на развитие

Съвместимост с други препарати
Omex Sequential 2  е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, 
растежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му 
смесване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. 
ОМЕКС България не може да носи никаква отговорност за каквато и да 
е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото 
ефективността на която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, 
и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеороло-
гичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със 
сулфати и фосфати. Оптимална температура на съхранение - 5÷400С.

OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg



Omex 3х Emulsion

По време на растежа на растенията азота, фосфора и калия трябва да са 
винаги в достатъчно количество и в достъпна форма. Недостигът им се 
отразява неблагоприятно на развитието на кореновата система, расте-
жа на добива.

Посевите на почви, в които количеството на хранителни елементи е 
ниско или където почвената влага ги блокира, се нуждаят от постоянни 
подхранвания с листни торове. 

3х Emulsion снабдява растенията с магнезий, който често е в недоста-
тъчно количество при отглеждане на леки и песъкливи почви. Магне-
зият заедно с другите микроелементи е от изключително значение за 
синтезирането на хлорофил и протеини. 

Съдържание

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Общ Азот 24.00% 15.50%
Нитратен азот 12.70% 8.20%
Амониев азот 11.30% 7.30%
Фосфор 24.00% 15.50%
Калий 18.00% 11.60%
Магнезий 1.50% 0.96%
Манган 0.080% 0.052%
Желязо 0.1625% 0.105%
Бор 0.0325% 0.021%
Мед 0.080% 0.052%
Цинк 0.080% 0.052%
Молибден 0.0012% 0.0008%
Кобалт 0.0010% 0.0007%
рН(10% разтвор) 4.0÷5.0
Специфична плътност 1.55 кг@180С

OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg



Препоръчителни дози с 20 до 150 л/дка вода

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Житни 0.25 - Първо – братене, второ - 
вретенене

Домати,
Пипер

0.15÷0.2 300 Пръскане на всеки 14 дни

Картофи 0.2÷0.3 500 Първо – 3 седмици след 
засаждане, следващи 
пръскания през 14 дни 

Други
зеленчуци

0.2÷0.25 400 Първо – 3 седмици след 
разсаждане, следващи 
пръскания през 14 дни

Рози и
Украсни

0.1÷0.2 50÷100 През 14 дни

Ягодоплодни 0.15÷0.3 200 През 14 дни

Съвместимост с други препарати
3х Emulsion е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни 
регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях 
в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. Но, тъй като не 
всички пестициди са тествани и защото ефективността на която и да е 
смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пестицид, състоя-
нието и фазата на растенията, метеорологичните условия и количество-
то използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати. Оптимална 
температура на съхранение - 5÷400С.

OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg



Omex Micromax

Микроелементите са жизненоважни за развитието на растенията и до-
бива. При определени обстоятелства те може почти да липсват в тъка-
ните на растенията,най-често поради неблагоприятно рН на почвата.

Недостатъчното количество на микроелементи причинява разруша-
ване на сложните метаболитни системи включени във фотосинтезата, 
дишането и аминокиселинния синтез. Повишено количество Цинк спо-
мага за увеличаване фертилитета на полена и натрупване на захари в 
растенията.

Подхранването с Micromax дава балансиран набор от микроелементи, 
който лесно се абсорбира чрез листата и корените.

Съдържание
Водоразтворима емулсия съдържаща хелатирани микроелементи,
магнезий и сяра

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Магнезий 1.30% 1.00%
Манган 1.95% 1.50%
Желязо 2.60% 2.00%
Бор 0.97% 0.75%
Мед 0.33% 0.25%
Цинк 2.60% 2.00%
Молибден 0.03% 0.025%
Сяра 1.82% 1.40%
рН(10% разтвор) 5.7÷6.7
Специфична плътност 1.32 кг@180С

OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg



Препоръчителни дози с 20 до 150 л/дка вода

Съвместимост с други препарати
Micromax е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни 
регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях
в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. Но, тъй като не 
всички пестициди са тествани и защото ефективността на която и да е 
смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пестицид, състоя-
нието и фазата на растенията, метеорологичните условия и количество-
то използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати. Оптимална 
температура на съхранение - 5÷400С.

OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Житни 0.1 - Първо – братене,
Второ – вретенене,
Трето - изкласяване

Картофи 0.1 250 Пръскания през 15 дни
Домати 0.1 100÷200 След цъфтеж - пръскания 

през 10 дни
Костилкови 
овощни

0.1 50÷100 След цъфтеж, след
оформяне на плода

Семкови 
овощни

0.1 100÷150 Предцъфтежно, следцъф-
тежно, след втори лист

Лозя 0.15 100÷150 2-3 пръскания през
 вегетацията

Цитруси 0.15 150 Три пръскания от
оформяне на пъпките

Листни
зеленчуци

0.1 200 Месец след разсаждане

Краставици, 
Пъпеши

0.1 200 Месец след поникване и 
през 10 дни

Лук 0.075 150 Месец след разсаждане
и през 15 дни

Грах, Фасул 0.075 150 Предцъфтежно и през 15 
дни



Omex Foliar Boron

Борът участва активно при преноса на захари през клетъчните стени 
и синтеза на градивните елементи на стените. Поради факта, че влияе 
на развитието на клетката, недостатъчното количество бор ще забави 
растежа и развитието.

Недостиг на бор може да се появи при всички земеделски култури. Ос-
новните фактори влияещи върху усвоямостта на бор са почвената ре-
акция (рН) и нейната влажност. При отглеждане на култури при засу-
шливи условия и на почви с рН под 6,5  има реална опастност от боров 
дефицит.

Липсата на бор причинява чупливи листа при сорго, зелеви култури и 
захарно цвекло. 

Образуването на полен се влияе изключително много от наличието на 
бор. Изисква се достатъчно количество бор за поленообразуването и 
жизнеспособността на полена. 

Описание
Фактически най-богатият на бор водоразтворим тор на българския
пазар.

Съдържание

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Азот 6.50% 4.80%
Бор 15.00% 11.00%
рН(10% разтвор) 8.0÷9.0
Специфична плътност 1.36 кг@180С

OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg



OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg

Препоръчителни дози с 50 до 150 л/дка вода

Съвместимост с други препарати
Foliar Boron е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растеж-
ни регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване 
с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. Поради 
това, ОМЕКС България Ви препоръчва винаги да тествате смесимостта 
в по-малки количества преди смесването в пръскачката. Не смесвайте 
със сулфати и фосфати. Оптимална температура на съхранение - 5÷400С.

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Рапица 0.25 - след розетка – 5-6 лист и 
преди нарастване на стра-
ничните разклонения

Слънчоглед 0.25 - 5 – 8-ми лист
Зеленчуци 0.2-0.3 400 след разсаждане ,

2ро- приложение преди 
стопанска  зрялост

Овощни 0.2 200 3-кратно през вегетаци-
ята, I-во – след опадване 
на венчелистчетата, а 
последващите –
през 2-3 седмици



Omex Sulphomex

Сярата и азота са основни компоненти на растителните ензими и проте-
ини. Недостигът на който и да е от двата елемента се отразяват, както на 
количеството така и на качеството на добива. Усвояването на който и да 
е от двата елемента самостоятелно е по-слабо, а в комбинация действа 
ефекта на синергизъм.

Визуалното изражение на серен дефицит е рядко, но ако има такова то 
се проявява като хлороза по по-младите листа. В крайната фаза хлоро-
тичните петна преминават в некротични по периферията на листа. Ос-
новният симптом е значително намаления добив.

Много култури като пшеница, ечемик, зелеви култури, захарно цвекло 
и овощни се повлияват изключително добре от прилагането на тор съ-
държащ сяра. Има много бърз видим ефект поради бързата му абсорб-
ция от листата.

Съдържание

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Азот 15.00% 11.30%
Сяра 87.50% 65.00%
рН(10% разтвор) 7.25÷8.25
Специфична плътност 1.34 кг@180С

OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg



OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg

Препоръчителни дози с 30 л/дка вода

Съвместимост с други препарати
Sulphomex е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни 
регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях 
в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕКС България 
не може да носи никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, 
тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на 
която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пести-
цид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия и 
количеството използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати.
Оптимална температура на съхранение - 5÷400С.

