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Auditering efter den nye version af MPS ABC-standard. 
Den 1. januar 2021 trådte den nye MPS ABC-standard (v.16) i kraft, og fra den 1. 
marts 2021 sker MPS ABC-audit efter v.16. 
 
Det betyder, at du skal have følgende klar ved auditering. 

• Adgang til det fulde bogholderi, så faktura kan findes frem under auditering. 

Hvis ikke dette er opfyldt, kan audit ikke gennemføres og aflyses.  

• Oversigter for det samlede indkøb af plantebeskyttelsesmidler, gødning, vok-

semedier, energi for den periode der gennemgås.  

• Faktura og deklaration på spagnum skal kunne fremvises. 

• En opdateret lageropgørelse for gødning og kemi 

• Registreringer der viser at anvendelsen af gødning og plantebeskyttelsesmid-

ler registreres med dato, mængde og kulturen den er anvendt på. Det kan gø-

res direkte i MPS ABC eller digitalt f.eks. i Excel. Når man fører journal over 

forbrug af gødning og pesticider elektronisk/digitalt, må man for hver periode/ 

måned registrere det total forbrug. 

• En oversigt over producenter af udgangsmateriale (stiklinger, småplanter 

m.v.).  Der skal være oplysninger om producentens certificeringer (MPS nr., 

certifikater). 

• En plan for IPM (integreret plantebeskyttelse). 

• Hvis man supplerer produktionen med hjemkøb fra andre gartnerier, skal der 

være en liste over disse gartnerier, deres certificeringer og deres aktuelle 

MPS ABC-status.  

• Reklamationer skal gemmes, og skulle kunne fremvises ved audit. 

• Forbrug af grundvand skal registreres. 

 
 

Plan for IPM – integreret plantebeskyttelse 
Gartneriets plan for integreret plantebeskyttelse skal indeholde følgende: 

• En beskrivelse af de skadegørere, der har økonomisk betydning for kulturerne 

• For hver skadegører skal der være en kort beskrivelse af symptomer og for-
hold der fremmer angreb og spredning. Gerne billeder af symptomer og ska-
degørere.  
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• En beskrivelse af forebyggende tiltag 

• En beskrivelse af de metoder, der anvendes til monitorering (f.eks. visuel kon-
trol, fangplader) 

• Registrering af bekæmpelse (sker i sprøjtejournal) 

• Beskrivelse af metoder til forebyggelse af resistens 
 

 

Registrering af nyttedyr i MPS ABC 
Registrering af nyttedyr i MPS ABC skal efter insekt (det latinske navn) – og ikke un-
der produktnavn.  
Ved anvendelse af f.eks. biologiske produkter, der indeholder snyltehvepse til be-
kæmpelse bladlus, registreres antal snyltehvepse, under det latinske navn på nytte-
dyret.  
 
 

Bruger du det rigtige MPS logo?  

I forbindelse med MPS ABC og GAP auditering vil brugen af logo på potter, salgsdo-

kumenter, hjemmeside blive kontrolleret. Det er ikke længere tilladt at benytte det 

gamle logo, der ses nedenfor til venstre. Der må kun benyttes logoet der ses til højre. 

 

 
 
Den rigtige logo finder I, når I logger ind på MY-MPS. Logoet ligger under ”my certi-
ficates” og fanen ”vignettes”, hvorfra det kan downloades.  
 
 

Oprettelse af koder i MPS ABC 
Hvis du mangler en kode til en gødning eller et plantebeskyttelsesmiddel, så kan du 
spørge efter en kode ved at gå ind under ”Manage” og ”Request new code”. For at få 
en kode, skal der vedhæftes en deklartion eller brugsanvisning på produktet.  
 
 
Hvis der spørgsmål vedrørende oplysningerne i nyhedsbrevet, så kontakt Anne 
Krogh Larsen, der er MPS koordinator i Danmark (21631261; akl@hortiadvice.dk). 
 
Med venlig hilsen 

Flora Dania 

 

Peter Larsen-Ledet/Anne Krogh Larsen 

 


