
KVALITETSØREMÆRKER
MED HURTIG LEVERING
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Merko introducerede behandlingsvognen i 2013 og siden har mere end 
125 svineproducenter skiftet fra en hård fysisk og manuel øremærkning, 
kastration, coccidiose behandling og jerninjektion mv. til en langt hurtige-
re og mere skånsom løsning for både smågrise og medarbejdere. Merko 
behandlingsvognene giver dig en driftssikker og mere effektiv løsning til 
hverdagen, med brugervenlige redskaber, som er lette at rengøre. Alle 
redskaber fås separat eller som en individuel skræddersyet behandlings-
vogn, der opfylder jeres behov. 

*55 øre/øremærke + SEGES gebyr, 
moms og porto. Du køber selv jern, 
smertestillende og Baycox mv.

MERKO BEHANDLINGSVOGNE
SPAR TID OG PENGE OG FÅ SAMTIDIG GLADERE MEDARBEJDERE

Ny Multivogn

• Robust vogn i rustfri materialer 
•  Giver ergonomisk korrekt  
 arbejdshøjde
•  25 meter kabelrulle med optræk  
 (tilkøb)
•  Højde fra 91 cm, 61 cm bred,  
 140,50 cm lang, sammenfoldet   
 105 cm
• 2 kurve med vippebeslag
• 3 stk. Håndsprøjteholdere
•  2 stk. Mærkesprayholdere
•  1 stk. spritholder til skalpel 
•  Integreret kastrationsbænk

Halebrænder

• Kraftig model til sikker kupering
•  Skærer og brænder samtidig,
 hvilket reducerer blødninger
 og risikoen for infektioner
•  Variabel kuperingslængde

BESTIL EN ONLINE FREMVISNING  
PÅ TLF:  97 81 15 55 ELLER  

SE VIDEOER PÅ ALLFLEX.DK

*55 øre/øremærke + SEGES gebyr, 
moms og porto. Du køber selv jern, 
smertestillende og Baycox mv.

NY MULTIVOGN

MerkoMatic Kompact

• Spar tid ved øremærkningen
• Bruger og dyrevenlig
• Vedligeholdelsesfri 
• Max kapacitet op til 700 søer

2022
www.allflex.dk

*PRIS PR. GRIS55 ØRE

Komfortvogn

• Robust vogn i rustfri materialer
• Roterbar plade med aftagelig kurv  
 og holder som tåler højtryksrens
•  Giver ergonomisk korrekt  
 arbejdshøjde
•  25 meter kabelrulle med optræk
• Højde fra 85 - 95 cm, 50 cm bred,
 100 cm lang (uden kurv)
• Total længde med 1 kurv
 og håndtag 175 cm

Stationær sprøjte

• Let betjenelig håndfri sprøjte
•  Kanylen er sikkert afskærmet
•  Hygiejnisk og let at rengøre
•  Fås i 2 størrelser: 0,1-1,0 ml / 1,1- 
 2,0 ml

Halebrænder

• Kraftig model til sikker kupering
•  Skærer og brænder samtidig,
 hvilket reducerer blødninger
 og risikoen for infektioner
•  Variabel kuperingslængde

Oral dispenser

• Let og skånsom tildeling af  
 Baycox el. lign.
•  Præcis dosering fra 0,1 – 1,0 ml

MerkoMatic

• Spar tid ved øremærkningen
•  Bruger og dyrevenlig
•  Vedligeholdelsesfri

Kasterationsbænk

• Enkel og nem at betjene

HURTIG BETJENING  
KANYLEN  

SIKKERT AF VEJEN

NYHED 
ONLINE 

FREMVISNING

*PRIS PR. GRIS55 ØRE
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Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

Antal Pris i kr./stk Farver Pris i kr./stkFarver Pris i kr./stk

Danmarksmest brugte og billigste

Altid 
Danmarks
billigste

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke med CHR 
nr. for og bagside er Ø 27mm

1 - 999
1000-9999

> 10000

0,59
0,44
0,32

Merko rund
Kraftig so/smågrise øremærke med CHR nr. 
forside er Ø 27mm med skarp metal  
spids og bagside er Ø 27mm

1 - 999
> 1000

0,98
0,76

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste og MEST brugte smågrise øremærke 
med CHR nr. som kan isættes fra fødsel og op til 
max 15 kg for og bagside er 24x24mm 

1 - 999
1000-9999

> 10000

0,69
0,44
0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke med CHR nr. som kan  
isættes fra fødsel og op til max 15 kg forside er 
30x30mm bagside er 24x24mm

