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Despre Omex Agrifluids
Înființată în anul 1993, compania Omex Agrifluids a devenit în scurt timp lider mondial în tehnologia 
nutriției plantelor. 

Omex Agrifluids produce și exportă o gamă unică de fertilizanți foliari și stimulatori de creștere. 
Majoritatea produselor din gama Omex sunt special concepute pentru aplicații foliare, dar compania 
oferă de asemenea o gamă de preparate pentru tratarea semințelor și o mare varietate de îngrășăminte 
solide, 100% solubile în apă pentru fertilizarea prin irigare a culturilor agricole. 

Produsele din gama Omex sunt fabricate după cele mai înalte standarde de calitate, la cele mai moderne 
utilaje, iar echipa de specialiști ai companiei oferă activ suport tehnic și consultanță pentru clienții din 
lumea întreagă. 

Compania Omex Agrifluids exportă produsele sale în peste 60 de țări ale lumii și colaborează activ cu 
distribuitorii locali. 

Omex Agrifluids Limited 
Saddlebow Road • King’s Lynn • Norfolk PE34 3JA • UK 
t: +44 (0)1553 817 500 • f: +44 (0)1553 817 501 
e-mail: agrifluids@omex.co.uk • www.omex.co.uk

Arealul întrebuințării îngrășămintelor Omex



În Republica Moldova Compania Omex Agrifluids este prezentă cu asortimentul său de fertilizanți 
începînd cu anul 2012. 
Importator oficial al produselor din gama Omex Agrifluids este compania Expert Agroteh SRL, fondată în 
anul 2010. 
Scopul strategic al companiei Expert Agroteh SRL este de a deveni un partener de încredere al fiecărui 
client, oferind soluții complete de nutriție a plantelor, bazîndu-se pe nivelul profesional al agronomilor-
consultanți locali şi internaționali, puși la dispoziția clientului.

I.M. «EXPERT AGROTEH» S.R.L.
Adresa: bd.Gr. Vieru 9, bir. 409
MD-2005 Chișinău, Republica Moldova
Телефон: +373 22 204 966
Fax:  +373 22 204 966
GSM:  +373 692 64 083
 +373 791 30 079
 +373 610 44 474
expertagroteh@gmail.com
www.expert-agroteh.md



Avantajele folosirii îngrășămintelor foliare:
•	 Intensificarea asimilării elementelor de nutriție din sol de către rădăcină în raport cu temperatura, umiditatea, 

aerația solului, pH-ul solului, concentrația de săruri din sol, gradul de dezvoltare a rădăcinii. 
•	 Folosirea tehnlogiilor noi (no-till, mini-till, strip-till), 
•	 Folosirea hibrizilor noi cu potențial înalt de producție. 
•	 Fertilizarea în fazele critice de dezvoltare a plantelor. 
•	 Reducerea cheltuielilor la administrarea îngrășămintelor. 
•	 Acțiunea minimă asupra mediului ambiant. 
•	 Perioada minimă de asimilare de către plante. 

OMEX – Fertilizanți foliari solubili de înaltă calitate, sub formă de emulsie concentrată cu un amestec echilibrat de macro 
și microelemente în care cationii și anionii se află în proporții corelate, convenind sută la sută cerințelor de nutriție ale 
plantelor.

Avantajele competitive ale îngrășămintelor foliare Omex: 
•	 emulsie coloidală solubilă 
•	 complex unical de elemente de nutriție 
•	 microelemente în formă helată - EDTA 
•	 conține adeziv pe bază de silicon cu efect de hidratare și de reactivare cu umiditatea din aer
•	 inofensiv pentru mediul înconjurător 
•	 densitatea – 1.32 - 1.68 la temperatura de +18ºC 

Emulsie Coloidală – forma preparativă a îngrășămintelor foliare OMEX

 Soluție apoasă  Emulsie

Elementul de nutriție Perioada de asimilare
N 0,5-2 ore
P 5-10 zile
К 10-24 ore

Ca 1-2 zile
Мg 2-5 ore

Produsele din asortimentul nostru sunt prezente sub formă de 
emulsie și sunt caracterizate printr-o concentrație foarte mare a 
substanțelor nutritive în comparație cu fertilizanții sub formă de 
soluții apoase. 