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Житни 1 - При братене и вретенене
Рапица 0.5÷1 - 3-кратно от розетка

до цъфтеж
Картофи 0.5 150 1-2 приложения през

ранни етапи на развитие 
Тревни
площи

1 300 След първо и второ
косене



Omex DP 98

Фосфорът е един от основните хранителни елементи. Повечето фосфат-
ни торове не могат изцяло да покрият нуждата на растенията от фос-
фор. Фактори като вида на почвата, влажността и и рН и, могат да пре-
кратят снабдяването на културите с фосфор през периода на развитие.

DP98 е високо концентриран водоразтворим източник на фосфор, в 
който фосфора е под формата на фосфит. Високата водоразтворимост 
позволява изключително бързата пенетрация/проникване/ и почти мо-
ментално приемане на фосфора при листно приложение. Конвенцио-
налните фосфатни торове се придвижват в растението само през кси-
лемата, докато фосфора в DP 98 с фосфитната си форма се придвижва 
чрез ксилема и флоема. В допълнение фосфита има фунгистатично и ак-
тивиращо растителното здраве действие. DP98 е 100% водоразтворим 
фосфор под формата на фосфит.

Съдържание

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Азот 4.00% 3.00%
Фосфор 37.80% 28.00%
Калий 17.50% 13.00%
рН(10% разтвор) 7.25÷8.25
Специфична плътност 1.34 кг@180С

OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg



OMEКС - България
гр.Варна, ул. “Царевец” №36
моб.: 0885 43 33 57
тел.:  052 78 55 72
факс:  052 78 55 73
e-mail: office@omex.bg
www.omex.bg

Препоръчителни дози

Съвместимост с други препарати
DP 98 е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни ре-
гулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях в 
пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕКС България 
не може да носи никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, 
тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на 
която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пести-
цид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия и 
количеството използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати.

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Житни 0.1 - Разнни фази на развитие
Рапица 0.2 - 2-4 лист
Картофи 0.2 400 1-2 приложения през

ранни етапи на развитие 
Маруля 0.4 800 7-10 дни след разсаждане
Лук 0.2 400 3-4 лист
Семкови 
овощни

0.4 800 След прецъфтяване
през 7-10 дни

Украсни 0.4 200÷400 След поникване



Omex Vitomex

Уникален листен тор, осигуряващ фосфор в фосфитна форма заедно с 
калий и микроелементи. Vitomex спомага растенията да са по-устойчи-
ви на гъбични и бактериални болести, включително брашнести мани 
и гниене.  Той е представител на групата Активатори на растителното 
здраве. Това е група продукти, които освен  че доставят важни за рас-
тението микро- и макроелементи, но са под такава форма и в такова 
съотношение, че подсилват естествения имунитет на растенията и до-
принасят за икономия на фунгициди.

Съдържание

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Фосфор 24.50% 18.00%
Калий 21.50% 16.00%
Мед 0.50% 0.40%
Цинк 1.35% 1.00%
Манган 0.25% 0.20%
рН(10% разтвор) 4.5÷5.5
Специфична плътност 1.37 кг@180С
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Препоръчителни дози при норма 50 до 150 литра на декар

Съвместимост с други препарати и мерки за безопастност
Vitomex е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни 
регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях 
в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕКС България 
не може да носи никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, 
тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на 
която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пести-
цид, състоянието и фазата на растенията, метеорологич-ните условия и 
количеството използван разтвор. Vitomex трябва да се съхранява в ус-
ловия, които не позволяват замръзване на продукта. Оптимална темпе-
ратура на съхранение - 5÷400С. Vitomex е безопасен и незапалим листен 
тор. 

