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Ændringer for desinfektionsmidler i MPS-MIND 
MPS har revurderet MIND-farver for midler, der benyttes til vandbehandling og desin-
fektion. Dette har resulteret i at aktivstoffet hydrogen peroxid ændrer farve til hvid og 
ikke længere tæller i MPS- kvalifikationen. Hydrogen peroxid er aktivstoffet i desin-
fektionsmidlet Per Aqua, og derfor har Per Aqua nu også farven hvid i alle 6 zoner. 
 
 
Nye koder 
Der er givet koder Plenum 50 WG og Flexity. 
 

 
Endvidere er koden for Redusol blevet aktiveret efter at have været inaktiv i en 
periode. 
 
 
Service besøg fra MPS 
Remco Jansen og Marcel Bongaards (Manager Service & Support tema) kommer til 
Danmark i uge 43, og i den forbindelse tilbyder de gratis service-besøg.  
 
Det vil være muligt at få et service-besøg enten tirsdag den 22. oktober 2013 om 
eftermiddagen eller torsdag den 24. oktober 2013. 
 
Service-besøget er som sagt gratis, og kan benyttes til at drøfter og få afklaret 
spørgsmål vedrørende jeres arbejde med MPS og MPS GAP. 
 
Tilmelding til service besøg skal ske til Anne Krogh Larsen på mobil 21631261 eller 
på akl@vfl.dk senest den 12. oktober 2013. 
 
 
MPS ERFA-møde 
Der har de foregående år været afholdt ERFA-møder for MPS-certificerede gartnerier 
i efteråret. De foregående år, har der været behandlet forskellige emner, som flere af 
gartnerierne har ønsket behandlet. I 2010 blev der diskutteret MPS GAP og i 2012 
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3338 Plenum 50 WG Pyrmetrozine Green Green Green Green Green Green 

3337 Flexity Metrafenone Amber Amber Amber Green Green Green 
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havde vi besøg fra MPS-Holland, der fortalte om kommende afsætningsmæssige 
tiltag fra MPS. Der har i år endnu ikke været tilsvarende overordnede emner, som 
har berettiget til en temadag.  
 
Sidder I som certificeret gartneri med et emne, som I ønsker debatteret i plenum, er I 
velkomne til at melde ind til Peter Larsen-Ledet eller Anne Krogh Larsen, der herefter 
vil lode stemningen for et ERFA-møde.  
 
 
Med venlig hilsen 

Danske Prydplanter 

 

Peter Larsen-Ledet/Anne Krogh Larsen 


