
ІНСТРУКЦІЯ 

з використання вушних бирок 

для великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз 

 Бирка вушна для великої рогатої худоби та свиней складається з двох 

частин – передньої (жіночий компонент бирки) та задньої пластин (чоловічий 

компонент бирки), що з’єднуються між собою запірним механізмом за 

допомогою спеціального аплікатора безпосередньо на вусі тварини. Бирка для 

овець та кіз є суцільна пластина, що має запірний механізм, який складається 

з жіночого та чоловічого компоненту. 

ЗРАЗОК 

бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок 

бирки вушної для ідентифікації племінних свиней 

Вхідна частина Порожниста частина 

   

   

позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - 

літерний код країни, де тварину 

ідентифіковано, відповідно до ISO3166 

позиції 3 - 13 - одинадцять цифр 

ідентифікаційного номера тварини, з яких 

п'ять останніх цифр - робочий номер 

тварини 

S-частина бирки вушної, яка залежить від 

технологічного процесу виробництва та 

може бути випуклою, порожнистою з 

отворами чи без тощо 

Зразок 

бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з індивідуальним номером 

Вхідна частина Порожниста частина 

   
   



позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - 

літерний код країни, де свиню 

ідентифіковано, відповідно до ISO3166 

позиції 3 - 9 - сім цифр ідентифікаційного 

номера свині; 

S-частина бирки вушної, яка залежить від 

технологічного процесу виробництва та 

може бути випуклою, порожнистою з 

отворами чи без тощо 
 

Зразок 

бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з груповим номером 

Вхідна частина Порожниста частина 

   

   

позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - 

літерний код країни, де тварину 

ідентифіковано, відповідно до ISO3166 

позиції 3, 4 ідентифікаційного номера - 

цифровий код області, де проводилась 

ідентифікація тварини; 

позиції 5 - 10 - номер господарства в 

області; 

S-частина бирки вушної, яка залежить від 

технологічного процесу виробництва та 

може бути випуклою, порожнистою з 

отворами чи без тощо 
 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок бирки вушної для ідентифікації овець і кіз 
 

  
Колір бирки: для овець – жовтий 

   для кіз – світло-зелений  

позиції 1, 2 ідентифікаційного номера – літерний код країни, де 

тварину ідентифіковано; 

позиції 3-7 ідентифікаційного номера – п’ять перших цифр номера 

тварини; 

позиції 8-12 ідентифікаційного номера – п’ять останніх цифр номера 

тварини (робочий номер) 
 

 Для кріплення бирки на вухо тварини використовують тільки ті аплікатори, 

що поставляються в комплекті з бирками. 

Аплікатор 

для прикріплення бирок великої рогатої худоби та свиней 

 

 

 

 



Аплікатор 

для прикріплення бирок овець і кіз 
 

 

 

 Прокол вуха тварини здійснюється чоловічим компонентом бирки, що 

встановлюється на металевий штир аплікатора. 

  

 

 Для прикріплення бирки на вухо тварини, потрібно: 



 Чоловічий компонент бирки надіти на металевий штир аплікатора 

обов’язково до упору. 

 

 

 Жіночий компонент бирки вставити та закріпити у фіксуючій частині 

аплікатора. 

 Чоловічий компонент бирки підвести відносно жіночого компоненту 

бирки перевіривши їх сумісність і в разі необхідності їх відцентрувати. 

 

 



 

 

 

 Зафіксувати голову тварини нерухомо на момент кріплення бирки; 

 Продезінфікувати конусну частину чоловічого компоненту бирки та 

місце проколу вушної раковини дезінфікуючим розчином. 

 Прокол вуха чоловічим компонентом бирки здійснюється на межі між 

першою та середньою частинами вуха, посередині між двома повздовжніми 

вушними венами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Підвести аплікатор до місця прикріплення бирки під прямим кутом і 

пробити вухо тварини з необхідним зусиллям, з’єднавши обидві пластини 

бирки. 

 Обережно зняти аплікатор і звільнити тварину. 

 Обов’язково провернути з’єднані пластини бирки. 


