
Op grond van nieuwe EU - regelgeving moeten producenten en distributeurs van planten vanaf 14 december 2019 strengere 
coderingsvoorschriften in acht nemen en op de kleinste handelseenheid een zogenaamd plantenpaspoort aanbrengen. 
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Met Leibinger CIJ - printers kunt u het plantenpaspoort optimaal en efficiënt aanbrengen.

 Lage kosten per afdruk, omdat direct op het product wordt afgedrukt (zonder duur etiket).

 Uiterst sneldrogende inkt voor al het relevante materiaal, zoals kunststof sierpotten, aardewerken potten, steekkaarten,
houten pallets, dozen, krimpfolie als verzamelverpakking enzovoort.

 Eenvoudig overschakelen tussen afdruktaken voor diverse soorten planten.

 Dankzij Leibinger Sealtronic ook bij productieonderbrekingen geen indroging van de inkt in de printer.

 Met de Leibinger JET3up PI kunnen ook donkere bloempotten worden gecodeerd met lichte, gepigmenteerde inkt.

Neem contact met ons op. Wij geven u gratis advies en laten u weten bij welke distributeur u in uw land terecht kunt.

HET NIEUWE EU - PLANTENPASPOORT 
(PLANT PASSPORT)  
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Zo ziet het eruit op het product: het nieuwe 
plantenpaspoort zoals voorgeschreven door 

EU-verordening 2016/2031/EU.

Met de JET3up PI kan het plantenpaspoort 
ook op donkere plantenpotten goed zichtbaar 
worden afgedrukt met witte, gepigmenteerde 
inkt. 

Welke coderingselementen moet het 
plantenpaspoort bevatten? 

Voor de lay - out van het plantenpaspoort gelden vaste voor-
schriften en het paspoort moet op de kleinste handelseenheid 
worden aangebracht.

• Linksboven: de vlag van de EU (in kleur, zwart-wit of
omgekeerd/negatief)

• Rechtsboven: het woord 'Plantenpaspoort' in de taal van het
land en in het Engels

• A: botanische naam van de plant
• B: landcode en registratienummer van 9 cijfers
• C: traceerbaarheidscode
• D: land van oorsprong (bijv. NL, US,…)

Wat houden de nieuwe 
EU - verordeningen in?

Vanaf 14 december 2019 worden nieuwe EU - verordeningen 
(2016/2031/EU, 2017/625/EU) van kracht. Hierin wordt voorge-
schreven dat een zogenaamd plantenpaspoort (Plant Passport) 
verplicht is voor alle 'voor opplant bestemde planten' die vanaf 
deze datum binnen de EU in omloop worden gebracht. Met een 
plantenpaspoort bewijst u als producent / distributeur dat uw plan-
ten voldoen aan de controlevereisten die binnen de EU gelden. 
De verordening geldt voor alle 'voor opplant bestemde planten', 
dus naast potplanten en onderstammen ook voor knollen, bollen, 
wortelstokken en zaaigoed voor teelt.

Het plantenpaspoort moet altijd op de kleinste handelseen-
heid, zoals pot, tray, doos of container, worden aangebracht.

Het plantenpaspoort is verplicht voor alle stadia van het han-
delsverkeer, van de producent tot en met de laatste distribu-
teur (bijvoorbeeld tuincentrum, bouwmarkt of boomkwekerij).

Doel is een uniforme controlemethode om de verspreiding van 
besmettingen en ziekten tegen te gaan en traceerbaarheid 
mogelijk te maken. 
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Breng samen met Leibinger het 
plantenpaspoort effi ciënt aan.

Leibinger is een internationale specialist op het gebied van 
coderingssystemen. Leibinger CIJ-printers dragen het 
kwaliteitskeurmerk 'Made in Germany', staan met hun grote 
betrouwbaarheid garant voor een probleemloze productie 
en zijn uitgerust met een unieke technologie voor het auto-
matisch afsluiten van de nozzles: Sealtronic – Stop Cleaning. 
Start Coding. 

Omdat we beschikken over een internationaal netwerk van 
distributeurs, staan we in uw eigen land voor u klaar met een 
contactpersoon en onze dienstverlening. Zo vinden wij een 
optimale oplossing voor de integratie in uw bedrijf.

Breng nu het plantenpaspoort met Leibinger aan. 
Neem contact met ons op.

Paul Leibinger GmbH & Co. KG 
Daimlerstraße 14 
78532 Tuttlingen 
Germany

Tel. +49 (0) 74 61 / 92 86-0 
Fax +49 (0) 74 61 / 92 86-199 
info@leibinger-group.com

www.leibinger-group.com
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Photography: Paul Leibinger GmbH & Co. KG

About Paul Leibinger GmbH & Co. KG

Leibinger is a global specialist in coding and marking systems 
headquartered in Germany. The third-generation family - run 
company, founded in 1948, develops and produces industrial 
inkjet printers at its site in Tuttlingen, Baden - Wuerttemberg, 
with close to 250 employees. The CIJ systems distinguish 
themselves through their high quality standard and a fully 
automatic nozzle sealing technology, which minimises the 
printers’ cleaning requirements. 

The global network with over 150 service partners and a 
subsidiary in the USA ensures that Leibinger maintains a  
close relationship with its customers all over the world.
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