
Korvamerkki on  
eläimen tunniste

Jokainen syntyvä vasikka on merkittävä kahdella virallisella, Eviran hyväksymällä 
korvamerkillä viimeistään 20 päivän ikäisenä. Nautoja ei saa lähettää välitykseen, 
teurastamoon tai siirtää tilalta toiselle ilman korvamerkkiä. Tämän vuoksi merkkien 
toimitusvarmuus, pysyvyys ja kestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toisaalta merkin 
on kiinni jäädessään annettava periksi, ettei eläimen korva vahingoitu. Faba valitsee 
toimittajat merkkien laadun, toimitusvarmuuden ja kilpailutuksen perusteella. 
 
Allflex on maailman ja OS ID Stallmästaren Pohjois-Euroopan johtava korva- 
merkkien valmistaja. Vuoteen 2010 asti Suomessa kaikki nautojen viralliset  
korvamerkit ovat olleet Allflexin valmistamia. Faba on tuonut maahan nautojen  
virallisia korvamerkkejä vuodesta 1994 lähtien. 
 
Elektroniset korvamerkit eli eMerkit ovat nopeasti yleistymässä maailmanlaa- 
juisesti. eMerkistä eläin voidaan tunnistaa luotettavasti erilaisilla lukulaitteilla  
porteilla, ruokinta-automaateilla ja lypsyasemilla ja kirjaustoimenpiteissä. 
On tärkeää, että eMerkki täyttää ISO-stardandin mukaisen yhteensopivuuden  
ja on helposti luettavissa. Patentoitu HDX-radiosignaalin perustuva eMerkki  
on todettu testeissä luotettavimmaksi ja lukuetäisyydeltään parhaaksi.  
Tuotevalikoimassa on kolme eri kokoista eMerkkiä.  
 
Nautojen korvamerkit tilataan Eviran ohjeiden mukaan Maatalouden Laskenta- 
keskuksen Nautarekisteristä. Ammu- ja Elmer-ohjelmat ovat karjanomistajan 
kannalta helpoin tilaustapa. Korvamerkkien hinnat löytyvät Faban kotisivuilta.  
 
Faba toimittaa korvamerkit postipakettina tiloille. Vapaiden merkkien (sisältää  
pää- ja apumerkin) toimitusaika on 2-4 viikkoa ja korvausmerkkien noin 7 päivää  
tilauksesta. Faba laskuttaa korvamerkit yhdessä siemennysmaksujen kanssa,  
jolloin maitotiloilla voidaan hyödyntää meijeritiliä.



 Allflex

päämerkin tunnistaa viivakoodista

Allflexin merkkien taipuisa metallivahvisteinen erikoismuovi- 
seos kestää ankarat säänvaihtelut, niin pakkasen, kuumuu- 
den kuin auringonvalon. Ne ovat turvallisia. Merkki katkeaa, 
jos eläin jää merkistä kiinni, mikä estää korvan repeämisen 
(vetolujuus enint. 35 kg). Merkit valmistetaan Ranskassa.

 Allflex Ultra Senior
• Terävä metallikärki nopeuttaa kiinnittämistä

• Varmistettu kiinnipysyminen: naarasosan kovamuovi 
 ja urososan metallikärki napsahtavat kuuluvasti  
 paikalleen, urososa pyörii kevyesti naarasosassa 

• Merkin kaula vahvistettu estämään merkin repeämistä

• Merkin koko 79 x 57 mm, yhteispaino 11,7 g

• Merkinnät kestävät eläimen koko iän: polttava laser-
 leimaus ei kulu hankaamalla eikä kemiallisilla liuotti- 
 milla, mustesuihkuleimaus parantaa luettavuutta.

 Allflex eNappi Junior HDX
• Icar-hyväksytty kansainvälisen ISO-standardinmukainen 
 tuote

• Patentoitu HDX-teknologia naarasosassa

• Naarasosan halkaisija 30 mm,
 pieni urososa 58,6 x 57 mm, yhteispaino 13,9 g 

• Hyvä pysyvyys korvassa: asennus korvalehdessä 
 normaalia merkkiä syvemmälle

• Erinomainen lukuvarmuus, lukuetäisyys antenniluku-
 laitteella jopa 1 m

• Suositellaan erityisesti sonnivasikoille

 Allflex eSelect Senior HDX 
• eMerkki yhdistettynä perinteiseen merkkiin, eläin 
 tunnistettavissa korvanumerosta ja lukijalaitteilla

• Ominaisuudet kuten Allflex Ultra ja eNappi Junior HDX
 yhdessä

• Suositellaan tuleville lypsylehmille

• Erinomainen lukuvarmuus, lukuetäisyys antenniluku-
 laitteella jopa 1 m



Stallmästaren-merkit ovat pehmeää ja joustavaa poly- 
uretaanimuovia, joka kestää suuria lämpötilavaihteluita,  
auringonvaloa ja äärimmäistä kulutusta koko eläimen  
eliniän. Merkit valmistetaan Ruotsissa.