1 - 999
> 1000

0,90
0,68

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke med CHR nr. + brugs nr. 
som kan isættes fra fødsel og op til max 15 kg 
for og bagside er 24x24mm

1 - 999
> 1000

0,90
0,68

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke med CHR nr. + brugs nr. 
som kan isættes fra fødsel og op til max 15 kg 
forside er 30x30mm og bagside er 24x24mm

1 - 999
> 1000

1,05
0,83

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt 
sammensat med 25/række til MerkoMatic  
øremærkemaskine

> 1000 0,55

M2 Matic u. brugsnr
M2 med CHR nr. specielt  
sammensat med 25/række til MerkoMatic  
øremærkemaskine

> 1000 0,55

M2 Matic m. brugs nr.
M2 med CHR + brugs nr. specielt sammensat 
med 25/række til MerkoMatic øremærkemaskine

> 1000 0,65

Merko medium
Soøremærke med CHR nr. og med eller uden 
løbe nr. forside er 50x43mm, med skarp metal 
spids bagside er Ø 27mm

1 - 499
> 500

2,99
2,42

Merko medium dobbelt
Soøremærke med CHR nr. og med eller uden 
løbe nr. forside er 50x43mm, med skarp metal 
spids bagside er 50x43mm

1 - 499
> 500

3,03
2,59

Merko stor
Soøremærke med CHR nr. og med eller uden 
løbe nr. forside er 69x57mm, med skarp metal 
spids bagside er Ø 27mm med CHR nr. 

1 - 499
> 500

3,08
2,75

Merko stor dobbelt
Soøremærke med CHR nr. og med eller uden 
løbe nr. forside er 69x57mm, med skarp metal 
spids. bagside er 78x57mm

1 - 499
> 500

3,91
3,03

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

AntalPris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
FarverPris i kr./stk

Merko smågris ����
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  �����
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium ����
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt ����
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 �����
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 �����
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 �����
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

AntalPris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

LG 5 mærker
20 printede mærker pr. remse
Blanke 
Printet

1,15
1,40

LG 5 Tang
Passer kun til LG5 mærker

368,00

LG 5 øremærker

Antal Pris i kr./stk

Transponder øremærker

FDX genbrugelig  
til transponder  25 stk. 13,25

HDX genbrugelig  
til transponder 25 stk. 18,25

HogStud handel
til HDX/FDX
Ø30 mm med lang hals.

25 stk. 1,95

Progrip Tang
Passer kun til Transponder mærker

1 stk. 135,00

Kniv til nænsom  
fjernelse af øremærker

1 stk. 62,00

Størrelse Pris i kr./stk

Sti- og ventiløremærker

Stimærker har store let læselige tal som 
giver et godt og let overblik for sti / ventil 
nr. i stalden.
Mærkerne tåler højtryksrens, desinfektion 
mv. og holder i årevis. Monteres let med 
en strips.

Stimærke 1: 
75x 95 mm
Stimærke 2:  
57x78 mm

8,70

6,70

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

ÅBNINGSTIDER: 
Man-torsdag ........... kl. 8.00-16.00 • Fredag .................. kl. 8.00-15.00

BESTIL PÅ: 
www.allflex.dk • www.landmand.dk

HASTEMÆRKER (MERKO SMÅGRIS ELLER M2): 
Bestil inden kl. 13.00 og vi sender samme dag. (Max. 1000 stk.)

RING: 
Tlf. 97 81 15 55

Stimærke 1 Stimærke 2

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

Merko smågris  
Blank  
Fri tekst  

0,98
1,09

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

Merko rund
Blank  
Fri tekst

1,08
1,17

Merko mini
Blank  
Fri tekst

2,64
2,75

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

Merko medium
Blank  
Fri tekst

1,98
2,09

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

Merko medium dobbelt
Blank  
Fri tekst

2,97
3,08

Merko stor
Blank  
Fri tekst

2,86
2,97

Merko stor dobbelt
Blank  
Fri tekst

4,84
4,95

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

Merko M2
Blank  
Fri tekst

2,20
2,31

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

Merko M3
Blank  
Fri tekst 

2,42
2,53

Offi cielle svineøremærker
www.merkoaps.dk

Antal Pris i kr./stk

Merko smågris
Billigste kvalitets smågrise øremærke. 1 - 999 0,59
Han og hundel Ø 27 mm 1000 - 9999 0,44

> 10000 0,32

Merko rund
Kraftig smågrise øremærke. 1 - 999 0,89
Handel Ø 27 mm med skarp metal > 1000 0,69
spids og hundel Ø 27 mm

Merko M2 u. brugs nr.
Billigste smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel   1 - 999 0,69
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. 1000 - 9999 0,44
Med CHR nr. > 10000 0,32

Merko M3 u. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,62
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr.

