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גופי הסמכה תוכנות רישום ספקית

SACAL IQC Akologic •
Farm manager •

גלובל ג.א.פ.
עובדת עם תוכנות רישום וגופי הסמכה

MPS-ECAS MPS-ABC MPS
מציעה רישום, גוף הסמכה ותעודת 

הסמכה סביבתית במשולב

לענף המקסים שלנו מגיע להישאר בריא ומושך גם בעתיד. בקרב החברים והשותפים בתאגיד שלנו קיים הרצון 
לנקוט צעדים לשם כך. וקיימות גם הזדמנויות: כגון הביקוש הגובר מצד הצרכנים למוצרים שמגודלים באופן בר-
קיימא. וישנו כמובן גם מבט החברה על הענף שלנו, עם תנועות סביבתיות וממשלות שהופכות ביקורתיות יותר, 

ומספר גדול של שחקנים בשוק. לכן נוכל לצפות לתקנות וחוקים סביבתיים מחמירים יותר.

למרבה המזל, אנחנו כרויאל פלורהולנד יכולים להראות שהמוצרים שלנו תקינים. רוב הספקים שלנו כבר ערכו רישום 
סביבתי וכבר מחזיקים בתעודת הסמכה סביבתית מּוּכֶרת. מגדלים אלו עורכים רישום של השימוש שלהם במוצרים 

להגנת הצמחים, בדשנים, באנרגיה ובמים, וכן מיישמים אמצעים נוספים לבטיחות ולקיימות. הודות לרישום הסביבתי 
המּוׇּכר ולהסמכה הסביבתית ברור לקהל הלקוחות ולרשויות שהמוצרים שלנו גודלו באופן אמין ובר-קיימא.

 לכן אנו מבקשים מכל ספק שעדיין לא ערך רישום סביבתי דיגיטלי ועדיין אינו מחזיק בתעודת הסמכה סביבתית 
שמּוּכֶרת בשוק, לעשות את הצעד הזה עכשיו. אנחנו זמינים להגיש לכם מידע נוסף על רישום סביבתי דיגיטלי 

והסמכה סביבתית ולעזור לכם לצאת לדרך.

מה תשיגו באמצעות רישום 
סביבתי דיגיטלי ובהסמכה 

סביבתית?
באמצעות רישום סביבתי דיגיטלי והסמכה סביבתית 
תשיגו בבת אחת כמה דברים. ראשית תציגו באופן 

ברור לקונים שלכם שהמוצרים שלכם גודלו באופן בר-
קיימא ותתרמו בכך לתדמית החיובית של הענף שלנו. 
במדינות רבות, כמו בהולנד למשל, מחויבים המגדלים 

על פי החוק לנהל רישום של המוצרים להגנת הצמחים 
והדשנים שהם משתמשים בהם; באמצעות רישום 
סביבתי דיגיטלי תעמדו בהוראות החוק. באמצעות 

רישום סביבתי והסמכה סביבתית תאפשרו לעצמכם 
גישה לחלק הולך וגדל של הלקוחות שמוכן לקנות רק 

מוצרים בני-קיימא שיש להם הסמכה; על בסיס תעודת 
ההסמכה שלכם ביכולתם לעשות זאת באופן ממוקד 

ויעיל.

תוצאה נוספת: הרישום הדיגיטלי של השימוש במוצרים 
להגנת הצמחים, בדשנים, באנרגיה ובמים מספק לכם 
תובנות שיעזרו לכם לשפר את ניהול החברה שלכם, 

למשל בהכנת דוחות שיעזרו בניתוח יעילות החומרים 
שאתם משתמשים בהם.

איך זה עובד?
ניתן להזין את המידע הרצוי על מוצרים להגנת 

הצמחים ועל דשנים באמצעות אחת מתוכנות הרישום 
המּוׇּכרות ברמת הצמח. הזנת המידע נעשית מדי יום 
או מיד לאחר השימוש בחומרים אלה. נוסף על כך יש 

להזין את צריכת האנרגיה והמים התקופתית. על סמך 
נתונים אלו ייׇּבדק יחד איתכם האם החברה שלכם 

עומדת בדרישות המוצבות ותקבלו תעודת הסמכה 
סביבתית.

ניתן לבחור בין ספקיות שונות לצורך רישום סביבתי 
ולהסמכה סביבתית.

תוכלו כמובן להיעזר כבר מההתחלה בתמיכתה של 
רויאל פלורהולנד, וגם בתמיכתם של ספקיות תוכנות 

הרישום וגופי ההסמכה.

