Plantenpaspoort
Het plantenpaspoort moet aan de volgende wettelijke eisen voldoen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

in de linkerbovenhoek: de EU-vlag, in kleur of zwart-wit
in de rechterbovenhoek: het woord ‘Plantenpaspoort / Plant Passport’
A + botanische naam
B + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
C + traceerbaarheidscode
D + ISO-code land van oorsprong en/of productie, ook als dit Nederland is

Verschijningsvorm

Hoe past Floricultura dit toe?
Floricultura zal het plantenpaspoort afdrukken op de kar-bon. De kar geldt dan als kleinste
handelseenheid.
Onder A geven wij de geslachtsnaam aan. Bij een mengpartij van verschillende geslachten orchideeën
en intergeslachtelijke kruisingen de familienaam.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gemengde partij: Orchidaceae
Phalaenopsis: Phalaenopsis
Miltoniopsis: Miltoniopsis
Dendrobium nobile: Dendrobium
Cymbidium: Cymbidium
Ondontoglossum: Orchidaceae
Anthurium: Anthurium
Spathiphyllum: Spathiphyllum

Onder B geven wij aan ‘Nederland’ inclusief ons nieuwe registratie nummer ‘NL-514810793’.
C bevat onze eigen traceerbaarheidscode. Dit is van de partij op de kar. De kar is dan de kleinste
handelseenheid.
D vermeldt het land van oorsprong weergegeven als ISO code.
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Wat moeten jullie als klant van Floricultura doen?
Jullie geven zelf nieuwe paspoorten af op het materiaal dat door jullie wordt uitgeleverd. Vraag
hiervoor autorisatie van een keuringsdienst en laat ook de lay-out van jullie Plantenpaspoort
goedkeuren.
Wanneer jullie het plantenpaspoort op de pot aanbrengen, moet bij A het geslacht van de plant
worden aangegeven. Bij een intergeslachtelijke kruising kan de familienaam worden aangegeven.
Wordt het plantenpaspoort op een tray aangebracht (als zijnde kleinste handelseenheid) met een
mengpartij van bijvoorbeeld orchideegeslachten, dan mag de familie naam worden aangegeven.
Bij B plaatsen jullie je eigen registratienummer.
C is jullie traceercode. De opzet daarvan moeten jullie zelf inrichten. Het doel is dat het traject wat de
planten hebben afgelegd terug te traceren is. Het moet in de administratie te koppelen zijn aan de
door ons meegegeven traceerbaarheidscode van de jonge planten. Of natuurlijk aan die van andere
leveranciers als de planten daarvan afkomstig zijn.
Bij D wordt het land van oorsprong ingevuld. In Nederland is dat NL. Wanneer planten minder dan vier
weken in Nederland op het bedrijf hebben gestaan komt daar de ISO-landencode van de buitenlandse
locatie waar het plantmateriaal heeft gestaan.
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