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Fermele care utilizează 

sistemul ADF au văzut 

scăderea SCC după 

instalarea ADF, iar 

îmbunătățirea sănătății 

șeptelurilor continuă pe 

măsură ce vacile sănătoase 

se plimbă prin turmă. 

 

Sistemul automat ADF Milking este un 

produs multi-premiat care vine în 

ajutorul fermierilor prin îmbunătăţirea 

stării de sănătate a efectivelor 

Reduce numărul de cazuri de mastită, 
economisește timp, economisește bani și 
mărește eficiența sălii de muls 

 

Sistemul automat de imersare și spălare ADF Milking (Dipping and Flushing ADF Milking 
Sistem) este un sistem conceput pentru a îmbunătăți starea de sănătate a efectivului. Scopul este de 
a proteja mameloanele de infecții pentru a reduce mastitele și a limita în consecinţă numărul de  
celule somatice (SCC). 

Beneficiile sistemului ADF încep de îndată ce se termină mulsul, când 
manşonul este încă montat pe mamelon. 

 
 La finalul mulsului, sistemul tratează imediat mamelonul cu un produs dezinfectant și foarte 
emolient care protejează de infecții, reducând drastic riscul ca presiunea negativă să permită 
pătrunderea bacteriilor în canalul mamelonului - încă deschis când unitatea de muls este 
îndepărtată. 

Cu sistemul ADF putem controla cazurile de mastită şi numărul de celule somatice, crescând 
numărul de lactaţii şi longevitatea efectivului. Starea de sănătate a șeptelului este îmbunătățită în 
general, deoarece vacile mai sănătoase rămân mai mult timp în efectiv. 
 
 Este controlată astfel şi contaminarea încrucişată între vaci, deoarece unitatea de muls este 
dezinfectată automat la sfârșitul fiecărui muls graţie procesului de spălare back flush integrat în 
sistem. Fiecare mamelon al fiecarei vaci beneficiază de manșoane perfect dezinfectate. O sănătate 
bună a vacilor economisește bani, creşte calitatea laptelui și economisește timp. 
  
  

 

 

  

Instalând sistemul ADF, nu numai 

că economisiți banii cheltuiți 

pentru tratarea vacilor dvs., dar 

veți obține o creştere de 

producție, deoarece există mai 

puține vaci de tratat, crescând 

astfel veniturile, întrucât mai mult 

lapte produs poate fi vândut. 
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ADF – CUM AJUTĂ: 

  

Beneficiile imediate… 

 Creșterea producției de lapte 

 Calitate îmbunătățită a laptelui 

 Costuri ale tratamentului mastitei și al facturilor pentru produse si servicii 

veterinare reduse 

 Scăderea costurilor de recuperare 

 

…și pe termen lung 

 Creșterea lactației 

 Starea generală de sănătate a efectivului se 

îmbunătățește pe măsură ce vacile mai 

sănătoase se plimbă prin turmă 

 Venituri potențiale provenite din vânzarea 

surplusului de juninci 

Rolul sistemului ADF… 

 Ucide bacteriile 

 Reduce contaminarea încrucișată 

 Promovează starea bună a mameloanelor 

 Se aplică atunci când mamelonul este cel mai vulnerabil 

 Asigură o acoperire consistentă prin imersarea 
mamelonului, de fiecare dată, în soluţia dezinfectantă 

 Igienizează temeinic fiecare manşon  

  

 

 



 

4 
 

ADF - CUM FUNCŢIONEAZĂ: 

 

                Sfârșitul mulsului - procesul începe  

 
La sfârșitul mulsului se închide vidul și soluţia dezinfectantă este 
injectată printr-un canal în fiecare manşon al grupului de muls. 

 

 

       Soluţia dezinfectantă vine aplicată pe fiecare                            

      mamelon 

Dezinfectantul este aplicat cu precizie pe întreg mamelonul pe 

măsură ce manşonul este retras. 

  

               Mamelonul este dezinfectat și protejat 
 

În câteva secunde de la terminarea mulsului, mameloanele 

vulnerabile sunt acoperite cu substanţa protectoare.  

  

Se începe procesul de curățare 

Interiorul fiecarui manşon al grupului de muls este dezinfectat și 

apoi clătit cu apă curată.  

 

 

Grupul de muls este pregătit pentru vaca următoare 

Manşoanele sunt curate, necontaminate și pregătite pentru 

următorul muls.  



 

5 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Economiseşti bani 
 
ADF este un must-have pentru fermierii 
moderni care doresc să crească eficiența și 
să devină mai profitabili. După cum arată 
mărturiile noastre și nenumărate rapoarte 
de presă, utilizarea noului sistem de igienă 
al ADF va duce la economii reale - începând 
cu prima lună. 
 
