A-Rehun korvamerkit naudoille tilataan Minun
maatilani -ohjelmiston kautta
VAPAIDEN MERKKIEN TILAAMINEN VASIKOILLE
Kun tilaat syntyville vasikoille merkkejä, ne ovat nimeltään vapaita merkkejä. Minimitilausmäärä on 5 kpl. A-Rehulla
on neljä eri tilausvaihtoehtoa. Tuotekuvia katsoessa elektronisten merkkien tekniikan eroja ei voi havaita ja ne siten
näyttävät ulkoisesti identtisiltä.
Kaikissa vaihtoehdoissa apumerkkinä on eMerkki, mutta 29.10.2019 alkaen näitä eMerkkejä on tekniikaltaan
kahdenlaisia. Eron kahden eMerkkityypin välillä huomaat vain tuotteen nimessä. Ensiksi on tiedettävä, tilaako pelkkiä
elektronisia korvamerkkejä vaiko kudosnäytteenottoon tarkoitettuja korvamerkkejä
•
AgroTag eLappu vai
•
geenitestiä tai genotyypitystä varten Geno-merkki
Lähes kaikille tiloille sopii edelleen FDX eLappu. Uutena myyntiin otettu HDX eLappu on hieman kalliimpi, mutta
osalla tiloista välttämätön. Jotkut laitteet tunnistavat vain HDX-tekniikan merkit, joten selvitä oman tilasi laitteiden
vaatimukset ennen tilausta. Korvamerkkien käsilukijat tunnistavat molemmat merkkityypit.
Geno-merkki eroaa ulkoisesti eLappu-tuotteesta päämerkin osalta. Päämerkin lieriöterällä otetaan korvasta näytepala
putkiloon ja korvamerkin kiinnitysvaiheessa pala sulkeutuu putkiloon, jonka kyljessä eläimen syntymätunnus on
valmiiksi printattuna

NÄIN TILAAT A-REHUN VAPAITA KORVAMERKKEJÄ
Valitse eläinkorista korvamerkkipainike ja klikkaa sitä

Katso alla olevista esimerkkikuvista mallia. Etene valitsemalla Uusi tilaus > Vapaat korvamerkit > Elektroniset eMerkit
> Apumerkin tiedot (tässä valitset tilakohtaiset korvanumerosarjat ja kappalemäärät, muista, että hinta on A-Rehun
merkeille edullisempi, kun muistat tilata kaikki numerosarjat samalla tilauksella)> Toimittajaksi A-Rehu> Tuotteeksi
joku neljästä vaihtoehdosta. Lopuksi voit vaihtaa tarvittaessa toimitusosoitteeksi jonkun muun kuin oletusosoitteen.
HUOM! Korvamerkkilajin valinta tapahtuu klikkaamalla korvamerkin kuvaa. Lopuksi tallenna tilaus. Tämän jälkeen
tilaus lähtee korvamerkkitoimittajalle seuraavana tiistaina tai perjantaina, kumpi päivä onkaan ensin.

KORVAMERKKIEN TOIMITUS
Korvamerkit toimitetaan suoraan tilalle, mutta jos jostain syystä saat kuitenkin paketin saapumisilmoituksen, niin
korvamerkkipaketin lähettäjäksi on merkitty ”GLS”.

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

Tämän jälkeen etene seuraavan kuvan mukaisesti. Huomaa, että jos haluat minkä tahansa korvamerkin A-Rehun
valikoimasta, valitse 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 kaksi vaihtoehtoa. (Geno-merkkejä ei voi tilata korvausmerkkinä.) Klikkaa tuotteen kuvaa ja
valitse, tilaatko eläimille korvausmerkit molempiin korviin vaiko vain jomman kumman. Valinta on eläinkohtainen.
Voit vaihtaa tarvittaessa toimitusosoitteeksi jonkun muun kuin oletusosoitteen. Lopuksi tallenna tilaus. Mitä
useamman korvausmerkin tilaat kerralla, sen edullisemmaksi tilaaminen tulee.
Jos eläimen rikkoontunut tai pudonnut korvamerkki on ollut A-Rehun markkinoima korvamerkki ja sen toimituksesta
on kulunut korkeintaan 6 vuotta, saat korvausmerkin tälle eläimelle veloituksetta. Tilaus tehdään normaaliin tapaan.

TARVITSET NÄITÄ KIINNITYKSEEN
Caisleyn pihdit käyvät kaikkien A-Rehun korvamerkkien kiinnitykseen. Uudet korvamerkkiasiakkaat saavat pihdit
ensimmäisen korvamerkkilähetyksen mukana automaattisesti ja ilmaiseksi.
HUOM! Geno-merkin kiinnitykseen tarvitset Caisleyn korvamerkkipihdit, mutta
kaikkien muiden A-Rehun korvamerkkien kiinnitys onnistuu myös Allflexin pihdeillä, joihin tulee kuitenkin vaihtaa
teräksenvärinen Caisley-merkkinen neula.
Jos pihdit tai neulat puuttuvat, voit tilata ne A-Rehun tarvikekaupasta www.a-kauppa.fi

Lisätietoja ja hinnastot löytyvät verkkosivuiltamme
https://www.atriatuottajat.fi/a-rehu/tarvikkeet/korvamerkit/

