PLANTENPASPOORTEN

Wat u moet weten
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WAT ZIJN
PLANTENPASPOORTEN?
Als u planten of plantaardige producten verplaatst
naar andere bedrijven in de EU (inclusief het Verenigd
Koninkrijk), die mogelijk quarantaineparasieten
en -ziekten bevatten, kunnen ze plantenpaspoorten
nodig hebben. Met een plantenpaspoort bewijst u dat
uw planten voldoen aan de fytosanitaire vereisten die
binnen de EU gelden.

WAT
U MOET
WETEN...

WAT VERANDERT
ER?
Als u commercieel handelt in planten en
plantaardige producten dan gelden er
op basis van de EU-wetgeving nu andere
regelingen die het bereik van planten die
een plantenpaspoort vereisen, uitbreiden.

WAT GAAT DIT
BETEKENEN?
Planten, potgoed en teeltmateriaal
dat verhandeld wordt in en rond de
EU moet verplicht voorzien zijn van
een plantenpaspoort. Dit dient fysiek
bevestigd aan het product te worden om
traceerbaarheid te bieden.

OP WELKE
PLANTEN IS DIT
VAN INVLOED?
Alle 'planten voor het planten' en plantproducten
(met uitzondering van fruit en zaden) die binnen
de EU worden verplaatst of geïmporteerd naar de
EU, die quarantaineparasieten en -ziekten kunnen
dragen, kunnen plantenpaspoorten nodig hebben.
U kunt plantenpaspoorten zelf verstrekken, maar
u moet hiervoor een autorisatieovereenkomst
hebben met een keuringsdienst.

WANNEER
GEBEURT DIT?
Alle bedrijven die betrokken zijn bij
de handel van planten zullen worden
getroffen door nieuwe verordeningen
die in werking treden op...
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HEB IK ER
EEN NODIG?
Ja, als u planten of
plantaardige producten
verplaatst in de EU.

OP WELKE PLANTEN IS DIT VAN INVLOED?

Alle planten die bestemd zijn om geplant te blijven, of om (opnieuw) te worden geplant, moeten worden
vervoerd met een fysiek plantenpaspoort. Het plantenpaspoort dient bevestigd te zijn aan het product.

HOE ZIET EEN PLANTENPASPOORT
ERUIT?
Uw plantenpaspoort moet bestaan uit de volgende
informatie in een vierkante of rechthoekige indeling:
Linkerbovenhoek:
De EU-vlag

Rechterbovenhoek:
Het woord
'Plant Passport'

Plant Passport
A Botanische naam
C GB-123456789

Botanische
naam (genus
of soort)

B 12345
D GB

Traceerbaarheidscode
of batchnummer

Uw
authorisatienummer

Een landcode
van twee letters
die het land van
herkomst aangeeft

ONTDEK HOE VIDEOJET U KAN HELPEN OM
AAN DE REGELGEVING TE VOLDOEN.
Videojet is wereldwijd marktleider op het gebied van productidentificatie en levert inline printen, coderen
en markeren van producten en toepassingsspecifieke vloeistoffen. Ons doel is om samen met onze klanten
de productiviteit te verhogen, hun merk uit te breiden en te beschermen en de trends en regelgeving
vanuit de branche voor te blijven. Voor plantenpaspoorten raden we de onderstaande technologieën aan.

Plantenpaspoort
A Botanische naam
C GB-123456789

Plantenpaspoort
A Botanische naam
C GB-123456789

B 12345
D GB

B 12345
D GB

CONTINUOUS INKJET (CIJ)

PRINT- EN ETIKETTEERSYSTEEM

Onze Continuous inkjetprinters zijn uitermate
geschikt voor het markeren op vlakke of gebogen
oppervlakken. Dit type printer gebruikt een
printmethode waarbij er geen contact gemaakt
hoeft te worden met het oppervlak om batchcodes,
serienummers en andere traceerbaarheidsinformatie
op producten en verpakkingen aan te brengen. We
hebben een assortiment aan kleurstoffen, pigmenten UV-inktopties om inkten op vrijwel elk materiaal
te printen.

Videojet Print- en etiketteersystemen zijn ideaal voor
teksten met hoge resolutie, barcodes en afbeeldingen
en leveren contrastrijke afdrukken voor uitzonderlijke
leessnelheden van streepjescodes. Ze gebruiken
Direct Apply™-technologie: een unieke, on-demand
labelmethode waardoor het label nauwkeurig op de
verpakking kan worden geplaatst, zonder dat er een
applicator vereist is.

Videojet-experts helpen u graag.
Bezoek www.videojet.nl
Tel: 0345-636 522
info.nl@videojet.com
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