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Лукови
култури

0.4 800 3-4 лист или при дефицит

Бобови
култури

0.25÷0.4 500 - 800 в ранни фази
от развитието

Зелеви 
култури

0.4 800 2 – 4 лист

Украсни 0.4 800 в ранни фази
от развитието

Овощни 0.4 800 след края на цъфтежа
Зеленчуци 0.4 800 3 – 4 лист,

2-ро при необходимост
Листни 
зеленчуци

0.4 800 2-кратно – 7-10 дни след  
разсажда- не, следващо – 
след 10 -15 дни

Картофи 0.4 800 в ранни фази
от развитието

Ягоди
Малини

0.4÷0.8 800 при образуване на
зелен бутон



Omex SW7 – омокрител, прилепител, хелатиращ
агент и тор с инсектицидни свойсва

Omex SW7 е омокрител, базиран на основата на силиция, създаден 
да позволява максимално бързо и пълно усвояване на хранителните 
вещества чрез листата. В допълнение, при употребата му във  високи 
дози, той снабдява растенията със силиций. Това има и вторичен пред-
пазващ ефект, който влияе на редица листни въшки, червен овощен 
акар, трипси и белокрилки. Абсорбира и UV радиация.

Съдържание
Продукта е базиран на силикатна база, за разлика от другите омокрите-
ли, които използват трисилоксан. Формулата му може да бъде предста-
вена така:

       O            O             O
        I              I               I
0 – Si – O – Si – O – Si - O
        I              I               I
       O            O             O
                                        I
                                       (C2H40)x
                                        I
                                       (C3H6O)y
                                         I
                                         R          R=H, Me

Силиконово-кислородните връзки са хидрофобни, а органичните гру-
пи  - хидрофил-ни. Това е основата за създаване на върховен омокри-
тел, позволяващ бързо покриване на листа (на голяма площ действа) 
и по-бързо проникване в сравнение с конвенционалните омокрители. 
Микроскопските изледвания разкриват много високи нива на проник-
ване през стомата, а също така  повишаване на нивата в междуклетъч-
ното разстояние. 
В контакт с водата връзките се разграждат за 36-72 часа, в зависимост 
от температурата на силиций, вода и въглероден двуокис (натурални 
продукти).
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Във високите дози на приложение Omex SW7 снабдява растенията със 
силиций. Силиция е широко признат като необходим за много растения 
елемент.  Придвижва се през ксилемата и се отлага на депо в епидермал-
ните клетки. В комплекс с калция усилва клетъчните стени, подпомага 
преодоляването на стрес, предизвикан от биотични  и абиотични факто-
ри. Редуцира нападението на някой видове насекоми и акари.

Дози на приложение
Стандартно приложение – 0,1 % разтвор. Най - висока доза – 0,25 % раз-
твор

Максимална доза на декар – 125 мл.

Прилага се с почти всички познати пестициди и листни торове, но пре-
поръчваме проба преди приложение. При съвместна употреба на Omex 
SW7 с листни торове, дозата им може да се намали с до 10 %.



Omex Bio-20

Bio-20 е биостимулатор, който спомага да се получи максимален добив 
при култури отглеждани при стресови условия – високи температури, 
лоши почвени условия, суша, нападение от болести, повреди от ниски 
температури. 

Листният биостимулатор Bio-20 доставя на растенията всички микро- и 
макроелементи. Също така съдържа и екстракт от водорасли /Келпак/, 
с доказан стимулиращ ефект върху коренообразуването. С приложе-
нието на Bio-20 се образува по-голяма коренова маса, а оттам расте-
нието усвоява повече вода и хранителни елементи от почвата. Това се 
дължи на естествените фитохормони – ауксини и цитокини, които сти-
мулират в растението нарастване, изграждане на по-голям фотосинте-
зиращ апарат, залагане и развитие на повече цветни пъпки, и по-добро 
наливане на плодовете /зърното/. Представлява висококонцентрирана 
емулсия, съдържаща макро- и хелатирани микроелементи и биологич-
но активни органични вещества – 16 вида аминокиселини, 4 витамина 
и фитохормони.

