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Krav der skal være opfyldt ved MPS ABC-audit  
I forbindelse med MPS ABC-audit skal følgende krav være opfyldt: 

• IPM- plan (plan for integreret plantebeskyttelse) skal være beskrevet for de 
skadegørere, der har økonomisk betydning (for hver kultur eller kulturgruppe). 
Den skal beskrive følgende 

o skadegørere og symptomer  
o muligheder for og anvendt moniteringsmetoder 
o muligheder for forebyggelse og bekæmpelse 
o Tiltag til forebyggelse og bekæmpelse 

 

• Der skal være en oversigt over producenter af udgangsmateriale. For hver 
producent skal følgende være beskrevet: 

o Kulturer der leveres 
o MPS nr.  og certificeringer 
o Kvalifikationsstatus ved audit. 

 

• Der skal være en registrering af reklamationer indeholdende dato, årsag, 
handling på reklamation og fremtidige tiltag. 

 

• Forbrug af såvel regnvand som grundvand skal registreres 
 
 
 

Brug MPS ABC-registreringerne til årlige indberetning af pesticider 
til Miljøstyrelsen. 
 
Den 31. marts 2022 er der deadline for sprøjteindberetning  for perioden 1. august 
2020 til 31. juli 2021.  I MPS ABC er det muligt at udtrække data for forbrug af pesti-
cider, der skal indberettes. Dette gøres ved gå ind under ”Reports”  i menuen til ven-
stre neden under ”Usage”, og ”Cultivation plan”. Sæt datoerne og vælg ”Crop protec-
tion”. Klik derefter på ”Export to Excel”, og der kan nu arbejdes videre med den dan-
nede Excel-fil.  
Hvis indberetningen laves af Mona Christensen, HortiAdvice sendes den dannede 
excel-fil.  
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Undgå NQ-status (MPS ABC ikke- kvalificeret). 
Hvis man vil undgå NQ-status skal man sørge for at indsende data lige efter afslut-
ning af hver MPS-periode/måned.  
Hvis man ikke har alle tal klar, så send det man har og tilføj resten senere. HUSK her 
at genindsende perioden efter indtastning af flere data.  
 
Vær opmærksom på at man som MPS GAP certificeret virksomhed skal have en gyl-
dig MPS ABC-kvalifikation. Hvis man har NQ-status igennem en længere periode, vil 
ens MPS GAP kvalifikation bortfalde, hvis man ikke inden for fristen på 28 dage får 
en gyldig MPS ABC- kvalifikation. 
 
Alle spørgsmål vedrørende MPS, MPS ABC, MPS GAP, MPS SQ og GRASP skal 
rettes til Anne Krogh Larsen på akl@hortiadvice.dk eller 21631261.  

 
Med venlig hilsen 

Flora Dania 

 

Peter Larsen-Ledet / Anne Krogh Larsen 
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