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 Metoda destylacyjno-miareczkowa 

Artykuły 
rolno- spożywcze1) 
Pasze 

Zawartość azotu  
Metoda destylacyjno-miareczkowa 
w przeliczeniu na białko/białko surowe  3) 
(z obliczeń) 

Normy 5) 

PB/PACH/29 4) 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
152/2009 4) 

Mięso i produkty mięsne 
Ryby i przetwory rybne 
Zboża i przetworów zbożowych 
Żywność mrożona 
Wyroby garmażeryjne 

Zawartość azotu  
w przeliczeniu na białko  
Zakres:  
Zawartość azotu  (0,04 − 14,4) %  
Metoda destylacyjno-miareczkowa 
Zawartość białka 
(z obliczeń) 

PN-75/A-04018+Az3:2002 
 

Koncentraty spożywcze 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Napoje bezalkoholowe 
(gazowane, niegazowane, soki, 
syropy, nektary) 
Owoce i warzywa, przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno-mięsne 
Surowce i przetwory zielarskie 
Środki specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
Oleje i tłuszcze roślinne i 
zwierzęce 
Kawy i herbaty 
Dodatki do żywości 

Zawartość azotu  
w przeliczeniu na białko  
Zakres:  
Zawartość azotu  (0,04 − 14,4) %  
Metoda destylacyjno-miareczkowa 
Zawartość białka 
(z obliczeń) 

 
 
 
 
 
 
 

PB/PACH/29  
wydanie 3 z dnia 05.01.2021r. 
 

Pasze 
 

Zawartość azotu  
w przeliczeniu na białko  
Zakres:  
Zawartość azotu  (0,04 − 14,4) %  
Metoda destylacyjno-miareczkowa 
Zawartość białka surowego 
(z obliczeń) 

 
 
 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
152/2009 z dnia 27.01.2009 zał. III C 

Mleko 
Produkty mleczne 
 

Zawartość azotu  
w przeliczeniu na białko  
Zakres:  
Zawartość azotu  (0,04 − 14,4) %  
Metoda destylacyjno-miareczkowa 
Zawartość białka 
(z obliczeń) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-EN ISO 8968-3:2008 
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Metoda wagowa 

Artykuły 
rolno-spożywcze1) 
Pasze 

Zawartość tłuszczu/ Zawartość tłuszczu 
wolnego/ tłuszczu w przeliczeniu na suchą 
masę 
Zawartość tłuszczu wolnego/ 
tłuszczu po hydrolizie/ 
tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę/ 
tłuszczu surowego3)  
Metoda wagowa 

Normy 5) 

PB/PACH/07 4) 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
152/2009 4) 

 
Koncentraty spożywcze 
Mięso i przetwory mięsne 
Mleko i produkty mleczne 
Napoje bezalkoholowe 
(gazowane, niegazowane, soki, 
syropy, nektary) 
Owoce i warzywa, przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno-mięsne 
Ryby i przetwory  rybne 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Surowce i przetwory zielarskie 
Środki specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
Oleje i tłuszcze zwierzęce 
Zboża i przetworów zbożowych 
Żywność mrożona 
Wyroby garmażeryjne 
Kawy i herbaty  
 
 

 
Zawartość tłuszczu/ tłuszczu wolnego/ 
tłuszczu po hydrolizie/ tłuszczu w przeliczeniu 
na suchą masę 
Zakres: (0,1 – 99,5) % 
Metoda wagowa 

 
PB/PACH/07  
wydanie 3 z dnia 05.01.2021r.  
 
 

Mięso i przetwory mięsne 
 

Zawartość  tłuszczu wolnego 
Zakres: (0,1 – 70,0) % 
Metoda wagowa 

PN-ISO 1444:2000 
 

 
Pasze 

 

 
Zawartość surowego oleju i tłuszczu  
surowego oleju i tłuszczu po hydrolizie / 
surowego oleju i tłuszczu w przeliczeniu na 
suchą masę 
Zakres: (0,1 – 99,5) % 
Metoda wagowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
152/2009 z dnia 27.01.2009 zał. III H 
pkt. A lub B 
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Artykuły 
rolno-spożywcze1) 
Pasze 

 

Zawartość wody/ suchej masy/ strata masy 
po suszeniu/ zawartość wody i substancji 
lotnych/ suchej pozostałości/  
wilgotność 3) 
Metoda wagowa 
 

Normy 5) 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
152/2009 4) 

