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MPS Nyhedsbrev  den 10.november 2022 
 

Reminder - eftermiddagsmøde om MPS 
Der afholdes MPS møde  

 

torsdag den 17. november 2022 kl. 14.00-16.00  

 

Mødet holdes hos Alex Andersen Ølund, Logistikvej 25A, 5250 Odense SV (Kan- 

tinen)   

Sidste frist for tilmelding  er den 14. november 2022. Tilmelding skal ske til Karin Svenson  

ksv@hortiadvice.dk  

 

Ændringer i registrering af areal.  

I forbindelse med opdatering af MPS ABC  registreringssystemet er det blevet  nemmere/hurtigere 

at ændre arealet i ”Cultivation”. 

Fremadrettet skal der ikke sættes slutdato (end-date ) på kulturarealet, og kun ved ændringer i 

arealet laves en ny areal-registrering.  

 

Når der er ændring i kulturareal: 

• Gå ind i ”Edit area” 

• Indtast den dato hvorfra det nye areal er gældende ( startdato), det nye areal og det nye 

areal med MPS ABC certificeret materiale.  

• Gem  

 

Der er nu registreret et nyt areal med en ny startdato. Der er ikke sat en slutdato, og arealet er 

gældende til der laves en ny ændring i arealets størrelse.  

Skal der ændres areal ved flere kulturer skal man altid starte med de kulturer, hvor arealet skal re-

duceres.  

Når produktionen af en kultur ophører , indtastes slutdatoen. 

 

Ændringer ved registrering af plantebeskyttelsesprodukter og gødninger 

I den nye udgave af registreringssystemet dannes der ved ”Fertilisers” og ”Crop procetion” en liste 

over de produkter, der hyppigst er anvendt ved registreringen. Listen hedder ”Most used”. 
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Når man skal registrere et produkt, der ikke tidligere har været registreret, skal man skifte til ”Code 

list”. Listen kommer frem ved at klikke på den sorte pil til højre for ”Most used”.  

 

Registrering af forbrug i MPS ABC   

Når der registreres forbrug i MPS ABC, skal alle produkter, der anvendes i forbindelse med pro-

duktionen registreres. Dette gælder f.eks. skyggemidler, midler til afrensning af skygge, midler 

mod alger, desinfektionsmidler, ukrudtsmidler og saltpoletter.  

 

Er der spørgsmål vedrørende MPS, MPS ABC, MPS GAP med mere, så kontakt endelig Anne 

Krogh Larsen på 21631261 eller akl@hortiadvice.dk 

 

Med venlig hilsen 

Flora Dania 

Peter Larsen-Ledet / Anne Krogh Larsen 