Съдържание

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Общ Азот 20.00% 13.20%
Нитратен азот 11.40% 7.50%
Амониев азот 8.60% 5.70%
Фосфор 20.00% 13.20%
Калий 20.00% 13.20%
Магнезий 1.50% 1.00%
Манган 0.073% 0.048%
Желязо 0.146% 0.096%
Бор 0.029% 0.019%
Мед 0.073% 0.048%
Цинк 0.073% 0.048%
Молибден 0.0012% 0.0008%
Кобалт 0.0012% 0.0008%
Екстракт 28.00% 18.40%
рН(10% разтвор) 4.0÷5.0
Специфична плътност 1.52 кг@180С
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Препоръчителни дози

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Житни 0.25 600 2-кратно – 3-4 същински 
лист, и братене до
вретенене

Рапица 0.05÷0.25 - 3-кратно от розетка
до цъфтеж

Слънчоглед 0.25 - 3-4 двойка
същински листа

Зеленчуци 0.2÷0.25 200 2-4 пръскания
след разсаждане

Овощни, 
лозя

0.15÷0.3 100÷200 Предцъфтежно и
през 14 дни

Картофи 0.2÷0.3 400 1-2 пръскания
в ранните фази

Съвместимост с други препарати
Bio-20 е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни ре-
гулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях в 
пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕКС България 
препоръчва предварително тестване на малки малки количества с съ-
ответните пропорции, преди окончателното смесване в резервоара на 
пръскачката. Не смесвайте със сулфати и фосфати. Оптимална темпера-
тура на съхранение - 5÷400С. Bio-20 е безопасен и незапалим листен тор. 
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Omex Biomex plus

Уникална патентовна ко-формулация, създадена със спори на естестве-
но срещаща се почвена бактерия Bacillus amyloliquefaciens  - неизмен-
но необходима ризобактерия. Ролята на този нов продукт е тройна 
– листен тор, активатор на растителното здраве и естествен атаго-
нист на редица почвени патогени. Младите поници и растения стра-
дат силно от нападението на Fusarium spp., Pythium spp., Phythophthora 
spp. и други. С прилагането на Biomex plus, B. amylolyquefacience унищо-
жава конкурентните почвени патогени, създава условия за изгражда-
нето на защитен слой в зоната около кореновата микориза и неговото 
увеличаване с нарастването на корена. С фосфитната форма на азота 
се постига активиране на естествените защитни функции на растени-
ята, а наличието на останалите елементи във формулацията спомагат 
за подхранването и снабдяват растенията с важни микроелементи. По 
този начин се стимулира нарастване на кореновата система, на вегета-
тивната маса, клубенообразуването, по-пълно усвояване на хранител-
ни вещества и натрупване на протиени.

Съдържание

Елемент Wt/Vol Wt/Wt
Фосфор (Фосфит) 19.30% 14.50 %
Калий 17.00% 12.80 %
Манган 0.20% 0.15 %
Мед 0.44% 0.30 %
Цинк 1.10% 0.80 %
Bacillus amyloliquefaciens 5 x  109 ОКЕ / гр
рН(10% разтвор) 5.1
Специфична плътност 1.32 кг@180С
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Препоръчителното количество вода – 75 - 150 л/дка. При прилагане след 
сеитба преди поникване се препоръчва инкорпориране, с изключение 
на случаите на прилагане с високи количества вода 30-150 л. Същото се 
отнася и при прилагане със съпътстващо торене с течни торове (UAN и 
др.), торова течност, капково напояване или последваща поливка след 
третирането.

Препоръчителни дози

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Всякакви 
култури

250 мл - Преди или след внасяне 
на твърди и течни орга-
нични торове

Всякакви 
култури

250 мл - Преди или след внасяне 
на твърди и течни мине-
рални торове

Семена- жит-
ни, бобови, 
маслодайни

250 мл 
на 100 кг 
семена

- Еднократно - с обеззара-
зяване на семената

Зеленчуци 250 мл 250 мл /1000 л 
вода

Може да се приложи със 
засаждане, с фертигация 
и с потапяне на корените 
на разсада преди засаж-
дане

Клубени и 
кореноплоди

250 мл за 
180-250 кг 
клубени

- С обеззаразяване на 
клубените, клубенопло-
дите и щеклингите (при 
цветни култури)

