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Подобряват и поддържат почвеното плодородие



Почвите 
осигуряват

важни хренителни 
вещества

кислородвода среда за развитие на 
кореновата система 

всичко от което се нуждаят земеделските култури за своето развитие 

ЗДРАВИТЕ ПОЧВИ СА 
ОСНОВА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ХРАНИ 

Почвата е изчерпаем природен източник, който е 
невъзстановим в рамките на един човешки живот.  

Площите на  плодородните  почви са ограничени и 
деградират непрекъснато в резултат на климатичните 
промени, интензивното земеделие, безконтролния 
дърводобив, разширяването на населените места и 
индустриалните зони. 

Към момента 46% от почвите на световния поземлен фонд се 
оценяват като деградирали. 

може да отнеме повече от

за формирането на  почва  1 см

години 

Почвите поддържат разнообразни общности 
от организми, които:

подпомагат контрола на вредители, 
плевели и фитопатогени 

образуват полезни симбиотични 
асоциации с корените на растенията 

рециклират важни за растенията 
хранителни елементи 

подобряват почвената структура 

Почвите служат като буфер, предпазващ 
деликатните корени на растенията от 
драстични температурни промени. 

Здравите почви допринасят за смекчаване 
изменението на климата чрез поддържане или 
увеличаване на въглеродното му съдържание. 



ЗАМЕНЕТЕ БАЛАСТА С БОГАТСТВО

Основен недостатък на конвенционалните торове е баластът, който те 
съдържат. В повечето случаи той не е полезен, както за почвата, така и 
за растенията.  Друг проблем е, че този баласт е един и същ за всички 
видове почви, без да е съобразен с тяхната киселинност и физичната им 
структура. 

Торовете от групата ФорсЛайф се различават от конвенционалните с 
това, че са с подбрани почвени подобрители и полезен баласт! 

Торовете ФорсЛайф за алкални почви (pH>7) съдържат кисел баласт базиран на:  

Избрани метапластични оксиди 

Хранителни оксиди и йони 

Коактивни елементи 

Хумусен фактор 

Торовете ФорсЛайф за кисели почви (pH<6.5) съдържат алкален баласт базиран на:  

Въглеродни метапластични елементи 

Хранителни въглеродни елементи 

Коактивни елементи 

Хумусен фактор 

Торовете ФорсЛайф за неутрални почви (pH<6.5) съдържат неутрален баласт 
базиран основно на хумусен фактор, заедно с кореспондиращите му 

коактивни, метапластични и хранителни елементи

„Нация, която унищожава 
своите почви, унищожава 

себе си“

Франклин Д. Рузвелт 

ФОРСЛАЙФ И ПОЧВАТА

Доставя хумусен фактор и подобрява почвената структура 

По добро влагозадържане и аерация 

Повишава почвеното плодородие 

Балансира почвената реакция 



ФОРСЛАЙФ И ПРОИЗВОДСТВО

Хумусният фактор, използван във ФорсЛайф, е най-богатия източник 
на хуминови и фулво- киселини в световен мащаб! 

ФорсЛайф торовете се произвеждат по одобрени процедури и 
постоянен контрол. 

Торовете ФорсЛайф са най-съвременната технологи в областа 
на производството на торове, с гарантирано качество от 
GT Chemicals, USA. 

иновативна технология 

усвояемост 
над

98 %
GT Chemicals USA 

Постоянното и непрекъснато използване на неорганични (химични) 
торове в продължение на повече от петдесет години, както и  
интензивните обработки, влошават структурата и качеството на почвите, 
които индикират много ниски нива на органичната материя и хуминови 
компоненти.

Торовете от групата ФорсЛайф обединяват предимствата на двете 
основни групи торове (химичен тор и висококачествен органичен тор). 
Те дават възможност на земеделския стопанин да прилага един тор, 
който отговаря на всички нужди на културите от органични и химични 
съединения, по най-лесния и най-икономичен начин.  

ФорсЛайф торовете подобряват качеството на почвата, регулират 
физичните й и химични свойства (pH, ECE), като не се налага да се 
използват допълнителни материали (често със съмнително качество и 
ефект) за подобряване на почвеното плодородие .

ФОРСЛАЙФ - ФАКТОР ЗА 
УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

ФОРСЛАЙФ - ПРЕДИМСТВА 

Повишени добиви 

По-високо качество на продукцията 

Подобрено почвено плодородие 
и баланс на реакцията на почвата 

По-висока ефективност и пълна 
усвояемост на торовете 

Лесно, бързо и икономично 
приложение 

Освобождава блокираните в 
почвения комплекс хранителни в-ва 



ХУМУСНИЯТ ФАКТОР И 
ПОЧВАТА
Повишава водозадържащия капацитет на почвата 

Увеличава аерацията на почвата 

Повишава почвеното плодородие 

Подобрява семенното легло 

Повишава сухоустойчивостта на растението 

Прави почвата по-рохкава и ронлива 

Намалява опасността от почвена ерозия 

ХУМУСНИЯТ ФАКТОР ВЪВ 
ФОРСЛАЙФ 

ХУМУСНИЯТ ФАКТОР И РАСТЕНИЕТО 

Стимулира растежа на растението като подпомага 
по-бързото делене на клетките и развитието на 
кореновата система. 