Mięso 
Przetwory mięsne 

Zawartość wody / suchej masy 
Zakres: (2,0-98,0) % 
Metoda wagowa  

PN-ISO 1442:2000 

Oleje i tłuszcze roślinne 
 i zwierzęce  

Zawartość wody i substancji lotnych 
Zakres: (0,01 - 0,50) % 
Metoda wagowa 

PN-EN ISO 662:2001 

Masło Zawartość wody  
Zakres: (0,01 – 80,00) % 
Metoda wagowa 

PN-EN ISO 3727-1:2004 

Owoce 
Warzywa 
Przetwory owocowe 
Przetwory warzywne 
Przetwory warzywno-mięsne 
Soki 
Nektary 

Zawartość wody / suchej masy 
Zakres: (2 – 98,0) % 
Metoda wagowa 

PN-ISO 1026:2000 

Koncentraty spożywcze Zawartość wody / suchej masy 
wilgotność  
Zakres: (0,01 – 99,0) % 
Metoda wagowa  

PN-A-79011-3:1998 pkt 2.2.3 i 2.2.4  

Przetwory jajowe Zawartość wody / suchej substancji 
Zakres: (0,01– 80,0) % 
Metoda wagowa 

PN-A-86509:1994 pkt 2.1 

Wyroby i półprodukty 
cukiernicze 

Sucha masa / zawartość wody 
Zakres: (2 − 99,5) % 
Metoda wagowa 

PN-84/A-88027 pkt 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 

Wyroby i półprodukty 
cukiernicze 

Wilgotność 
Zakres: (1,5 – 50,0) % 
Metoda wagowa 

PN-A-74252:1998 pkt. 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6 

Pieczywo i półprodukty 
piekarnicze 

Wilgotność  
Zakres: (0,01 – 50,0)% 
Metoda wagowa 

PN-A-74108:1996 pkt 3.3 

Smażone przekąski Wilgotność  
Zakres: (0,01 – 10,0)% 
Metoda wagowa 

PN-78/A-74702 pkt 2.10 

Ryby 
Przetwory rybne 

Zawartość wody  
Zakres: (2,0 – 98,0) % 
Metoda wagowa 

PN-62/A-86783 pkt 2 
 

Sery Zawartość wody / suchej masy 
Zakres: (2,0 − 98,0) % 
Metoda wagowa  

PN-73/A-86232 pkt 3.3 

Sery i sery topione Zawartość wody / suchej masy 
Zakres: (46,4 – 74,2) % 
Metoda wagowa 

PN-EN ISO 5534:2005 

Napoje mleczne fermentowane Sucha masa / zawartość wody 
Zakres: (2,0 − 98,0) % 
Metoda wagowa 

PN-75/A-86130 pkt 3.5 
 

Herbaty Zawartość suchej masy 
Zakres: (85,0 − 99,5) % 
Metoda wagowa 

PN-ISO 1572:1996+Ap1:2006 

Zboża 
Przetwory zbożowe 

Wilgotność 
Zakres: (0,01 – 25,00) % 
Metoda wagowa 

PN-EN ISO 712:2012 
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Kawy rozpuszczalne 
Napoje kawowe typu 3 w 1 
Kawy bezkofeinowe 

Zawartość wody 
Zakres: (0,60 – 5,90) % 
Metoda wagowa 

PN- ISO 3726:2000 

Kawy drobno mielone 
Kaw ziarniste 
Kawy mielone 

Zawartość wody 
Zakres: (3,00 – 5,50) % 
Metoda wagowa 

PN-ISO 11294:2002 

Lody Zawartość  suchej masy 
Zakres: (28,00 – 55,00) %  
Zawartość  wody 
Zakres: (45,00 – 72,00) %  
Metoda wagowa 

PN-A-86430:1967 pkt 2.7 

Pasze Sucha masa / zawartość wody/ wilgotność 
Zakres: (2,0 − 98,0) % 
Metoda wagowa 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
152/2009 z dnia 27.01.2009 zał. III  
A lub B 

Artykuły 
rolno- spożywcze1) 
Pasze 

 

Zawartość popiołu/ popiołu całkowitego/ 
popiołu surowego  3) 
Metoda wagowa 

Normy 5) 

PB/PACH/24 4) 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
152/2009 4) 

Mięso 
Przetwory mięsne 

Zawartość popiołu całkowitego  
Zakres: (0,01 – 20,00)% 
Metoda wagowa  

PN-ISO 936:2000 
 
 

Koncentraty spożywcze Zawartość popiołu ogólnego  
Zakres: (0,01 − 20) % 
Metoda wagowa  

PN-A-79011-8:1998 pkt 2 
 

Wyroby i półprodukty 
cukiernicze 

Zawartość popiołu całkowitego  
Zakres: (0,01 − 20) % 
Metoda wagowa 

PN-59/A-88022 pkt 5 

Mleko i produkty mleczne 
Napoje bezalkoholowe 
(gazowane, niegazowane, soki 
syropy, nektary) 
Owoce 
Warzywa, 
Przetwory owocowe i warzywne 
Przetwory warzywno-mięsne 
Środki specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
Oleje i tłuszcze roślinne i 
zwierzęce 

Zawartość popiołu całkowitego 
Zakres: (0,01 − 5,00) % 
Metoda wagowa 

PB/PACH/24  
wydanie 3 z dnia 05.01.2021r.  