 Combi 2000®  -korvamerkit
• Materiaali ja muotoilu pitävät merkin paikallaan

• Merkin koko 70 x 57 mm, yhteispaino 10 g

• Patentoitu lukitusjärjestelmä 

• Ympäristöystävällinen, kierrätettävissä, ei sisällä 
 metalliosia

• Polttava laserleimaus takaa selkeän luettavuuden, 
 leima kestää eläimen koko iän

• Eläinystävällinen kiinnitys, haavapinta paranee 
 nopeasti ja suljettu kärki estää tartuntavaaran

• Vapaat merkit toimitetaan toisiinsa kiinnitettyinä 
 patentoidun ultraäänihitsausmenetelmän avulla

 Combi E30 HDX
• ICAR-hyväksytty kansainvälisen ISO-standardin 
 mukainen eMerkki

• Ainutlaatuinen HDX-teknologia naarasosassa

• Optimoitu signaalikantama ja lukuetäisyys tekevät 
 merkistä erityisen hyvän automaattiseen luentaan

• Naarasosan halkaisija 30 mm,
 urososa pieni Combi 2000, koko 48 x 42 mm,  
 yhteispaino 11,3 g

• Suositellaan erityisesti sonnivasikoille

Merkit kannattaa kiinnittää mustilla Stallmästaren Combi  
Junior -pihdeillä. Mikäli tilalla on käytössä Allflexin pihdit, 
niiden neula on vaihdettava. Stallmästaren lähettää korva- 
merkkien ensimmäisen toimituserän mukana pihteihin  
sopivan mustan vaihtoneulan.

 Stallmästaren

päämerkin tunnistaa viivakoodista
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 Pihdit
Tärkeintä korvamerkkien pysyvyyden kannalta on, että ne 
kiinnitetään tarkoitukseen sopivilla pihdeillä, joiden neula on 
suunniteltu käytössä olevan merkin mukaan. Kun merkki 
asetetaan neulaan, sen on asetuttava paikalleen tukevasti  
ja neulan pohjaan asti. 
 
Uusien pihtien mukana tulee varaneula, joka on syytä pitää 
omalla tarkoitukseen suunnittelulla paikallaan. Jos varaneula 
otetaan käyttöön, on syytä tilata uusi.

 Allflex Total Tagger -pihdit
Tukevat punaiset pihdit soveltuvat sekä perinteisten että 
eMerkkien kiinnittämiseen. eMerkin kiinnittämiseksi poiste-
taan naaraspuolelta musta muoviosa, jolloin eMerkki asettuu 
tukevasti paikoilleen.
 

 Stallmästaren  
 Combi Junior -pihdit
Mustat Stallmästaren-pihdit ovat samanlaiset kuin Allflex 
Total Tagger -pihdit, mutta niiden neula on lyhyempi ja pak-
sumpi. On suositeltavaa, että Allflexin merkeille käytetään 
punaisia ja Stallmästaren-merkeille mustia pihtejä.

  
 Allflex-erikoistussi  
 korvamerkeille
Korvamerkkien merkinnät tulee tehdä tarkoitukseen sopivilla 
tusseilla, joiden muste jää pysyvästi merkin muoviin kiinni. 
Käytä tusseja käyttöohjeen mukaan varmistaaksesi parhaan 
pysyvyyden.

• Ohutkärkinen (Fine tip, n. 1,5 mm leveä)

• Normaalikärkinen (Broad tip, n. 3 mm leveä)
 

 Allflex-lukijalaite 
 (ISO 11784/11785 HDX 
 ja FDX-B eMerkkeille)
Lukija näyttää EU-tunnuksen ja varastoi sen muistiinsa. 
Lukija ilmoittaa äänimerkillä tunnuksen lisäksi, että lukeminen 
on tapahtunut. Lukuetäisyys on noin 39 cm (HDX) ja noin  
34 cm (FDX) luettavasta korvamerkistä. Luetut tiedot voi- 
daan siirtää lukijasta tietokoneeseen yksilöittäin tai ryhmissä 
laitteen mukana tulevan johdon tai langattoman bluetooth-
lisävarusteen avulla. Pakkaus sisältää yhden pariston, joka 
voidaan ladata paikoillaan verkkojohdon avulla. 

Lukuvarren pituuden voi valita laitetta tilattaessa joko 45 cm 
tai 60 cm.

 Allflex-lukijalaitteen  
 bluetooth-lisävaruste
Langattomaan tiedonsiirtoon Allflex-eMerkkien -lukijalait-
teesta tietokoneeseen tai kämmenmikroon on saatavana  
lukijalaitteen kahvaan asennettava bluetooth-adapteri. 
Tietokoneeseen tai kämmenmikroon on hankittava erillinen 
sovellus (esim. MobiAmmu), joka mahdollistaa tiedonsiirron.
 

 Allflex-lukijalaitteen varaparistot, 
 pariston laturi
Isoissa karjoissa ja paljon lukemista vaativissa tilanteissa 
pariston lataamiseen käytetään erillistä laturia. Lisälaitteena 
toimitettavassa laturissa voidaan ladata samanaikaisesti  
kolme paristoa. Lukijalaitteen varaparistot toimitetaan  
yksittäispakattuina.

Tilaa tarvikkeet www.faba.fi

 Tarvikkeet

 adapteri

Palvelemme sinua  
puhelimitse  

klo 8-16 
puh. 020 747 2062