קבלו את תעודת ההסמכה 
הסביבתית שלכם בשלושה צעדים 

ברורים
גלובל ג.א.פ

גלובל ג.א.פ. עובדת עם תוכנות רישום וגופי הסמכה. 
ההסמכה הסביבתית נושאת את השם גלובל ג.א.פ. 

 Impact Driven - IDA גישה מּונְַחת השפעה )מודול
.)Approach

בחרו בתוכנת הרישום שלכם:
 manager.farm- Farm manager •

           www.akologic.info - AKOlogic •
 

בחרו באחד מגופי ההסמכה: 
iqc.co.il  -  IQC

secal.co.il  -  SCAL

תרשמו למודול ה-IDA בגלובל ג.א.פ. ותקבלו מספר 
רישום  ובהמשך בהתאם להנחיות גלובל ג.א.פ  תקבעו 

תאריך למבחן הסמכה .

MPS

MPS מציעה תוכנת רישום, גוף הסמכה ותעודת הסמכה 
סביבתית במשולב. תערכו את רישום הנתונים שלכם 

בסביבת הרישום MPS-ABC. על סמך נתונים אלו ייׇבּדק 
לאחר פרק זמן האם החברה שלכם עומדת בדרישות. 

 C או B ,A ,A+ הציון הכולל יעניק לחברה שלכם הסמכת
ותעודה בהתאם.

 •   בקשו הצעת מחיר בכתובת
www.my-mps.com/mps-abc.

•   לאחר אישור הצעת המחיר התחילו ברישום סביבתי 
דיגיטלי.

•  לאחר רישום של 13 תקופות רצופות בנות 28 ימים 
 ועמידה בהצלחה בביקורת הראשונה על ידי

MPS-ECAS תקבלו את תעודת ההסמכה הסביבתית 
.MPS-ABC

מרישום סביבתי להסמכה סביבתית בשלושה צעדים

בחרו, עִרכו רישום, ַקבלו הסמכה 

צעד 1: בחרו את הספקית שלכם
בחרו אחת מהספקיות - 

שלב 2: ערכו רישום
לאחר מכן תתחילו ברישום הנתונים שלכם 

בתוכנת הרישום.

שלב 3: קבלו הסמכה
לאחר השלמת תקופות מספיקות של רישום 

סביבתי ועמידה בהצלחה בביקורת תקבלו את 
תעודת ההסמכה הסביבתית.

http://manager.farm
http://www.akologic.info
http://iqc.co.il
http://secal.co.il


נשמח לסייע לכם
 באתר האינטרנט שלנו

www.royalfloraholland.com/ 
en/campaign/environmental-

certification תמצאו מידע נוסף 
בנושא רישום סביבתי דיגיטלי והסמכה 

סביבתית, וכן שאלות נפוצות. מידע 
זה זמין באנגלית, בהולנדית ובגרמנית. 
השאלה שלכם איננה מופיעה שם? צרו 

קשר עם מוקד השירות שלנו.

 דוא”ל:
contactcenter@royalfloraholland.com 

או שלחו מייל לאיש הקשר שלנו בישראל: 
 ירון כוכבי:

YaronKohavi@royalfloraholland.com 

 התקשרו או שלחו הודעה בוואטסאפ:
           +31 88 – 789 89 89 

ימים ב’-ה’: 05:30-17:00

יום ו’: 05:30-16:00

אנחנו מגדלים ביחד עתיד ירוק 
 יוזמת קיימות בגידול פרחים 

)Sustainability Initiative Floriculture – FSI2025(
רויאל פלורהולנד, כמו רבים משותפינו )המסחריים(, חברה 

ב-FSI: יוזמת הקיימות בגידול פרחים. חברי FSI רוצים יחד 
להפוך את ענף גידול הפרחים לבר-קיימא יותר. השאיפה היא 
שעד 2025 תשעים אחוזים מייצור הפרחים והצמחים והמסחר 

בהם יהיו בהתאם לדרישות FSI. אם אתם כמגדלים רוצים 
לעמוד בדרישות FSI, הסמכה סביבתית היא הצעד הראשון. גם 
ב-MPS וגם בגלובל ג.א.פ. ניתן להשיג תעודות הסמכה נוספות 

כדי לעמוד בסופו של דבר בדרישות של FSI במלואן. גוף 
ההסמכה שלכם יכול לעזור לכם בכך.

www.fsi2025.com -למידע נוסף היכנסו ל

בשנים האחרונות התקדמנו יפה בתחום הקיימות בענף גידול 
הצמחים.

הצטרפו אלינו!

mailto:contactcenter%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:YaronKohavi%40royalfloraholland.com?subject=
http://www.fsi2025.com

	Button 7: 