COMPATIBILITATE 
Fertilizanții foliari Omex sunt compatibili cu majoritatea 
pesticidelor, regulatorilor de creștere și micro-elemente, în ceea 
ce privește amestecarea fizică în rezervor și efectele biologice 
asupra culturii. Cu toate acestea, Omex nu poate accepta nici 
o responsabilitate pentru orice pierdere sau daună deoarece 
nu toate pesticidele au fost testate și din cauza că eficacitatea 
oricărui amestec va depinde de mai mulți factori: pesticidul 
în cauză, condițiile de cultură, stadiul de dezvoltare, condițiile 
climaterice și volumul de apă utilizat.

La administrarea combinată, se recomandă să se efectueze o 
testare de compatibilitate. 

PRECAUȚII 
Fertilizanții foliari Omex trebuie depozitați în condiții ferite 
de îngheț, la o temperatură optimă de depozitare între 5-40° 
C. Produsele Omex sunt îngrășăminte foliare non-toxice și 
neinflamabile. La manipularea concentratului trebuie purtate 
mănuși și mască de protecție. În situații de depozitare mai 
îndelungată poate exista o ușoară sedimentare a particulelor 
nutritive. Acest lucru este reversibil la agitare.

Înainte de întrebuințare containerul trebuie bine 
amestecat. 

MOD DE UTILIZARE 
Rezervorul de pulverizare trebuie să fie fie umplut cu jumătate 
din cantitatea necesară de apă. Se măsoară cantitatea necesară 
de Fertilizant și se adaugă în rezervor agitînd în continuare 
soluția. Se adaugă cantitatea de apă necesară. Soluția este gata 
pentru administrare.

DILUARE: Cantitatea recomandată de apă este de 500-1500 l/ha

Gama de fertilizanți foliari se remarcă prin diversitatea lor ca 
conținut în elemente nutritive și tipul formulării. Unii fertilizanți 
sunt destinați completării necesarului de elemente nutritive 
principale (azot, fosfor, potasiu), în acele stadii de creștere în 
care plantele au nevoie de un aport suplimentar în aceste 
elemente, sau în situații de stres ca seceta sau unele accidente 
climatice, cînd plantele sunt puse în imposibilitatea de a-și 
extrage aceste elemente din sol și singura posibilitate de a le 
ajuta, rămîne aplicarea fertilizanților pe frunze.

Fertilizanții specializați din oferta noastră sunt destinați realizării 
unor scopuri precise ca: stimularea reacției de autoapărare a 
plantelor la boli, acumularea de ulei în semințe sau corectarea 
unor carențe de nutriție în unele macro sau microelemente. 

Toate produsele din această gamă au ca numitor comun 
calitatea lor ireproșabilă, randamentul mare al fiecărui element 
component și accesibilitatea lor foarte ușoară pentru plante.

Producător - Omex Agrifluids Limited 
Saddlebow Road • King’s Lynn • Norfolk PE34 3JA • UK 
t: +44 )1553 817 500 • f: +44 (0)1553 817 501 
agrifluids@omex.co.uk • 
www.omex.co.uk

