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Fokus på brug og registrering af plantebeskyttelsesmidler 
MPS har nu sat ekstra fokus på brug af ulovlige plantebeskyttelsesmidler. Med hen-
blik på at øge opmærksomheden og troværdigheden omkring dette emne, gennem-
går MPS de indsendte data og resultaterne af pesticidrestanalyser. Fremover skal vi 
forvente, at fund af ulovlige midler vil føre til sanktioner. MPS- deltagerne med fund 
af ulovlige midler bliver kontaktet via mail.  
Omkring 10-15 % af de virksomheder, der på verdensplan deltager i MPS, forventes 
at få en mail vedrørende fund af ulovlige midler.  
 

Pesticidrestanalyser 
I løbet af sommeren vil 18 gartnerier få udtaget planteprøver til pesticidrestanalyse. 
Udtagning af planteprøverne vil ske på vegne af laboratoriet Groen Agro Control og 
MPS.  
 
 

Auditering 2016 
MPS ECAS har meddelt at der bliver auditering i uge 43 og uge 50. Der bliver ingen 
auditering i løbet af sommeren.  
For nye MPS- deltagere, der er startet registreringen januar 2016, vil der blive audite-
ring i uge 50.  
 

 
Nyt MPS ABC certificeringsskema 
Der er kommet nyt certificeringsskema/vejledning for MPS ABC, der er gældende fra 

25. april 2016 (periode 5).  

 

Som noget nyt skal lejet areal, der er lejet for mere end 6 måneder, registreres som 

en separat afdeling, hvorunder tilhørende forbrug og produktion registreres.  

 
 

Caryx og Medax Top 
Caryx og Medax Top har opnået godkendelse til mindre anvendelse i prydplanter i 
væksthus og på friland. Begge midler må bruges til vækstregulering.  
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Begge midler skal bringes ud ved sprøjtning, og er gode alternativer til vanding med 
Cycocel eller Kompakt 5C. Ved at erstatte vandinger med Cycocel med sprøjtning 
med Caryx eller Medax Top kan mængden af aktivstof reduceres betydeligt.  
Caryx og Medax Top har i kraftigt af forskelle i aktivstoffer forskellige egenskaber, og 
kombinationer med de to midler åbner nye muligheder med hensyn til vækstregule-
ring. Medax Top har i forsøgene givet en pæn og meget ensartet opbygning af plan-
ten. Dette gør Medax Top velegnet til starten af kulturen, hvor plantens form grund-
lægges. Caryx virker meget kraftigt - især i kulturer, hvor Bonzi anvendes som vækst-
reguleringsmiddel.  
 
Caryx og Medax Top har fået følgende MPS-koder: 
 

 
  
Bemærk at metconazol (er en triazol) i Caryx har fået farven ”orange”, mens mepiqu-
at chlorid er grøn. Dette betyder, at en del af Caryx tæller i den orange-gruppe af pe-
sticider. 
Ved Medax Top tæller begge aktivstoffer i den grønne gruppe.  
 

 

Prisstigning 

Den varslede prisstigning fra MPS er foreløbigt sat i bero, men at der må forventes 

prisstigning i 2017.   
 

 

 

Med venlig hilsen 

Flora Dania 

 

Peter Larsen-Ledet/Anne Krogh Larsen 