Pasze Zawartość popiołu surowego 
Zakres: (0,01 − 35,00) % 
Metoda wagowa 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
152/2009 z dnia 27.01.2009 zał. III M 

Herbaty Zawartość popiołu ogólnego  
Zakres: (3,0 – 15,0) % 
Metoda wagowa 

PN-ISO 1575:1996 
 

Zioła 
Przyprawy 

Zawartość popiołu ogólnego 
Zakres: (0,01 − 20,0) % 
Metoda wagowa 
 

PN-ISO 928:1999 
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Zboża  
Przetwory zbożowe 

Zawartość popiołu ogólnego 
Zakres: (0,01 – 5,00) % 
Metoda wagowa 

PN-EN ISO 2171:2010  

Smażone przekąski Zawartość popiołu/Zawartość popiołu w 
suchej masie 
Zakres: (1,40 – 5,60) % 
Metoda wagowa 
 

PN-78/A-74702 pkt 2.11 

Artykuły 
rolno-spożywcze1) 
 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego  
w kwasie / zawartość zanieczyszczeń 
mineralnych nierozpuszczalnych  
w kwasie 3) 
Metoda wagowa 

Normy5) 

 

Koncentraty spożywcze Zawartość popiołu nierozpuszczalnego   
w 10 % HCl 
Zakres: (0,01 – 5,00) % 
Metoda wagowa 
 

PN-A-79011-8:1998 pkt 3 

Wyroby i półprodukty 
cukiernicze 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego  
w 4 mol/l HCl  
Zakres: (0,01 − 5) % 
Metoda wagowa 
 

PN-59/A-88022 pkt 8 

Herbaty Zawartość popiołu nierozpuszczalnego  
w kwasie  
Zakres: (0,01 – 5,00) % 
Metoda wagowa 
 

PN-ISO 1577:1996 
 

Zioła 
Przyprawy 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego  
w 10 % HCl/ zawartość zanieczyszczeń 
mineralnych nierozpuszczalnych  
w 10 % HCl 
Zakres: (0,01 – 5,0) % 
Metoda wagowa  
 

PN-ISO 930:1999 

Zboża 
Przetwory zbożowe 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego  
w 10% HCl / zawartość zanieczyszczeń 
mineralnych nierozpuszczalnych  
w 10 % HCl 
Zakres: (0,01 – 2,00) % 
Metoda wagowa 
 
 
 

PN-A-74014:1994 

Owoce 
Warzywa 
Przetwory owocowe 
Przetwory warzywne 
Przetwory warzywno-mięsne 

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego  
w 10% HCl / zawartość zanieczyszczeń 
mineralnych nierozpuszczalnych  
w 10 % HCl 
Zakres: (0,01 – 2,00) % 
Metoda wagowa 
 
 
 
 
 
 

PN-90/A-75101.18 pkt.2 
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Artykuły 
rolno-spożywcze1) 
Pasze 

Woda 

Masa netto /zawartość w opakowaniu 
jednostkowym 3) 
Metoda wagowa 
Metoda wolumetryczna 
Udział % składników (z obliczeń) 

Normy5),  
PB/PACH/03 4) 

 

Owoce 
Warzywa 
Przetwory owocowe 
Przetwory warzywne 
Przetwory warzywno-mięsne 

Masa netto  
Zakres: (0,01 − 3000) g 
Metoda wagowa 

PN-90/A-75101.15 pkt 2 

Koncentraty spożywcze 
Mięso i produkty mięsne 
Mleko i produkty mleczne 
Soki, syropów, nektary 
Owoce i warzywa, przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno-mięsne 
Ryby i przetwory  rybne 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Surowce i przetwory zielarskie 
Środki specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
Oleje i tłuszcze roślinne i 
zwierzęce 
Zboża i przetwory zbożowe 
Żywność mrożona 
Wyroby garmażeryjne 
Dodatki do żywności 
Miody 
Kawy i herbaty  
Pasze 
 

Masa netto /zawartość w opakowaniu 
jednostkowym 
Zakres: ( 0,01 − 10 000) g 
Metoda wagowa 
Udział % poszczególnych składników  
(z obliczeń) 
Zakres: (1 − 5000) ml 
Metoda wolumetryczna 

PB/PACH/03  
wydanie 3 z dnia 05.01.2021r. 