Importator - IM „Expert Agroteh” SRL 
Chișinău, bd.Gr. Vieru 9, bir. 408, 409

+373 22 204 966, +373 692 64 083, +373 791 30 079 
expertagroteh@gmail.com, 

www.expert-agroteh.md



Calmax®
Calciul este constituentul principal al tuturor pereților și membranelor celulare. Carența sau insuficiența de calciu 
în plantă afectează în mod negativ diviziunea celulară, stabilitatea structurală și permeabilitatea pereților celulelor. 
Cantitatea suficientă de calciu în plante mărește perioada de păstrare a fructelor și înlătură posibilitatea apariției 
unor boli fiziologice cum ar fi putregaiul apical, putregaiul amărîu, necrozarea frunzelor, avortarea fructelor. 
Omex CalMax® este un produs complet solubil în apă sub formă de emulsie coloidală, conținînd 22,5% CALCIU 
de înaltă calitate (TETRAHIDRAT) și un raport echilibrat de MAGNEZIU, AZOT și MICROELEMENTE. Omex CalMax® 
este special formulat pentru utilizare ca îngrășămînt foliar și poate fi aplicat la toate culturile de legume și fructe 
pentru a îmbunătăți fermitatea fructelor, culoarea, perioada de depozitare și aspectul comercial.

Compoziția (g/l)
N Mg Fe Mn Zn Cu B Mo Ca Densitate (la 18° C) pH (soluție de 10%)

150 30 0,75 1,5 0,3 0,6 0,75 0,015 225 1,48-1,52 5,5-6,5

Calmax® Gold
OMEX CalMax® Gold contine un nivel ridicat de calciu (TETRAHIDRAT), raport echilibrat de magneziu și o gamă 
completă de microelemente, care sunt special formulate pentru o absorbție ușoară și completă. Pe lîngă acestea, 
în plus, Omex CalMax® Gold mai conține o serie de aminoacizi (Glutamic, Cytokinins, Gibberelin) special selectați 
pentru a ajuta la transportarea calciului în plantă și pentru facilitarea proceselor de polenizare și legare a fructelor.
OMEX CalMax® Gold se recomandă a se aplica în faza înfloririi plantelor, prin aceasta aminoacizii din compoziția 
sa stimulează o serie de reacții chimice interne care duc la o mai bună legare a fructelor și un randament mai 
ridicat al producției. 
Administrarea combinată a OMEX CalMax® Gold (la înflorire) și OMEX CalMax® (după formarea fructelor) are un 
rezultat excelent la corectarea carenței de Ca în plante, minimizarea procentului de avortare a fructelor, sporirea 
producției, a calității roadei și mărirea perioadei de păstrare post-recoltare. 

Compoziția (g/l)
N Mg Fe Mn Zn Cu B Mo Ca Aminoacizi Densitate (la 18° C) pH (soluție de 10%)

160 32 1,6 1,6 0,8 0,8 0,8 0,016 240 90 1,60-1,64 4,0-5,0

Micromax®
Emulsie complet solubilă în apă cu un conținut unic de microelemente chelatate.
Microelementele sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole. Anumite circumstanțe, cum ar 
fi condițiile de sol nefavorabile, lipsa de umiditate și nivelul pH-ului poate duce la un deficit de micronutrienti, ceea 
ce afectează deosebit de grav plantele. Deficitul de micronutrienți provoacă tulburări ale proceselor metabolice 
complexe de fotosinteză, respirație, și sinteza de aminoacizi. Proporțiile fiecărui element în Omex Micromax 
satisface necesitățile plantelor, îmbunătățind fundalul nutrițional global. Microelementele sunt prezente într-o 
formă accesibilă, 100% solubilă, asigurînd un grad ridicat de absorbție de către plante.

Compoziția (g/l)
Mg S Fe Mn Zn Cu B Mo Densitate (la 18° C) pH (soluție de 10%)
13 18,2 26 19,5 26 3,3 9,7 0,3 1,30-1,34 5,7-6,7



Sequential® 1
Emulsie complet solubilă în apă conținînd NPK și un conținut unic de microelemente chelatate.
Azotul și fosforul sunt deosebit de necesare pentru plante în primele etape de dezvoltare. Fosforul este puțin 
mobil în sol și mobilitatea acestuia scade cu scăderea temperaturii solului. Prin urmare, plantele tinere cu un 
sistem radicular în curs de dezvoltare au o mare problemă cu hrana de fosfor. Fertilizantul Sequential 1 conține o 
cantitate maximă de fosfor și un raport echilibrat de azot, potasiu și microelemente, reducînd astfel stresul cauzat 
de transplantarea plantelor sau de deficitul de fosfor cauzat de temperaturile scăzute a solului. Fosforul are un 
efect pozitiv asupra dezvoltării sistemului radicular la începutul perioadelor de creștere și dezvoltare a plantelor.
Toți nutrienții sunt prezenți într-o formă 100% disponibilă pentru plante.
Omex Sequential 1 conține magneziu, care de multe ori lipsește culturilor cultivate pe solurile nisipoase. 
Magneziul, împreună cu alte microelemente este esențial pentru sinteza de carbohidrati și clorofilă.

