


ПРОГРАМА FORTE - це лінія білко-
во-мінерально-вітамінних добавок, яка 
відрізняється унікальними рецептурами 
продуктів. Завдяки додаванню сушених 
плодів помідорів та перцю, а також ряду 
інших корисних речовин, ми зробили 
акцент на здоровому травленні для от-
римання максимальних результатів від 
годівлі.

FORTE-ЕФЕКТ ЗА ВИГІДНОЮ ЦІНОЮ
Склад концентрату містить комплекс 

всіх необхідних для тварин компонентів 
в оптимальному співвідношенні. Завдяки 
такій раціональній рецептурі професійна 
годівля стала доступнішою.

ЄВРОПЕЙСЬКА РЕЦЕПТУРА
Даний продукт за своїми властивостя-

ми та ефективністю поєднює в собі всі 
переваги продуктів лінійки FORTE. Особ-
ливо зручно та вигідно використовувати 
його у малих приватних господарствах, де 
є невеликі кількості свиней різних віко-
вих груп. Завдяки своїй універсальності 
з FORTE COMPLEX можна робити готовий 
корм, як для поросят, так і для свиней на 
заключній стадії відгодівлі.

ДЖЕРЕЛОМ РОСЛИННОГО БІЛКУ 
Є ВИСОКОПРОТЕЇНОВИЙ ПРОДУКТ  
HERBAL SOYA:
- містить від 45,5% сирого протеїну;
- засвоюваність білку – понад 92 %;
- виготовлений за унікальною техноло-

гією спеціально для годівлі тварин;
- отриманий в результаті первинної пе-

реробки сої;
- не має аналогів в Україні.

3333 FORTE COMPLEX Для свиней на всі 
періоди годівлі 25/15/10/17,5/7,5%

Завдяки своїй ефективності професійна 
програма FORTE набрала значного попи-
ту не лише серед господарств, а й серед 
приватного сектору. Тому для зручності 
годівлі ми об’єднали головні властивості 
кожного продукту програми FORTE в один 
універсальний продукт FORTE COMPLEX, 
який підходить для свиней на всіх періо-
дах відгодівлі та для свиноматок.

ОДИН ПРОДУКТ 
НА ВЕСЬ ЦИКЛ ГОДІВЛІ

З ДОДАВАННЯМ 
ПОМІДОРІВ ТА ПЕРЕЦЮ

ПРОДУКТПРОГРАМИ
FORTE



ДЛЯ ЧОГО ТВАРИНАМ ПОМІДОРИ
ТА ПЕРЕЦЬ? 

Пекучий перець – краща засвою-
ваність. Містить природний компонент 
алкалоїд капсаїцин, який стимулює ви-
ділення власних травних ферментів та 
посилює роботу шлунку, має безпосеред-
ню антимікробну дію, покращує обмін ре-
човин та засвоюваність поживних склад-
ників з корму.

Плоди помідорів – природній антиок-
сидант.  Свині часто переносять стреси, 
в такому стані травна та інші системи 
організму працюють неналежно. Стреси 
значно впливають на продуктивність тва-
рин, прирости маси тіла і якість м’яса. Од-
ним з таких є - оксидаційний стрес, якому 
протидіють продукти  програми FORTE.

Болгарський перець –  забезпечує стій-
кий імунітет. Особливо характеризується 
високим вмістом вітаміну С, що є однією з 
основних складових імунної системи.

Також солодкий перець багатий 
вітамінами В1, В2, В6 і РР, мінеральними 
солями калію і натрію, які є невід’ємною 
частиною для здорового росту.

Вміст солодкого перцю посилює прива-
бливість корму для свиней.

До 42 дня життя рекомендуємо викори-
стовувати спеціальний готовий корм
3200 FORTE Престартер для поросят 100%:

• містить велику кількість молочних ком-
понентів. Молочні білки найкраще за-
своюються організмом поросят, так як 
максимально схожі по властивостях до 
молока матері;

• формує міцний імунітет та закладає 
правильну основу для інтенсивного ро-
звитку протягом всього циклу годівлі;

• містить у повному об’ємі LONOCYD 
MAX та MIKROMINERAL, які захища-
ють поросят від багатьох паразитів та 
розладів. Отже не потрібно купувати їх 
додатково.

Продукти програми FORTE додатково 
містять: комплекс органічних кислот, 
Mikrovit E Promix, Хелати, фітаза нової 
генерації.

ГОДІВЛЯ ПОРОСЯТ

Компоненти
(вміст у 1кг)

Од. 
міри

FORTE COMPLEX 
3333

Відсоток вводу 25/15/10/17,5/7,5%

Сирий білок % 37

Кальцій % 3,40

Натрій % 0,90

Фосфор % 1,20

Лізин % 3,90

Метіонін % 1

Треонін % 2,10

Вітамін A MO 53 000

Вітамін D3 MO 7 000

Вітамін E мг 320

Вітамін K3 мг 7

Вітаміни групи  B +/- +

Комплекс мінералів +/- +

Фітаза +/- +

Ензими +/- +

Антиоксидант +/- +

Ароматизатор +/- +



Виготовлено за світовими стандартами
на основі європейської сировини
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ГРАФІК ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ЗА ПРОГРАМОЮ FORTE COMPLEX

3200*

2 - 42 день 43 - 60 день 61 - 80 день 81 - 120 день 121 - 165 день

5-6 кг/гол. 16 кг/гол. 31 кг/гол. 75 кг/гол. 135 кг/гол.

- 4 кг/гол. 6,2 кг/гол. 11,25 кг/гол. 13,5 кг/гол.

3333 FORTE COMPLEX Код продукту

Жива вага,
кг

Дні життя

К-ть гот. корму

К-ть преміксу

Вартість

* ГОДІВЛЯ ПОРОСЯТ:

- до 42 дня рекомендуэмо згодовувати готовий корм «3200 FORTE Престартер дл поросят 100%»

Приклади рецептур кормових сумішей на основі концентрату FORTE COMPLEX

Компоненти / кг
(на 1000 кг суміші)

Стартер
(11-20 кг)

Стартер
(20-35 кг)

Гровер
(35-65 кг)

Фінішер
(від 65 кг)

Лактуюча 
свиноматка

Супоросна 
свиноматка

Ячмінь 325 320 343 468 383 498 410 320 390 500

Пшениця 260 258 300 380 320 400 380 270 258 388

Кукурудза 160 220 180 - 170 - - 200 100 -

Висівки пшеничні - - - - - - - - 140 -

3333 FORTE COMPLEX 250 200 175 150 125 100 200 200 100 100

Крейда (вапняк) - - - - - - 6 6 9 9

100440 Neutrotox 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

1017 Lonacid Max  3 - - - - - 2 2 - -

Виробник - ТзОВ «Агролайф корми» (ТМ Kormil).
Україна, 81151, Львівська обл., Пустомитівський р-н, 
с. Давидів, вул. Львівська, 2а;
Тел: +38 (050) 10 10 103,
market@agrolife.in.ua;
www.kormil.com.ua

*Редакція буклету від 23.06.2021
  Тираж: 2000 шт.


