
 

 

 

Nautojen virallisten AgroTag -korvamerkkien veroton myyntihinnasto 15.12.2021 alk. 

Hinnastot ovat esimerkillisiä, eivätkä sisällä kaikkia mahdollisia tilausmääriä. Hinnat ovat verottomia myyntihintoja asiakkaalle toimitettuna. 

 

VAPAAT MERKIT SYNTYVILLE VASIKOILLE 

 

  

AgroTag eLappu -korvamerkkejä on vapaina merkkeinä saatavilla sekä 

FDX että HDX elektroniikalla varustettuina. Kumpikin tekniikka on ISO-

standardin mukainen ja yleisimmät lukijalaitteet lukevat kumpaakin 

merkkimallia. Osassa ruokinta-automaatteja ja lypsyasemia on 

kuitenkin käytössä vain toinen näistä tekniikoista. Halutessasi 

hyödyntää korvamerkkiä tunnistimena laitteissasi, varmista kumpi 

näistä kahdesta mallista kannattaa valita. Merkki kiinnitetään merkin 

valmistajan omilla Caisley pihdeillä tai Allflex pihdeillä, joihin 

vaihdettu Caisley neula. 



 

VAPAAT MERKIT SYNTYVILLE VASIKOILLE KUDOSNÄYTTEEN OTTAMISTA VARTEN 

 

 

 

 

 

AgroTag GENO -korvamerkkejä on vapaina merkkeinä saatavilla 

sekä FDX että HDX elektroniikalla varustettuina. Kumpikin 

tekniikka on ISO-standardin mukainen ja yleisimmät 

lukijalaitteet lukevat kumpaakin merkkimallia. Osassa ruokinta-

automaatteja ja lypsyasemia on kuitenkin käytössä vain toinen 

näistä tekniikoista. Halutessasi hyödyntää korvamerkkiä 

tunnistimena laitteissasi, varmista kumpi näistä kahdesta 

mallista kannattaa valita. Merkki on tarkoitettu kudosnäytteen 

ottoon geenitestiä tai genotyypitystä varten. 

Merkki kiinnitetään vain merkin valmistajan omilla Caisley 

pihdeillä. 



 

KORVAUSMERKIT IRRONNEIDEN TILALLE 

 (HUOM! AgroTag merkkien pysyvyystakuu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AgroTag -korvausmerkkeinä voi tilata joko päämerkkiä tai kahta erilaista elektronista apumerkkiä; joko FDX tai HDX-lukutekniikalla. Kumpikin 

tekniikka on ISO-standardin mukainen ja yleisimmät lukijalaitteet lukevat kumpaakin merkkimallia. Osassa ruokinta-automaatteja ja lypsyasemia on 

kuitenkin käytössä vain toinen näistä tekniikoista. Halutessasi hyödyntää korvamerkkiä tunnistimena laitteissasi, varmista kumpi näistä kahdesta 

mallista kannattaa valita. Merkki kiinnitetään merkin valmistajan omilla Caisley pihdeillä tai Allflex pihdeillä, joihin vaihdettu Caisley neula. 

HUOM! Pysyvyystakuu: Kun tilaat korvausmerkin eläimelle, jolle on 6 vuoden sisällä tilattu AgroTag (tai ent.Tru-Test)-merkki, saat korvausmerkin 

veloituksetta. Muutoin korvausmerkit laskutetaan oheisen hinnaston mukaan.  



 

TILAPÄISMERKIT  

 

 

              

 

 

 

 

AgroTag-tilapäismerkki on tarkoitettu käytettäväksi vain pakottavassa tilanteessa teuraseläinten lähtiessä tilalta. Sillä voi korvata vain toisen korvan 

merkit. Tilapäismerkkiin tulee kirjoittaa eläimen syntymätunnus ja se tulee rekisteröidä käyttöön ko. eläimelle. Eläimellä tulee olla tilapäismerkin 

lisäksi aina myös yksi alkuperäinen korvamerkki. Merkki kiinnitetään merkin valmistajan omilla Caisley pihdeillä tai Allflex pihdeillä, joihin vaihdettu 

Caisley neula. 

 