Compoziția (g/l)

N P K Mg Fe Mn Zn Cu B Mo Co Densitate (la 18° C) pH (soluție de 10%)
100 400 200 15 1,7 0,85 0,85 0,85 0,35 0,012 0,012 1,51-1,55 4,0-5,0

Sequential® 2     
Emulsie complet solubilă în apă conținînd NPK și un conținut unic de microelemente chelatate.
Potasiul este necesar în concentrații semnificative în etapele ulterioare ale dezvoltării plantelor. Potasiu afectează 
activitatea meristemului, reglează regimul apei, este responsabil pentru sinteza și transportul de zahăr, este 
implicat în fotosinteză, îmbunătățește parametrii de calitate (durata de depozitare, densitatea, dimensiunea, 
culoarea fructelor).
Lipsa de potasiu duce la încetinirea creșterii și dezvoltării plantelor, carența lui apare pe frunzele mai mature 
(devin maro și se necrotizează). Omex Sequential 2 conține cantitatea maximă de potasiu (40%).

La etapa de reproducere a plantelor Omex Sequential 2 oferă plantelor potasiu, menținînd în același timp concentrația optimă a altor 
elemente de nutriție. 
Omex Sequential 2 este special formulat pentru a optimiza etapa finală de coacere și de a îmbunătăți calitatea fructelor și legumelor în 
timpul recoltării. Aplicarea foliară la sfârșitul ciclului de dezvoltare stimulează transportul substanțelor de rezervă din frunze către fructe.

Compoziția (g/l)

N P K Mg Fe Mn Zn Cu B Mo Co Densitate (la 18° C) pH (soluție de 10%)
100 200 400 15 1,75 0,88 0,88 0,88 0,35 0,012 0,011 1,56-1,60 4,0-5,0

Foliar Boron®
Omex Foliar Boron®, este un fertilizant foliar lichid, solubil în apă, destinat prevenirii deficitului de bor la culturile 
de cîmp și horticole.
Borul este un element indispensabil proceselor metabolice din plantă. El este activ implicat în sinteza peretelui 
celular al plantelor și în transfuzia zaharurilor prin peretele celular. De asemenea, borul joacă un rol important 
în metabolismul azotului. Deficiența de Bor, conduce la întîrzieri în creșterea și dezvoltarea plantelor. Borul are 
și un rol foarte important în procesul de polenizare. El este elementul care reglează cantitatea și viabilitatea 
grăunciorilor de polen. La culturile oleaginoase, borul determină creșterea conținutului de ulei.

Compoziția (g/l)

N B Densitate (la 18° C) pH (soluție de 10%)
65 150 1,35-1,39 8,0-9,0



Bio 15®
Omex Bio 15 este o emulsie concentrată care conține macroelemente și microelemente chelatate EDTA. 
Materialul organic este derivat din alge marine – aminoacizi (Glutamic, Cytokinins, Gibberelin). Funcția – 
Maximizarea producției culturilor agricole supuse riscurilor de la condițiile de stres cauzate de temperatură scăzută 
sau ridicată, condițiile de sol, umiditate și boli. Omex Bio 15 a fost conceput special pentru a furniza plantelor 
cantitatea necesară de substanțe nutritive esențiale. Omex Bio 15 include, de asemenea, material organic derivat 
din alge marine, care s-a dovedit benefic plantelor prin stimularea dezvoltării rădăcinii și a aparatului foliar. 
Fertilizarea cu Omex Bio 15 va promova o creștere a biomasei rădăcinilor și, prin urmare, va maximiza utilizarea 
de umiditate și de substanțe nutritive din sol, favorizînd astfel o dezvoltare intensă a părților aeriene a plantelor. 

