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Auditering 2017 
I uge 22 er årets første uge med MPS auditering. Der vil udelukkende være tale om MPS 
ABC auditering. Auditering inden for MPS GAP og MPS SQ vil finde sted i efteråret. 
For de virksomheder, hvor MPS GAP og MPS SQ certifikatet er ved at løbe ud, vil MPS for-
længe det.  
  

Black list 
Black list MPS, der er listen over forbudte aktivstoffer, er blevet udvidet.  
Den nye liste over forbudte aktivstoffer kan ses på www.my-mps.com under “producer” og 
“certificates”. 
Nye aktivstoffer på listen er markeret med rødt. Den nye liste træder i kraft fra periode7, 
2017. 
Alle MPS deltagere, der i det forgangne år har benyttet pesticider indeholdende aktivstoffer 
på den nye Black list, er blevet kontaktet af MPS.   
 

Opdatering af “Environmental clusters” 
I periode 11, 2016 blev de “Environmental clusters” opdateret. Det betyder at standarderne, 
der angiver hvor meget pesticid, gødning og energi, der må anvendes til produktion af de 
forskellige kulturer, er blevet opdateret.  
Dette kan resultere i, at man kan opleve stigning eller fald i point afhængig af om standarden 
er blevet justeret op eller ned.  
Hold øje med de første kvalifikationer i 2017, de kan give et praj om udviklingen i point, og 
om der skal gøres tiltag for at opretholde kvalifikations-status fra 2016.  
 
App til hurtigt registrering af pesticid forbrug.  
MPS vil snart kunne tilbyde en app, der gør det muligt at registrere det daglige brug af pesti-
cider via mobilen. Denne hurtige tilgang til registrering er især interessant, hvis man gør brug 
af MPS-ProductProof, hvor man dagligt skal registrere udbringning af pesticider. App’en kan 
dog også kunne benyttes til registrering i MPS ABC.  
Yderligere information vil komme via mail eller på MY-MPS.  

 
Analyse for pesticidrester. 
Der vil i år blive udtaget planteprøver til analyse for pesticidrester i 15-20 gartnerier.  
 

Med venlig hilsen 
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