 
ADF reduce nevoia de costuri suplimentare 
de muncă în exploatațiile care se extind 
(prin automatizarea în continuare a rutinei 
de muls), permițând fermelor să fie și mai 
rentabile. Prin eliminarea necesității de a 
înmuia și de a spăla clusterele manual, 
puteți continua activitatea importantă de 
muls. 
 

 

Cu automatizarea pe care o oferă sistemul ADF 
devine mai eficient controlul mastitei, 
oferindu-vă chiar și îmbunătățiri suplimentare 
în ceea ce privește profitabilitatea - reducerea 
cazurilor de mastită înseamnă mai multă 
cantitate de lapte în tanc, randamente mai 
mari și facturi ale medicului veterinar mai 
reduse. Veți observa, de asemenea, o 
îmbunătățire a calității laptelui dumneavoastră 
cu SCC-uri reduse ceea ce stimulează producția 
de lapte și vă asigură că veți obține cele mai 
favorabile plăți pentru calitatea laptelui. 
 
Cu dubla acțiune de menținere a vacii mai 
sănătoase și menținerea sub control a 
costurilor forței de muncă veți începe să vedeți 
beneficiile utilizării sistemului ADF unde 
contează cel mai mult - în buzunarul dvs.. 

 

Economiseşti timp 

 
ADF ajută deja fermierii din întreaga lume 
să economisească timp prețios cu produsul  
său premiat. 
 
Metodele tradiționale de sterilizare și 
curățare a grupurilor de muls printre vaci 
nu sunt doar consumatoare de timp, ci şi 
predispuse la erori umane. 
 
Prin automatizarea procesului de imersare 
și spălare, sistemul simplu si robust ADF va 
aplica în mod automat „dip“ (substantele 
emoliente și dezinfectante) în interiorul 
manşoanelor imediat după muls. 
Manşoanele sunt apoi clătite automat, 
pregătite pentru următoarea vacă. 
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 Sistemul ADF Milking este 

implementat şi comercializat cu succes de 

producătorul italian de instalaţii şi sisteme de 

muls TECNOZOO Impianti, al cărui unic 

distribuitor pe piaţa din România este firma 

Agrizootek, cu sediul în judeţul Cluj.  

Societatea Agrizootek înfiinţată în anul 2015, activează în domeniul comercializării serviciilor şi 

echipamentelor zootehnice, fiind unicul importator al instalaţiilor de muls marca TECNOZOO (Italia) şi ale 

produselor pentru zootehnia modernă marca OMVE şi Brevetti Cremonesi (Italia). 

 Firmă dinamică, dornică să-şi consolideze poziţia pe segmentul de piaţă pe care activează, pune la 
dispoziţia beneficiarilor o gamă largă de servicii şi materiale/produse/echipamente/instalaţii, al căror 
element de referinţă este  CALITATEA. 

Înaltul nivel tehnologic al produselor noastre, precum săli de muls şi alte tipuri de instalatţii de muls, 

tancuri răcire lapte, construcţie grajduri şi dotări interioare, reprezintă o garanţie a preocupării noastre 

permanente pentru dezvoltarea producţiei zootehnice, ameliorarea stării de sănătate a animalelor, creşterea 

veniturilor prin vânzarea directă a laptelui, în fermele beneficiarilor noştri. 

  Agrizootek SRL vă oferă : 
    - Consultanţă tehnică, proiectare şi execuţie. 
    - Proiecte de execuţie cu titlu gratuit pre-contract (consultanţa şi proiectarea tehnică în vederea unei 
colaborări sunt gratuite). 
    - Asistenţă tehnică de şantier pentru construcţii grajduri şi dotarea cu echipamente a acestora. 
    - Oferim montaj, punerea în funcţiune, probe în timpul lucrului pentru o funcţionare corectă şi în parametri 
a tuturor echipamentelor livrate. 
    - Instruirea personalului de către tehnicieni calificaţi. 
    - Organizăm revizii periodice programate, atât în perioada de garanţie cât şi post garanţie, pentru toate 
echipamentele livrate sau modificate. 
    - Asistenţă şi service calificat pentru clienţii noştri, 24/24, 7/7, 365/365 
    - Piese de schimb şi consumabile de cea mai bună calitate. 

 
Date de contact: 
 
AGRIZOOTEK SRL 
Aghiresu-Fabrici, nr. 21, jud. Cluj  
Tel.: (+40)741 328 307 - Administrativ 
          (+40)746 567 948 - Tehnic 
E-mail: info@agrizootek.ro 
Site: www.agrizootek.ro 

mailto:info@agrizootek.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AGRIZOOTEK SRL - Aghiresu-Fabrici, nr. 21, jud. Cluj 
Tel. 0741328307, 0746567948 e-mail: info@agrizootek.ro 

www.agrizootek.ro 