Compoziția (g/l)

N P K Mg Fe Mn Zn Cu B Aminoacizi Densitate (la 18° C) pH (soluție de 10%)
150 150 150 2,2 2,5 2,5 2,5 2,3 10 91,2 1,36-1,40 6,5-7,5

   DP 98®
Fertilizant foliar cu Fosfor sub formă de Fosfit complet solubil în apă. 
Fosforul este necesar pentru toate plantele pentru a obține randamente optime. Îngrășămintele fosforice de bază 
de multe ori nu pot să furnizeze culturilor agricole cantitatea necesară de fosfor. Factorii cum ar fi tipul, umiditatea 
și pH-ul solului pot împiedica asimilarea fosforului de către plante în special în perioadele dificile de dezvoltare. 
Omex DP 98 este un îngrășămînt care conține fosfor solubil în apă sub formă de fosfit. Solubilitatea înaltă a 
fertilizantului Omex DP 98 oferă o absorbție foliară foarte rapidă și completă a fosforului. Compușiî obișnuiți ai 
fosforului pătrund în plante prin xilem. Fosforul din Omex DP 98 sub formă de fosfiți se mișcă atît prin xilem cît și 
prin floem, oferind astfel cantitatea necesară de fosfor atît frunzelor cît și rădăcinii.

Compoziția (g/l)

N P K Densitate (la 18° C) pH (soluție de 10%)
40 375 174 1,32-1,36 5,0-6,0

Garland®
Omex Garland este un produs natural care, încorporat în sol, protejează rădăcinile de atacul nematodelor. 
Garland este un produs organic unic concentrat, bazat pe extract de usturoi care oferă o sursă naturală de sulf și 
seleniu, și, de asemenea, acționează ca un tonic natural pentru plante. Un nutrient foliar care stimuleaza plantele 
pentru a crea în jurul frunzelor și rădăcinii un mediu neprielnic la o serie de dăunători, cum ar fi nematode,  afide, 
tripși, musculița albă, acarieni, gărgărița viței de vie și larvele muștelor (musca verzei, musca morcovului, etc.).
Ca efect secundar, Omex Garland favorizează creșterea sistemului radicular. 
Sulful este suplinit în plante în mod tradițional de depunerile atmosferice, deșeurile animaliere și de îngrășăminte 
minerale. 
Sulful intră în compoziția chimică a unor aminoacizi, enzime și a unor coenzime, favorizează: creşterea vegetativă; 
fotosinteza, rezistența la ger; cicatrizarea rănilor; germinarea semințelor. Insuficiența sulfului produce încetinirea și 
apoi stagnarea din creștere. Frunzele se îngălbenesc provocînd îmbătrînirea prematură a plantelor. 

Compoziția (ppm)

S SO3 Densitate (la 18° C) pH (soluție de 10%)
4000 10000 1,1-1,2 4,5-5,5



Cereale 

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, 

l/ha
Nr de 

tratamente

Înfrățire DP98 + 
Micromax 1+0,5 1

Ieșirea în pai Sequential 1 + 
Micromax 1+0,5 1

Înspicare Micromax 1 1

DP98 + 
Micromax

Micromax
Sequential 1 + 

Micromax 

Porumb 

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, 

l/ha
Nr de 

tratamente

4-6 frunze Sequential 1 + 
Micromax 1+0,5 1

8-10 frunze
Bio 15 + 

Micromax + 
Foliar Boron

1,5+0,5
+0,5 1

Sequential 1 + 
Micromax 

Bio 15 + 
Micromax + 
Foliar Boron

Floarea soarelui

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, 

l/ha
Nr de 

tratamente

2-4 frunze Sequential 1 + 
Micromax 1+0,5 1

8-10 frunze
Bio 15 + 

Micromax + 
Foliar Boron

1,5+
0,5+1 1

Sequential 1 + 
Micromax

Bio 15 + Micromax + 
Foliar Boron

Schema de fertilizare cu fertilizanți foliari Omex

În caz de necesitate de a interveni cu fungicid  se folosește următoarea schemă
Faza de dezvoltare Omex Norma, l/ha Nr de tratamente