Merko M2 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel  1 - 999 0,82
og op til max 30 kg. Han og hundel er 24 x 24 mm. > 1000 0,62
Med CHR nr. + brugs nr. 

Merko M3 m. brugs nr.
Smågrise øremærke som kan isættes fra fødsel 1 - 999 0,95
og op til max 30 kg. Handel er 30 x 30 mm og > 1000 0,75
hundel er 24 x 24 mm. Med CHR nr. + brugs nr.

M6 Matic 
Merko smågris med CHR nr. specielt   > 1000 0,55
sammensat med 25/række til MerkoMatic 
øremærkemaskine  

M2 Matic
M2 med CHR nr. specielt sammensat > 1000 0,55
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine  

M2 Matic m. brugs nr.
M2 specielt sammensat   > 1000 0,65
med 25/række til MerkoMatic
øremærkemaskine med CHR + brugs nr. 

Management og kernestyringsøremærker
Farver Pris i kr./stk

Merko smågris � � � �
blank  0,89
fri tekst  0,99

Merko rund  � � � � �
blank  0,98
fri tekst  1,06

Merko medium � � � �
blank  1,80
fri tekst  1,90

Merko medium dobbelt � � � �
blank  2,70
fri tekst  2,80

Merko stor �
blank  2,60
fri tekst  2,70

Merko stor dobbelt �
blank  4,40
fri tekst  4,50

Merko M2 � � � � �
blank  2,00
fri tekst  2,10

Merko M3 � � � � �
blank  2,20
fri tekst 2,30

Merko M33 � � � � �
blank  2,30
fri tekst  2,40

Tilbehør
Merko tang
Solid og brugervenlig tang. 99,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne 109,00

Merko, 1 stift til Merko tang
Stiften passer til hovedparten af alle mærker  11,90

Merko, 1 stift til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker 11,90

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker 17,90

Placering af øremærker i øret

Området hvor øremærket sættes I er meget 
vigtigt for fastholdelsen af mærket i øret. 
På tegningen vises den optimale mærke 
sone. Jo længere væk fra denne sone, 
jo større risiko for tab.

Antal Pris i kr./stk

Merko medium
Med eller uden løbe nr. 1 - 499 2,72
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,20
Hundel Ø 27 mm.

Merko medium dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,75
Handel 50 x 43 mm, med skarp metal spids.,  > 500 2,35
Hundel 50 x 43 mm.

Merko stor
Med eller uden løbenr.  1 - 499 2,80
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,50
Hundel Ø 27 mm.

Merko stor dobbelt
Med eller uden løbenr.  1 - 499 3,55
Handel 70 x 62 mm, med skarp metal spids.  > 500 2,75
Hundel 70 x 62 mm.

Merko E rund
Elektronisk FDX mærke + Handel Ø 27 mm, med   1 12,77
hård glasfi berspids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

Merko E medium
Elektronisk FDX mærke + handel 50 x 43 mm med   1 12,97
skarp metal spids til søer. Kan f.eks. afl æses med
reader fra Agrosoft

M21 FDX + M2 
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med  1 7,86
eller uden brugs nr. M2 forside 24 x 24 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

M21 FDX + M3
Elektronisk sæt, som kan sættes i fra fødsel, med 1 7,99
eller uden brugs nr. M3 forside 30 x 30 mm, M21
Ø 26,4 mm (4g). Kan f.eks. afl æses med reader fra Agrosoft

Bestil øremærker:
Kristian: 29 28 01 11
(Man-torsdag kl. 8.00-16.30, 
fredag 8.00-15.00)  
www.merkoaps.dk
www.landmand.dk

Merko tang
Solid og brugervenlig tang

139,00

Merko PTAT tang
Passer kun til M2 og M3 øremærkerne

139,00

Merko, 1 nål til Merko tang  
Stiften passer til hovedparten af alle mærker

18,00

Merko, 1 nål til Merko PTAT
Den specielle tynde stift er til M2 og M3 øremærker

18,00

Merko pen
Kvalitets tusch til at skrive på øremærker

32,00

NYHED
45x38 mm.

Tilbehør

Officielle svineøremærker Management og kernestyringsøremærker


