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MPS-kvalifikation 4 gange om året 
Hvert kvartal beregnes en ny kvalifikation i MPS ABC. Næste gang er den 16. august 
2021, hvor der beregnes en kvalifikation, der dækker fra periode 8, 2020 til og med 
periode 7, 2021.  
 
Periode 7, 2021 løber til den 18. juli 2021, hvilket vil sige at I kan indrette periode 7 
nu.  
For at være sikker på at få ny MPS ABC-kvalifikation gældende fra den 16. august 
2021 skal man sende periode 7 senest den 15. august 2021.   
Hvis man leverer planter til Flora Holland, så skal man på grund af databehandling 
ved Flora Holland have sendt periode 7 senest den 10. august 2021. 
 
Hvis man ikke får indberettet inden deadline, vil MPS opdatere dagligt, så man har 
en kvalifikation i løbet af 24 timer efter indsendelse af data.  Ved Flora Holland sker 
opdateringen én gang om ugen, og der kan derfor gå op til en uge før kvalifikationen 
bliver synlig på auktionen. 
 
 
Husk at sende data 
Når data er indtastet, skal man huske at sende data. Dette sker under ”Submit” i me-
nuen til venstre. Her går man ind i perioden og trykker ”Agree” og ”Submit”.  
Hvis ikke data sendes, kommer de ikke til MPS og man vil efter et stykke tid miste 
kvalifikationen.  
Så snart data er sendt, så vil man få MPS ABC- kvalifikation i løbet af den næste ar-
bejdsdag.  
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Alle produkter, der bruges til at beskytte planterne, skal registreres. 
Forbrug af følgende produkter skal registreres i MPS ABC: 

• Desinfektionsmidler 
• Produkter brugt til rengøring af væksthus og inventar 
• Produkter til skygning af væksthuse (f.eks. kalk, Redusol, Reduheat, La blan-

che, Witvast) 
• Produkter der fjerner rester af skygge (f.eks. Reduclean) 

 
Hvis der er spørgsmål vedrørende MPS ABC, MPS GAP, MPS SQ så kontakt Anne 
Krogh Larsen (MPS-koordinator i Danmark) på akl@hortiadvice.dk eller mobil 
21631261.  
 
Med venlig hilsen 
Flora Dania 
 
Peter Larsen-Ledet og Anne Krogh Larsen 
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