2-4 frunze Sequential 1 + Micromax 1+0,5 1
8-10 frunze DP98 + Micromax + Foliar Boron 1,5+0,5+1 1



Sfecla pentru zahăr

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, l/ha Nr de 

tratamente
2-3 perechi de 

frunze
Sequential 1 
+ Micromax 1+0,5 1

Formarea 
rizocarpului

Bio 15 + 
Foliar Boron 
+ Micromax

1,5+1+0,5 1

Creșterea activă 
a rădăcinilor – 

încheierea între 
rînduri

Sequential 
2 + Foliar 
Boron + 

Micromax

1,5+0,5+0,5 1

Rapița 

Faza de 
dezvoltare

Omex Norma, l/ha Nr de 
tratamente

4-5 frunze 
toamna

Foliar Boron 
+ Micromax 1+0,5 1

Începutul 
vegetației 
primăvara

Sequential 1 
+ Micromax 1,5+0,5 1

Începutul 
înfloririi

Bio 15 + 
Foliar Boron 
+ Micromax

1,5+1+0,5 1

Sequential 1 + 
Micromax

Bio 15 + 
Foliar Boron + 

Micromax

Sequential 2 + 
Foliar Boron + 

Micromax

Foliar Boron + 
Micromax

Sequential 1 + 
Micromax

Bio 15 + Foliar Boron + 
Micromax

Soia 

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, l/ha Nr de 

tratamente

2-3 frunze Sequential 1 
+ Micromax 1,5+0,5 1

Începutul 
ramificării

Micromax + 
Bio 15 1+1,5 1

Începutul 
înfloririi

Foliar Boron 
+ Micromax 1+0,5 1

Formarea 
boabelor

Sequential 
2 + Foliar 
Boron + 

Micromax

1,5+0,5+0,5 1

Micromax 
+ Bio 15

Foliar Boron + 
Micromax

Sequential 1 + 
Micromax

Sequential 2 + 
Foliar Boron + 

Micromax



Tomate

Cîmp 
Faza de 

dezvoltare Omex Norma, 
l/ha

Nr de 
tratamente

După 
transplantare

Sequential 1 + 
Micromax 1,5+0,5 1

Creșterea 
vegetativă Bio 15 + Micromax 2,5+0,5 1

Butonizare Foliar Boron + Bio 
15 + Micromax 1+2+0,5

2 – repetare 
la 2 

săptămîni
Formarea 
fructelor – 

creștere
Calmax 3* 3 – repetare 

la 10 zile

Începutul 
coacerii

Sequential 2 + 
Micromax 2,5+0,5 2 – repetare 

la 7-10 zile

* – în condiții extreme (lipsă de apă, stres termic) doza de Calmax se 
mărește pînă la 5 l/ha

