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Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lampaiden ja vuohien korvamerkkien hyväksymiselle asetetut edellytykset

Lampaiden ja vuohien korvamerkkien ja elektronisten merkkien
lukijalaitteiden hyväksymiselle asetetut edellytykset
Lampaiden ja vuohien korvamerkkien hyväksymisestä ja hyväksymisen edellytyksistä on säädetty
maa- ja metsätalousministeriön lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä antamassa
asetuksessa (1011/2005, muut. 334/2006 ja 58/2007) sekä Neuvoston asetuksessa (EY) N:o
21/2004 ja Komission asetuksessa (EY) N:o 933/2008. Elektronisten tunnistimien ja niiden
lukemiseen käytettävien lukijoiden hyväksymisen edellytyksistä on myös erikseen säädetty
Komission päätöksen N:o 2006/968/EY liitteessä. Tässä Eviran ohjeessa on kootusti korvamerkkien
ja elektronisten merkkien lukijoiden hyväksymiselle asetetut edellytykset.

Yleisesti:
Korvamerkin on oltava
1. kestävä
o kestää korroosiota
o kestää lämpötilan vaihteluita -30 ja +30 Celsius-asteen välillä
o kestää kohtuullista taipumista
2. mahdoton väärentää
3. luettavissa eläimen koko elinajan.
Lisäksi
4. korvamerkkiin tehtävien merkintöjen on oltava
o näkyviä; merkintöjen korkeudeksi suositellaan vähintään 5 mm yksilötunnuksen
numeeristen ja kirjainmerkkien osalta
o mahdottomia poistaa
5. korvamerkin on pysyttävä eläimessä kiinni sitä vahingoittamatta
o lävistää korvalehden siistillä viillolla
o ei aiheuta paleltumavammoja
6. korvamerkki ei saa olla uudelleen käytettävissä.
7. elektronisena merkkinä käytetään korvamerkkiin yhdistettyä, ainoastaan luettavaksi
tarkoitettua passiivista transponderia, jossa käytetään HDX- tai FDX-B-teknologiaa ja joka
on ISO-standardien 11784 ja 11785 mukainen. Transponderin on oltava hyväksytysti
testattu em. standardien suhteen; ICARin testiprotokolla alkaen vuodesta 1995 tai sen jatke
ISO-standardi 2461, osat 1-4 ”Radiofrequency identification of animals”. Transponderiin
on oltava mahdollista ohjelmoida haluttu EU-tunnus ja transponderin järjestysnumero
(uudelleenmerkinnän laskuri 0-7) merkin toimitusvaiheessa siten, että uudelleenohjelmointi
ei ole mahdollista.
Elektronisen merkin lukijan on oltava
hyväksytysti testattu ISO-standardien 11784 ja 11785 suhteen ICARin testiprotokollan
mukaisesti vähintään komission päätöksen N:o 2006/968/EY liitteen luvussa III mainituilta osin.
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Korvamerkkeihin tehtävät EU-tunnusmerkinnät:
Pää- ja apumerkissä on oltava nähtävissä yksilöllinen tunnus, joka on 2 kirjainta (FI) + 8 numeroa.
Jos maakoodi annetaan numeroina, yksilöllinen tunnus on 3 numeroinen maakoodi (ISO 3166
standardi) + 8 numeroa.
Yksilöllisen tunnuksen on näyttävä sekä eteen- että taaksepäin.
Yksilöllisestä tunnuksesta laskettava tarkistenumero suositellaan erotettavaksi varsinaisesta
tunnuksesta siten, että tarkistenumeroa ei erehdytä pitämään osana varsinaista tunnusta.
Lisämerkinnät:
Lähtökohtaisesti korvamerkkeihin on oltava mahdollista lisäksi tulostaa niin sanottu tuottajan oma
tieto (enintään 4 numeroa), jonka tulee näkyä sekä eteen - että taaksepäin. Samoin on oltava
mahdollista tulostaa tarkistenumero, jonka tulee näkyä taaksepäin.
Päämerkki (vasemmassa korvassa oleva merkki) ja apumerkki (oikeassa korvassa oleva merkki)
eivät siis merkinnöiltään erotu toisistaan.

Poikkeuksena edellä esitettyyn:
Materiaaliltaan alumiiniset korvamerkit voidaan hyväksyä, vaikka niihin ei olisi mahdollista tulostaa
yllä mainittua tarkistenumeroa tai tuottajan omaa tietoa.
Yksimittaisten korvamerkkien eli ns. lenkkimerkkien samoin kuin liuskamallisten merkkien osalta
merkkiin tehtävien merkintöjen suuntaa (eteen/taaksepäin) ei ole yllä esitetyin tavoin määritelty.
Liuskamallisten merkkien osalta suositellaan, että ns. tuottajan oma tieto näkyisi taaksepäin.
Elektronisessa korvamerkissä ei sen eteenpäin näkyvässä osassa tarvitse näkyä muuta kuin
yksilöllinen tunnus. Taaksepäin näkyvässä osassa on sen sijaan oltava näkyvissä sekä yksilöllisen
tunnuksen tarkistenumero että tuottajan mahdollisesti haluama, oma tieto (enintään 4 numeroa).

Hyväksymistä haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Eviraan. Merkkiehdotuksen lisäksi
hakemuksessa on selvitettävä kuinka pitkä toimitusaika on vapaille merkeille ja korvausmerkeille.
Hakemus on postitettava päivättynä ja allekirjoitettuna Eviraan osoitteeseen:
EVIRA / Kirjaamo
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