Napoje bezalkoholowe Zawartość w opakowaniu jednostkowym 
Zakres: (50 − 5000) ml 
Metoda wolumetryczna 
 

PN-85/A-79033 pkt 3.3 

Woda  Zawartość w opakowaniu jednostkowym 3) 

Metoda wolumetryczna  
PB/PACH/03 4) 

 

Woda  Zawartość w opakowaniu jednostkowym 
Zakres: (1 − 5000) ml 
Metoda wolumetryczna  
 

PB/PACH/03  
wydanie 3 z dnia 05.01.2021r. 

Kosmetyki i wyroby chemii 
gospodarczej  
 

Masa netto /zawartość w opakowaniu 
jednostkowym  
Zakres: ( 0,01 – 10 000) g 
Metoda wagowa 
Zakres: (1 − 5000) ml 
Metoda wolumetryczna 

PB/PACH/034) 

 

Kosmetyki i wyroby chemii 
gospodarczej  
 

Masa netto /zawartość w opakowaniu 
jednostkowym 
Zakres: ( 0,01 − 10 000) g 
Metoda wagowa 
 

PB/PACH/03  
wydanie 3 z dnia 05.01.2021r. 

Kosmetyki i wyroby chemii 
gospodarczej  
 

Zawartość w opakowaniu jednostkowym 
Zakres: (1 − 5000) ml 
Metoda wolumetryczna 
 
 
 

PB/PACH/03  
wydanie 3 z dnia 05.01.2021r. 
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Metoda potencjometryczna 

Artykuły 
rolno- spożywcze1) 

Woda 
 

pH wyrobu/ pH roztworu  3) 

Metoda potencjometryczna 

 

Normy5) 

Mięso i 
przetwory mięsne 

pH 
Zakres: 3,0 − 10,0 
Metoda potencjometryczna 
 
 

PN-ISO 2917:2001 

Soki 
Nektary 

pH  
Zakres: 3,0 − 10,0 
Metoda potencjometryczna 
 
 

PN-EN 1132:1999 

Owoce, warzywa 
Przetwory owocowe 
Przetwory owocowo-warzywne 
Przetwory warzywno-mięsne 
Soki 
Nektary 
 
 

pH  
Zakres: 3,0 − 10,0 
Metoda potencjometryczna 

PN-90/A-75101.06+Az1:2002 

Koncentraty spożywcze  pH  
Zakres: 3,0 − 10,0 
Metoda potencjometryczna 
 
 

PN-A-79011-10:1998+Az1:2001 

Sery pH  
Zakres: 3,0 − 10,0 
Metoda potencjometryczna 
 
 

PN-73/A-86232 pkt 3.7 

Woda 
 

pH  

Zakres: 3,0 − 10,0 
Metoda potencjometryczna 
 
 
 

PN-EN ISO 10523 4) 

Woda  pH  

Zakres: 3,0 − 10,0 
Metoda potencjometryczna 
 
 

PN-EN ISO 10523:2012 

Metoda potencjometryczna 
Kosmetyki i wyroby chemii 
gospodarczej 

 

pH wyrobu/ pH roztworu  

Zakres: 3,0 − 12,0 
Metoda potencjometryczna 

PN-EN 12624) 

 
Kosmetyki i wyroby chemii 
gospodarczej 
 

 

 
pH wyrobu  
pH 1% roztworu  
pH 5% roztworu  
Zakres: 3,0 − 12,0 
Metoda potencjometryczna 
 
 
 
 

 
PN-EN 1262:2004 
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Metoda enzymatyczna 

Artykuły 
rolno-spożywcze1) 

 

Zawartość błonnika pokarmowego 3) 
Metoda enzymatyczna  

AOAC 991.43 4) 

Koncentraty spożywcze 
 

Zawartość błonnika pokarmowego 
Zakres: (0,1 − 12,0) % 
Metoda enzymatyczna  
 
 
 

AOAC 991.43:1994 
 

Mięso i produkty mięsne 
 

Zawartość błonnika pokarmowego 
Zakres: (0,1 – 5,5) % 
Metoda enzymatyczna  
 
 
 