Sequential 1 + 
Micromax

Bio 15 + 
Micromax

Foliar Boron + 
Bio 15 + 

Micromax

Calmax

Sera 
Faza de 

dezvoltare Omex Norma, 
ml/10 l

Nr de 
tratamente

După 
transplantare

Sequential 1 + 
Micromax 40+20 3 – repetare 

la 5 zile
Creșterea 

vegetativă – 
pînă la înflorire

Bio 15 + Micromax 40+20 săptămînal

Butonizare Foliar Boron + Bio 
15 + Micromax 40+40+20 3 – repetare 

la 5-7 zile
Formarea 
fructelor – 

creștere
Calmax + DP98 80*+40

3-5 – 
repetare la 

5 zile

Începutul 
coacerii

Sequential 2 + 
Foliar Boron + 

Micromax
40+40+20 2 – repetare 

la 5 zile

* – la apariția Putregaiului Apical norma de Calmax se va mări de 
1,5 – 2 ori

Curcubitacee

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, l/ha Nr de 

tratamente
Începutul 
vegetației

Sequential 1 + 
Micromax 1,5+0,5 2 – repetare la 

7 zile

Înaintea 
înfloririi

Bio 15 + 
Foliar Boron + 

Micromax
1,5+1+0,5 2 – repetare la 

5-7 zile

Fructificare Calmax 4 săptămînal

Fructificare Sequential 2 + 
Micromax 2+0,5 săptămînal

Sequential 1 + 
Micromax

Bio 15 + 
Foliar Boron + 

Micromax

Sequential 2 + 
Micromax

Calmax

Sequential 2 + 
Micromax



Ardei / Vinete
Faza de 

dezvoltare Omex Norma, 
l/ha

Nr de 
tratamente

La 5 zile după 
transplantare

Sequential 1 + 
Micromax 1,5+0,5 2 – repetare 

la 10 zile
Creșterea 

vegetativă Bio 15 + Micromax 2+0,5 2 – repetare 
la 10-12 zile

Butonizare Bio 15 + Foliar 
Boron + Micromax 1,5+1+0,5 1

Creșterea 
fructelor Calmax 4 săptămînal

Creșterea 
fructelor

Sequential 2 + 
Foliar Boron + 

Micromax
2+0,5+0,5 săptămînal

Sequential 1 + 
Micromax

Bio 15 + 
Micromax

Bio 15 + 
Foliar Boron + 

Micromax 

Calmax

Calmax

Sequential 2 + 
Foliar Boron + 

Micromax

Varza
Faza de 

dezvoltare Omex Norma, 
l/ha

Nr de 
tratamente

La 5 zile după 
transplantare

Sequential 1 + 
Micromax 2+0,5

2 – 
repetare la 

7 zile
La 20 zile după 
transplantare

Bio 15 + 
Micromax 2+1 1

Formarea 
căpățînii

Foliar Boron 
+ Micromax + 

Bio 15
0,5+0,5+1 1

Creșterea 
căpățînii Calmax 4 1

Sequential 1 + 
Micromax

Bio 15 + 
Micromax

Foliar Boron + 
Micromax + 

Bio 15

Sequential 1 + 
Micromax

Foliar Boron 
+ Micromax 

+ Bio 15

Sequential 2 + 
Foliar Boron + 

Micromax

Calmax + DP98Morcov / sfecla roșie
Faza de 

dezvoltare Omex Norma, 
l/ha

Nr de 
tratamente

4-6 frunze Sequential 1 + 
Micromax 2+0,5 2 – repetare 

la 7 zile
Formarea 

rizocarpului
Foliar Boron + 

Micromax + Bio 15 0,5+0,5+1,5 2 – repetare 
la 7-10 zile

Creșterea 
rizocarpului

Sequential 2 + Foliar 
Boron + Micromax 2+0,5+0,5 1

Creșterea 
rizocarpului* Calmax + DP98* 4+1 1

* – aplicarea se efectuează la depășirea temperaturii de 30oC



Ceapa

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, 

l/ha
Nr de 

tratamente

4-6 frunze Sequential 1 + 
Micromax 2+0,5 2 – repetare la 

7 zile
Formarea 
bulbului

Bio 15 + 
Micromax 2+0,5 2 – repetare la 

10 zile
Creșterea 
bulbului Calmax 3 3 – repetare la 

10 zile

Sequential 1 + 
Micromax

Bio 15 + 
Micromax

Cartof

