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A-Rehun korvamerkit naudoille tilataan Minun maatilani -ohjelmiston 

kautta 

 

VAPAIDEN MERKKIEN TILAAMINEN SYNTYMÄTTÖMILLE VASIKOILLE 

Kun tilaat syntyville vasikoille merkkejä, ne ovat nimeltään vapaita merkkejä. Niitä voi 

tilata minimissään 5 eläimelle. A-Rehulla on kaksi eri vaihtoehtoa.  

• tavallinen Tru-Test eLappu tai 

• geenitestiä varten tehty GenoMerkki.  

 

Molemmissa apumerkki on samanlainen elektroninen merkki, mutta päämerkissä on eroa. 

GenoMerkki ottaa korvasta näytepalan putkiloon ja korvamerkin kiinnitysvaiheessa pala 

suljetaan putkiloon, jonka kyljessä eläimen syntymätunnus on valmiiksi printattuna.  

 

 

Korvamerkkien kiinnitykseen tarvitset 

 

GenoMerkin kiinnitykseen tarvitset Caisleyn korvamerkkipihdit, jotka saat A-Rehun 

tarvikekaupasta:  http://www.a-kauppa.fi/korvamerkit-i-48.html. Caisleyn pihdit käyvät 

kaikkien A-Rehun korvamerkkien kiinnitykseen.  

 
 

 

Kaikkien muiden A-Rehun korvamerkkien, kuin GenoMerkkien kiinnitys onnistuu myös 

Allflexin pihdeillä. Niihin pitää kuitenkin vaihtaa teräksenvärinen Caisley-merkkinen 

neula. http://www.a-kauppa.fi/allflex-pihdin-neula-test-merkille-p-3586.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.a-kauppa.fi/korvamerkit-i-48.html
http://www.a-kauppa.fi/allflex-pihdin-neula-test-merkille-p-3586.html
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Näin tilaat A-Rehun vapaita korvamerkkejä Minun maatilani -ohjelmiston kautta 

 

Valitse eläinkorista Korvamerkki-painike ja klikkaa sitä 

 

 

Katso alla olevista esimerkkikuvista mallia. Etenet valitsemalla Uusi tilaus  Vapaat 

korvamerkit  Elektroniset eMerkit  Apumerkin tiedot. Tässä vaiheessa valitset 

tilakohtaiset korvanumerosarjat ja kappalemäärät. Muista, että hinta on A-Rehun merkeille 

edullisempi, kun tilaat kaikki numerosarjat samalla tilauksella.  

Toimittajaksi A-Rehu  Tuotteeksi jompikumpi vaihtoehdoista.  
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HUOM! Korvamerkkilajin valinta tapahtuu klikkaamalla korvamerkin kuvaa. Lopuksi Tallenna 

tilaus. Tämän jälkeen tilaus lähtee korvamerkkitoimittajalle seuraavana tiistaina tai 

perjantaina, kumpi päivä onkaan ensin. 

 

 

KORVAUSMERKIN TILAAMINEN PUDONNEEN TAI RIKKOONTUNEEN TILALLE 

 

Kirjaudu Minun maatilani-ohjelmaan 

Valitse eläimet, joille tilaat korvausmerkit eli siirrä eläimet ns. eläinkoriin, jonka löydät oikeasta 

näytön reunasta sinisen lehmäpainikkeen painalluksella.  

Napauta korvamerkkipainiketta, joka tulee esille oikeassa reunassa olevasta ns. eläinkorista 
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Tämän jälkeen etenet seuraavan kuvan mukaisesti. Huomaa, että jos haluat minkä tahansa 

korvamerkin A-Rehun valikoimasta, valitset ensin ”elektroninen korvamerkki”, jonka jälkeen voit 

valita korvamerkkitoimittajaksi A-Rehun. Näin myös silloin, kun tilaat pelkkää pääMerkkiä eli sitä 

merkkiä, jossa ei ole elektroniikkaa. Valittavanasi on korvamerkkilajeista vain yksi vaihtoehto. 

Klikkaa sitä ja valitse, tilaatko eläimille korvausmerkit molempiin korviin vaiko vain jomman 

kumman. Valinta on eläinkohtainen. Lopuksi tallenna tilaus. Mitä useamman korvausmerkin tilaat 

kerralla, sen edullisemmaksi tilaaminen tulee.  

 

 

 

Korvamerkkien hinnasto ja muu lisätiedot löytyvät täältä: 

http://www.a-kauppa.fi/korvamerkit-i-48.html 

 

Tilaa korvamerkit aina hyvissä ajoin, tilaa mahdollisimman paljon kerralla ja muista noutaa 

isommat toimitukset postista heti, kun saat paketin saapumisilmoituksen, jossa lukee 

lähettäjänä GLS. 

 

Eläimesi kiittävät, kun tilaat A-Rehun korvamerkit, joita eläintesi on kevyt kantaa. 

Loppukasvattajat kiittävät, kun tilasit kestävät ja selkeälukuiset korvamerkit. Toivomme, että 

olet itsekin tilaukseesi tyytyväinen ja tilaat vielä uudestaankin 😊 

 

 

http://www.a-kauppa.fi/korvamerkit-i-48.html