Съвместимост с други препарати - Omex Biomex plus е съвместим с 
повечето, но не с всички пестициди, растежни регулатори и микроеле-
менти по отношение на самото му смесване с тях в пръскачката и биоло-
гичните ефекти върху реколтата. 
ОМЕКС България не може да носи никаква отговорност за каквато и да 
е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото 
ефективността на която и да е смес ще зависи, освен от други фактори, 
и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеороло-
гичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със 
сулфати и фосфати.
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Omex Garland

Органичен листен тор, съдържащ естествени серни и селенови съеди-
нения. В допълнение притежава антифидантно и зооцидно действие 
срещу някой поиколотермни организми – листни въшки, морковена 
муха, зелева коренова муха, трипси, белокрилка, лозова филоксера, 
някой акари и нематоди. Съдържайки естествени фитонциди, продукта 
повишава естествените защитни механизми на растенията и действа то-
низиращо.

Състава му е добит от растения от Alliaceae, главно чесън, чрез мето-
да на клетъчно разкъсване. Чрез този метод от получения екстракт се 
усвояват от растенията Алиини (цистеин-аминокиселина с високо съ-
държание на сяра), Алицин – диалил + тиофосфат и Алиназа – ензим 
на протеинова база. Полученият екстракт е подобрен със салицилал-
дехид – естествено органично вещество, отговорно за хелатирането, 
транспорта в растителния организъм, както и отвеждането на вещества 
при излишък. Съчетанието на основните съставки – Сяра (S), Чеснов 
екстракт, Салицилалдехид, обуславя бърз прием и широко приложение 
– листно и почвено при почти всички земеделски, овощни зеленчукови 
и украсни култури.

Съдържание
Сяра 6000 ррm ; Чеснов екстракт и Салицилалдехид
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Препоръчителни дози -
препоръчителното количество вода – 20-150 л/дка.

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л 
вода при
капково

напояване

Брой подхранвания и 
време на приложение

Ябълки, 
Круши,

200 мл 40 мл При необходимост  през 
10-14 дни или при ПИВ, 
установен с феромонови 
уловки

Зеле, Салат-
ки, Цветно 
и  Китайско 
зеле 

200 мл 40 мл При необходимост  през 
10-14 дни или при ПИВ, 
установен с феромонови 
уловки

Череши, 
Сливи, 
Праскови и 
Нектарини

200 мл 40 мл При необходимост  през 
10-14 дни или при ПИВ, 
установен с феромонови 
уловки

Памук 200 мл 40 мл При необходимост  през 
10-14 дни или при ПИВ, 
установен с феромонови 
уловки

Краставица, 
Пъпеш, Диня

200 мл 40 мл При необходимост  през 
10-14 дни или при ПИВ, 
установен с феромонови 
уловки

Пипер,
Домати,
Картофи

200 мл 40 мл При необходимост  през 
10-14 дни или при ПИВ, 
установен с феромонови 
уловки

Ягоди,
къпини,
боровинки

200 мл 40 мл При необходимост  през 
10-14 дни или при ПИВ, 
установен с феромонови 
уловки

Цветни и 
украсни 
култури

200 мл 40 мл При необходимост  през 
10-14 дни или при ПИВ, 
установен с феромонови 
уловки
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Съвместимост с други препарати - Omex Garland е съвместим с пове-
чето, но не с всички пестициди, растежни регулатори и микроелементи 
по отношение на самото му смесване с тях в пръскачката и биологични-
те ефекти върху реколтата.
ОМЕКС България не може да носи никаква отговорност за каквато и да 
е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото 
ефективността на която и да е смес ще зависи, освен от други фактори, 
и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеороло-
гичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със 
сулфати и фосфати.



Програми за подхранване на основните земеделски култури

Пшеница и ечемик



Маслодайна Рапица



Царевица



Слънчоглед



Лоза
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Резултати от прилагане на продуктите
на Omex през 2012 година

Пшеница

През изминалата година, колкото и трудна да бе тя, ние – екипа Омекс 
бяхме плътно до нашите партньори в производството. Сега с удоволст-
вие Ви представяме получените резултати, а анализите – нека напра-
вим заедно в „Дните на Омекс”, които предстоят да се проведат.