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, 

l/ha
Nr de 

tratamente
4-6 perechi 
de frunze

Sequential 1 + 
Micromax 2+0,5 2 – repetare 

la 7 zile

Formarea 
tuberculilor

Bio 15 + 
Foliar Boron + 

Micromax 
1,5+1+0,5 2 – repetare 

la 10 zile

Creșterea 
tuberculilor Calmax + DP98 4+1

3-5 – 
repetare la 

7-10 zile

Sequential 1 + 
Micromax

Bio 15 + 
Foliar Boron + 

Micromax

Calmax + 
DP98

Calmax 

Bio 15 + 
Micromax

Sequential 2 + 
Foliar Boron + 

Micromax

Livezi pînă la fructificare

Faza de 
dezvoltare

Omex Norma, 
l/ha

Nr de 
tratamente

Începutul 
vegetației

Bio 15 + 
Micromax

2+0,5 3-4 – 
repetare la 

15 zile
Sfîrșitul 

lunii iunie 
– începutul 

lunii iulie

Calmax 3 2 – repetare 
la 15 zile

Sfîrșitul lunii 
august

Sequential 2 + 
Foliar Boron + 

Micromax

2+0,5+0,5 2 – repetare 
la 15 zile

Calmax



Măr, Păr, Gutui

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, 

l/ha
Nr de 

tratamente

Butonizare Foliar Boron + 
Micromax 1,5+1 1

Înflorire Calmax Gold 2 1
Căderea 
petalelor Calmax Gold 2 1

Formarea 
fructelor

Bio 15 + 
Micromax 2+1 1

Diferențierea 
mugurilor de 

rod (iunie)

Foliar Boron + 
Micromax 1+0,5 2 – repetare 

la 15 zile

Creșterea 
fructelor Calmax 3

3-5 – 
repetare la 
10-15 zile

Maturizarea 
fructelor Sequential 2 2,5 2 – repetare 

la 7-10 zile

După recoltare
Sequential 2 + 
Foliar Boron + 

Micromax
1+1+1 1

Foliar Boron + 
Micromax

Foliar Boron + 
Micromax

Calmax 
Gold

Calmax 
Gold

Calmax 
Gold

Bio 15 + 
Micromax

CalmaxCalmax Sequential 2 Sequential 2 + Foliar 
Boron + Micromax

Cireș, Vișin, Prune, Caise

Faza de 
dezvoltare

Omex Norma, 
l/ha

Nr de 
tratamente

Butonizare Foliar Boron + 
Micromax

1,5+0,5 1

Înflorire Calmax Gold 2 1

Formarea 
fructelor

Foliar Boron 1,5 1

Creșterea 
fructelor

Calmax + DP98 3+1 3 – 
repetare la 

7 zile

Foliar Boron

Calmax + DP98



Vița de vie

Faza de 
dezvoltare Omex Norma, 

l/ha
Nr de 

tratamente
Începutul 
vegetației

Sequential 1 
+ Micromax 1,5+1 2 – repetare la 

7 zile
Apariția 

inflorescenței
Foliar Boron + 

Micromax 1,5+0,5 2 – repetare la 
7 zile

Creșterea 
lăstarilor

Bio 15 + 
Micromax 2+1 2 – repetare la 

15 zile
Creșterea 
bobițelor

Calmax + 
DP98 5+1 2 – repetare la 

10-15 zile
Maturizarea 
ciorchinului

Sequential 2 
+ Micromax

2 – repetare la 
7 zile

Sequential 1 
+ Micromax

Foliar Boron + 
Micromax

Bio 15 + 
Micromax

Calmax + 
DP98

Sequential 2 + 
Micromax

Tratarea seminţelor - recolte sănătoase si calitative
Omex Norma, l/t

Micromax 1
Bio 15 1,5

	 Accelerarea germinării şi a răsăririi
  Încolțire uniformă
  Catalizator al absorbției macroelementelor din sol
  Îmbunătățirea aderenței preparatelor fitosanitare folosite

Martor OmexOmexMartor



I.M. «EXPERT AGROTEH» S.R.L.
Adresa: bd.Gr. Vieru 9, bir. 408, 409 

MD-2005 Chișinău, Republica Moldova
Телефон: +373 22 204 966; Fax: +373 22 204 966

GSM:  +373 692 64 083; +373 791 30 079; +373 610 44 474
expertagroteh@gmail.com

www.expert-agroteh.md