Подпомага пропускливостта на клетъчните мембрани 
и се стимулира усвояването на повече хранителни 
вещества. 

Стимулира растежа и пъпкуването на желани почвени 
микроорганизми.

Повишава кълняемостта и жизнеспособността на 
семената. 

Увеличава  витаминното съдържание в растенията.

Подпомага фотосинтезата и синтеза на растителни 
ензими. 

Подпомага кореновото формиране и дишане. 

Действа като органичен катализатор. 
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ПОЧВАТА

ХУМУСНИЯТ ФАКТОР ВЪВ 
ФОРСЛАЙФ 

ХУМУСНИЯТ ФАКТОР И ХИМИЯТА 

Подпомага преструктурирането на редица елементи 
във форми достъпни за растенията.

Богат на органични и минерални субстанции 
съществени за растежа на растението. 

Увеличава процента на общия азот в почвата. 

Задържа хранителните вещества в зоната на корените. 

Участва в разлагането на скали и минерали. 

Повишава буферните качества на почвата. 

Хелатира метални йони при алкални условия. 

Почвата е съставна част на биосферата и има 
изключително важна роля за живота на нашата планета – 
за растителния, животинския свят, за човека и 
обществото като цяло.  

Почвата е тънък слой органичен и неорганичен материал 
на повърхността на Планетата, който е подложен и 
повлиян от факторите на околната среда (изходен 
материал, климат, организми, топография и време), 
осигуряващ основата за поникване и развитие на 
растенията и обезпечаването на екосистемните услуги.



ФОРСЛАЙФ - НАКРАТКО  

РЕАКЦИЯ НА ПОЧВАТА

GreenMax 
 Technology Product

ForceLife

Производство 

Гранулираните торове от групата ФорсЛайф са произведени по иновативна 
технология на GT Chemicals USA. 

Те са отговор на нарастващите нужди от устойчиви земеделски практики с 
оглед опазването на почвените ресурси и осигуряване на продоволствието. 

Ефективност 

Асимилацията (степента на оползотворяване) на елементите (N, P, K, Mg, TE) на 
старите химически торове 11-15-15, 15-15-15, 20-10-10, 20-10-0, 16-20-0 
не надвишава 30%. С помощта на иновативната производствена технология, 
усвояването на ФорсЛайф торовете надвишава 98%, като по този начин се 
изискват много по-малки количества N, P, K, Mg и микроелементи за да се 
отговори на същите хранителни нужди на растението.

Култури 

Ежегодното приложение на торовете от групата ФорсЛайф води до подобряване 
на качествените показатели на почвата. Те са химични торове с високо 
съдържание на висококачествен /без хормони, плевелни семена, антибиотици 
и др./ хумусен фактор. 

Плодородие 

Гранулираните торове от серията ФорсЛайф са подходящи за всички видове 
култури, както и за предсеитбено торене на зелени площи и ландшафтни проекти. 

Почви 

Торовете от серията ФорсЛайф са подходящи за всички типове почви, 
като всяка една формула e с 3 производствени направления - за кисели, за 
неутрални или за алкални почви. 

При ниско рН /кисели почви/ в почвата се разтварят 
големи количества минерали и достигат до степен на 
токсичност. Пропадането на земеделското производство, 
отглеждано върху кисели почви най-често се дължи на 
токсични концентрации на алуминий и в по-малка степен 
на желязо, манган и никел. 
При високи стойности на рН /алкални почви/  се случва 
обратното. Блокира се разтворимостта на много минерали 
и те остават неусвоими за растенията. Следователно 
земеделските култури страдат от недостиг на хранителни 
вещества, включетлно желязо, манган и цинк.



ФОРСЛАЙФ - ПРАКТИЧЕСКИ 
НАСОКИ 

ФОРСЛАЙФ - ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общо приложение: 20 - 50 кг/дка

Торовите норми са ориентировъчни и не са взети под внимание културите, технологията на отглеждане, почвените 
показатели. За конкретни торови норми, съобразени с конкретни показатели се отправя запитване към Тангра България ООД.   

ФорсЛайф торовете са аналози за устойчиво земеделие на общоизвестните конвенционални торове. С оглед 
улесняване на приложението им по-долу е изложена таблица с торовете от група ФорсЛайф и кореспондиращият 
им конвенционален тор. 

ТОРОВЕТЕ ОТ СЕРИЯТА ФОРСЛАЙФ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КУЛТУРИ И ВСИЧКИ ТИПОВЕ ПОЧВИ 

ФОРСЛАЙФ АНАЛОГ НА

ФорсЛайф База 1 NPK 11:15:15

ФорсЛайф База 2 NPK 15:15:15

ФорсЛайф Форте NPK 20:10:10

ФорсЛайф N NPK 20:10:0

ФорсЛайф P NPK 16:20:0
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