
A tőgygyulladás költségei 

...A mai kor tejtermelőinek tervezve 
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Egyéb világszerte elismert AMBIC termékek:

Jetstream tőgypermetező
A legjobb minőséget képviselő, nagy teljesítményű
vákuumműködtetésű tőgypermetező berendezés.
Az eszköz bővíthető így nagyobb fejőházakban is
kiválóan használható. 

Próbaszésze és Bimbófürösztő
pohár 
Az Ambic által tervezett próbacsésze
használatával 100%-ban kiszűrhető a
tőgygyulladás az előfejés során. Az Ambic
minőségi bimbófürösztő poharai kiváló termékek,
amelyek garantálják a hosszú élettartamot. 

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS
FORGALMAZÓ:

Tejmintavevő 
Ez a Nagy-Britannia nemzeti tejfeljegyzéseit 
figyelembe véve készült, egyedi tejmintavevő
eszköz kis mennyiségű, de reprezentatív 
mintát vesz a fejés alatt. 

Tejszűrő 
Ez a kiváló tej szűrésére kifejlesztett eszköz
költségkímélő, újrafelhasználható
rozsdamentes acél szűrőbetéttel rendelkezik 

Cikkszám: VISION TŐGYGYULLADÁS JELZŐ
AV/2000 Tőgygyulladás jelző (4 db /csomag)

AV/2001 Tőgygyulladás jelző (1 db./csomag) 

AV/2002 Tőgygyulladás jelző szűrő betét (2 db./csomag) 

AV/2003 Átlátszó ház 

AV/2004 „O” gyűrűk (6 db./csomag) 

Cikkszám: ORIGINAL TŐGYGYULLADÁS JELZŐ 
AMD/001 Tőgygyulladás jelző (4 db /csomag) + Szűrő betét (2 db.) 

AMD/005 Tőgygyulladás jelző (1 db./csomag) 

AMD/002 Tőgygyulladás jelző szűrő betét (2 db./csomag) 

AMD/003 „O” gyűrűk (6 db./csomag) 

AMD/006 Átlátszó ház 

TŐGYGYULLADÁS-JELZŐ 

Garantált tőgygyulladás jelzés 

az év 365 napján

A tőgygyulladás következtében felmerülő költségek a tehenészeti
telepek legnagyobb, de ugyanakkor megelőzhető kiadásai. Az éves
felbecsült összeg kb.: 140 €/tehén. 

Ez magában foglalja:                                 Éves tejveszteség

• A tejveszteséget 

• A tej minőségének romlását, amely 
az ár 600 csökkenését is jelenti 

• Kezelési és állatorvosi költségeket 

• A kiöntött tej miatti veszteséget 

• A beteg tehenek selejtezését 

A tőgygyulladásos esetek korai felismerése létfontosságú 
A fejlettebb országokban a minőségi tejtermelés egyik alapja, hogy
a tej szomatikus sejtszáma 200,000 sejtszám/ml alatt legyen. Ezen
az értéken felül már a tejtermelők büntetésre és nagyobb
költségekre számíthatnak. 

A tőgygyulladás költsége egy átlagos tehenészetben

Egy 100 tehénből álló állományban, ahol a tőgygyulladás
gyakorisága 65 eset/év és a szomatikus sejtszám 200,000, a
tőgygyulladás költsége körülbelül 13,650 €, 16,380 $, 9,100 £. 

£ e US $
Klinikai tőgygyulladás  5,200 7,800 9,360   
Büntetés  3,900 5,850 7,020   
A tőgygyulladás költsége össz. 9,100 13,650 16,380   
A statisztikát készítette Edmondson és Blowey 2001. Árfolyamok: Ł1= € 1.5  Ł1= $ 1.8 

A kevésbé egészséges állományra fordított költségek, ennél
sokkal nagyobbak is lehetnek. 
5 pontos terv a tőgygyulladás hatékony visszaszorítására

• A fejőmesterek higiéniájának növelése kesztyű és
eldobható tőgytörlő papír használatával 

• A fejőberendezés és egyéb eszközök megfelelő
karbantartása és tisztítása 

• A fejés utáni tőgybimbó fertőtlenítés és ápolás 
• A klinikai tőgygyulladásos esetek azonnali felismerése, a

megfelelő állatorvosi kezelés és a krónikus esetek
kiselejtezése 

• Apasztásos gyógykezelés 
A tőgygyulladás korai felismerése kulcsfontosságú a nagyobb fokú elterjedés
megelőzésében és az átfogó tőgygyulladást visszaszorító programban. Biztosítani
kell a tehénállomány maximális egészségi állapotát, a tej első osztályú minőségét és
a tejtermelés jövedelmezőségét.   
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Választható: Eredeti vagy Vision Tőgygyulladás-jelző A tőgygyulladás azonnali észlelése
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Eredetei Tőgygyulladás-jelző 

Több mint 20 éve bizonyítottan jól működő modell. 

• Kemény rozsdamentes acélból
készült, fekete teflon szűrőlap  

• Teljesen átlátszó tok a túrós
anyag könnyű észrevételéhez 

• 13,5 mm-es tejcsőbe Szerelhető 
• A Világon legnagyobb számban

értékesített tőgygyulladás-jelző

A Nemzeti Tejgazdálkodás Kutatóintézettel
együtt kifejlesztett eredeti, többszörös
díjnyertes, tejtömlőbe szerelhető Tőgygyulladás
jelző forradalmasította a klinikai tőgygyulladás
fejés közbeni észrevételét. 

A nagyobb Vision Tőgygyulladás-jelző rendkívül
hatékony a túrós tej kimutatásában. Kitűnő
tervezéséből adódóan bizonyítottan nem okoz
vákuumingadozást fejés alatt a fejőrendszerben. 

Azonnali tőgygyulladás észlelés, korai
kezelés, gyors termelésbe visszaállítás
• Gyors, percek alatt történő beszerelés 
• 100% fejés közbeni tőgygyulladás észlelés 
• Használatával a tőgygyulladás szabad szemmel 

megállapítható 
• Költséghatékony – néhány héten belül megtérülő

beruházás 
• Fölöslegessé teszi a előfejés munkaműveletét 
• Alkalmazásával nem csökken a tejáramlás és a

vákuum is stabil marad 
• A legjobb minőségű, élelmiszeriparilag tesztelt,

vegyszereknek ellenálló anyagokból készült 
• Mosás alatt nem kell nem kell leszerelni 

Vision Tőgygyulladás-jelző 

Az új tökéletesített Vision tőgygyulladás-jelző nagyobb

átmérővel és nagyobb fekete szűrőlappal rendelkezik a

mosási hatékonyság növelésének és a túrós tej könnyebb

kiszűrésének érdekében. A teszt kísérletek igazolják, hogy

a berendezés 54%-al hatékonyabbnak bizonyult, mint

bármely más a tőgygyulladás kiszűrésére használt eszköz. 

A Világ tőgygyulladás szakértőinek ajánlásával.

• Új fekete szűrőlap a túrós anyag könnyebb

felismeréséhez és a hatékonyabb mosás

érdekében   

• Az FDA (Food and Drug Admimistration)

által jóváhagyott élelmiszerbarát termék 

• Nagy, átlátszó ház a szűrőlapon megjelenő

túrós anyag könnyű észrevételéhez 

• 16 mm-es tejtömlőbe szerelhető

• Nagy belső átmérő az vákuumingadozás

kiküszöbölésének érdekében 

• Egy egyszerű, de nagyon hatékony eszköz


