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Lokal registrering  ( Location registration) 
Der har i løbet af sommeren og efteråret været en del spørgsmål vedrørende det nye 
med krav om registrering for hver enkelt produktionssted (adresse). Da Marcel 
Bongaards og Remco Jansen fra MPS var på besøg i uge 43, blev dette krav 
diskuteret. Det kom frem, at følgende retningslinier er gældende:  
   
Har man lagret samlet på én adresse,  hvorfra der hentes plantebeskyttelsesmidler 
og gødning med mere til de øvrige lokaliter, så er der kun behov for én registrering 
– der laves en fælles registrering. Lokal registrering er ikke nødvendig.  
 
Hvis man derimod har lager på flere produktionsadresser, skal der laves en 
registrering for hver af disse adresser.  
 
Ved lejet areal skal der ikke laves en seperat registrering, her lægges det lejede  
areal  ind under hovedarealet.  
 

Ændringer af MPS ABC 

På mødet i uge 43 oplyste Marcel Bongaards (MPS), der i 2015 vil ske en række 

ændringer i MPS ABC. Der vil blandt andet ske en opstramning omkring kvalificerin-

gen til MPS A, B og C.  

MPS blev opfordret til at informere MPS- deltagerne om ændringer og opstramninger 

i MPS ABC så hurtigt som muligt.  

 

Detailledet kræver MPS A og MPS GAP 
Flere detailkæder har oplyst gennem deres grossiter, at fremover skal prydplanter, 
der sælges i deres butikker,  være MPS A og MPS GAP certificeret.  
Eksempler på dette ( oplyst af MPS): 
 
Albert Heijn ( Waterdrinker):  Krav om MPS A og MPS GAP fra 1. Januar 

2015 
Plantagen:  Krav om MPS A og MPS GAP fra 1. Januar 

2016 
Rewe:  Krav om MPS A og MPS GAP fra 1. Januar 

2016.  
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Fokus på pesticider, der er farlige for bier.  

Der har det sidste halve år været meget fokus på pesticiders farlighed for bier. Efter 

en Greenpeace rapport udarbejdet i juli 2014, har flere tyske detailkæder sat ekstra 

fokus på de bi-farlige pesticider. Dette har resulteret i, at flere har udarbejdet lister 

over insekticider, der ikke må bruges på planter, der skal sælges i deres butikker.  

Hver enkelt detailkæde udarbejder deres egne krav og lister, som deres leverandører 

skal overholde.  Flere detailkæder vil ved hjælp af pesticidrestanalyser kontrollere om 

kravene overholdes. 

Der er således ikke én fælles liste, men flere lister man som producent skal forholde 

sig.  

 

Neonecotinoidet Imidacloprid (Confidor/Warrant) går igen på alle lister. Imidacloprid 

er skadeligt for bier, og i Tyskland må Imidacloprid ikke bruges udendørs på 

blomstrende planter eller på planter, der blomstrer samme år, som de behand-

les med Imidacloprid. Det sidste gælder også planter produceret i væksthus. Dette 

betyder, at alle blomstrende prydplanter til udplantning i krukker eller i haven ikke må 

være sprøjtet med Imidacloprid (Confidor/warrant) – ifølge tysk lovgivning.  

 

Hvis man som producent i Danmark skal sælge til Tyskland og skal undgå brug af 

Confidor og Warrant, så kan man til bekæmpelse af bladlus i stedet anvende Biscaya 

OD 240, Mospilan SG, Teppeki, Movento SC 100 eller Plenum. Til bekæmpelse af 

væksthusmellus kan alternativt anvendes Biscaya OD 240, Mospilan SG, Movento 

SC 100 eller Vertimec.  

 

 

Terpal 

Terpal har fået en mindre godkendelse til vækstregulering af prydplanter i væksthus. 

Terpal har fået kode: 3347 

I MPS Mind er Terpal “grøn” i alle miljøzoner (environmental zone). 

 

Terpal skal bruges til vækstregulering i starten af kulturforløbet, og kan være et alter-

nativ til udvanding af Cycocel/Kompakt. Da Terpal blandt andet indeholder Ethephon 

vil det forsinke blomstringen, hvis det benyttes tæt på knopsætning og blomstring.   

 

 

Med venlig hilsen 

Danske Prydplanter 

 

Peter Larsen-Ledet/Anne Krogh Larsen 