Съпоставих на една нива - 270 дка 3 
продукта, за да избера най-доброто за 
догодина. Приложих Bio-20 в доза 250 мл/дка 
при пшеница. Разликата в ефекта изненада 
и мен самия, макар да не съм фермер от 
вчера! Първоначалният ефект беше повече 
от очевиден, но добива беше това, което 
ме направи фен на Omex. От третираните в 
съседство площи с 2 други продукта получих 
среден добив от 700 кг/дка, а от парцела 
третиран с Bio-20 – 750 кг! Добрин Иванов

гр. Тервел
6 000 дка

конкурентен продукт

Bio - 20
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Слънчоглед

„Тази година използвах Foliar Boron двукратно 
при слънчогледа. Благодарие на Омекс 
процентът празни семки беше много малък”

Панайот Янев
ЗПК ”Ген. Кантарджиев” 
с. Ген. Кантарджиево
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„Доста преди жътва си личеше, че добива 
ще е повече - още като преброих редовете 
по питите. Освен това, третираният двукратно 
- с Bio-20 и 3xEmulsion остана зелен много 
по-дълго. А резултата - 260 на 186 кг/дка за 
Омекс! А маслеността беше съответно - 42.6 
на 40.7 %.”

Никола Николов
“Агромакс-ЕН”
с. Каравелово
2 000 дка



Никола Николов
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Царевица

„Само седмица след пръскането с 
3xEmulsion, царевицата преодоля 
дефицита и израстна много бързо, а 
първите дни са най-важни! Разликата в 
добива е 31,5 кг/дка, което при 50 ст/кг 
е достатъчно, че догодина да приложа 
пълната програма!”
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Добива ми е невероятен за тези условия. 
Получих 780 кг/дка царевица с 3xEmulsion и  
550 кг/дка пшеница с Bio-20 без никакъв друг 
вид тор !”

„С много резерви третирах с 3xEmulsion 
+ Sulphomex, даже получих пригори – 
горещина, 2 хербицида + 2 вида листна тор ....
Но пожънах 820 кг/дка...”

3x Emulsionнетрерирано

Светлан Пенков
с. Царевци

Кирчо Шарков
ЗКПУ Сеяч
село Царевци
12 000 дка
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Цветя и зеленчуци

„Аз съм агроном от 40 години и все още се учудвам на някой неща. 
Едни от тях са имено новите продукти и технологии. ”Опитите” са по 
на площи от 40-50 дка. Използвах Vitomex, Biomex plus, Bio-20, Foliar 
Boron, Sulphomex, 3xEmulsion и Sequential 2. Няма да се хваля само с 
добива, но и с качеството си. Благодарение на продуктите на Омекс си 
продадох продукцията на високи цени!”

„Отглеждам 8 дка с рози за рязан цвят - при 
тях използвам Bio-20 и ефекта е поразителен. 
Добивът се повиши с 30%, а качеството е 
несравнимо по-високо.

Илко Налбантов
ЗК „Тракия”, с.Тополи, 
Варненско. 200 дка 
зеленчуци, 4 500 дка 
полски култури и 
семепроиз-водство.

Tретиранo с Bio-20 Контрола

Светлан Пенков
с. Царевци
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Район Варна
Светослав Славчев - 0885 433 357, office@omex.bg

Район Търговище
Диана Ангелова - 0886 794 819, office@omex.bg

Район Шумен
Владимир Даскалов - 0882 611 186, office@omex.bg

Район Добрич
Калоян Стефанов - 0888 778 910, office@omex.bg

Район Русе/ Разград
Сезгин Сабриев - 0888 437 260, office@omex.bg

Район Велико търново/ Плевен
Димитър Димитров - 0878 313 270, sales@omex.bg

Район Бургас/ Ямбол
Евгени Джимертов - 0879 127 113, sales@omex.bg

Регионални представители и контакти
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