AOAC 991.43:1994 
 

Owoce 
Warzywa 
Owoce i warzywa liofilizowane 
Przetwory owocowe 
Soki owocowe i owocowo-
warzywne zagęszczone 
Przetwory warzywne 
Przetwory warzywno-mięsne 

Zawartość błonnika pokarmowego 
Zakres: (0,1 – 18,0) % 
Metoda enzymatyczna  
 
 
 
 
 
 
 

AOAC 991.43:1994 
 

Słodycze 
Wyroby cukiernicze 
 

Zawartość błonnika pokarmowego 
Zakres: (0,1 – 11,0) % 
Metoda enzymatyczna  
 
 
 

AOAC 991.43:1994 
 

Zboża 
Przetwory zbożowe 
 

Zawartość błonnika pokarmowego 
Zakres: (1,0 – 34,1) % 
Metoda enzymatyczna  
 
 
 

AOAC 991.43:1994 
 

Wyroby garmażeryjne 
 

Zawartość błonnika pokarmowego 
Zakres: (0,1 – 10,3) % 
Metoda enzymatyczna  

AOAC 991.43:1994 
 

Lody Zawartość błonnika pokarmowego 
Zakres: (0,1 – 1,5) % 
Metoda enzymatyczna  
 
 
 
 
 
 

AOAC 991.43:1994 
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Metoda pomiaru punktu rosy 

Artykuły 
rolno-spożywcze1) 
Pasze 

Kosmetyki i wyroby chemii 
gospodarczej 

Aktywność wody 3) 
Metoda pomiaru punktu rosy 

PN-ISO 218074)  
PB/PACH/364) 

 
Mięso  
Przetwory mięsne 
Owoce 
Warzywa 
Przetwory owocowe 
Przetwory warzywne 
Warzywno-mięsne 
Słodycze 
Wyroby cukiernicze 
Zboża 
Przetwory zbożowe 
 
Pasze 
 

Aktywność wody 
Zakres: (0,040 − 0,999) aw 

Metoda pomiaru punktu rosy 

PN-ISO 21807:2005 

Kosmetyki i wyroby chemii 
gospodarczej 

 
Aktywność wody 
Zakres: (0,040 − 0,999) aw 

Metoda pomiaru punktu rosy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PB/PACH/36  
wydanie 2 z dnia 05.01.2021r. 
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Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 

Artykuły 
rolno-spożywcze1) 
Pasze 

 

Zawartość pierwiastków 2) 3) 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PB/PACH/044) 

 
Koncentraty spożywcze 
Mięso i produkty mięsne  
Mleko i produkty mleczne 
Napoje bezalkoholowe 
(gazowane, niegazowane, soki, 
syropy, nektary) 
Owoce i warzywa, przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno-mięsne 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Surowce i przetwory zielarskie 
Zboża i przetwory zbożowe 
Wyroby garmażeryjne 
Kawa i herbata 
 
Pasze 

 
Zawartość sodu  
Zakres: (0,4 − 20 000,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS)  
Zawartość soli 
(z obliczeń) 

 
PB/PACH/04  
wydanie 6 z dnia 05.01.2021r. 
 
 
 
 

Żywności: 
Napoje bezalkoholowe 
(gazowane, niegazowane, 
syropy) 
Słodycze i wyroby cukiernicze  
 
Pasze 

Zawartość potasu  
Zakres: (0,4 − 10 000,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

Przetwory  
owocowe i warzywne  
(soki, nektary)  

Zawartość potasu  
Zakres: (0,15 − 10 000,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

Mięso i produkty mięsne 
Mleko i produkty mleczne 
Owoce i warzywa, przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno- mięsne 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Zboża i przetwory zbożowe  
 
Pasze 

Zawartość wapnia  
Zakres: (2,0 − 3000,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 
Mięso i produkty mięsne 
Napoje bezalkoholowe 
(gazowane, niegazowane, soki, 
syropy, nektary) 
Owoce i warzywa, przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno-mięsne 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Olejów i tłuszczów roślinnych i 
zwierzęcych 
Zboża i przetworów zbożowych  
 
Pasze 

 
Zawartość żelaza 
Zakres: (0,2 − 200,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 
PB/PACH/04   
wydanie 6 z dnia 05.01.2021r. 
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Koncentraty spożywcze 
Mięso i produkty mięsne 
Napoje bezalkoholowe 
(gazowane, niegazowane, soki, 
syropy, nektary) 
Owoce i warzywa, przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno-mięsne 
Ryby i przetwory  rybne 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Oleje i tłuszcze roślinne i 
zwierzęce 
Zboża i przetwory zbożowe 
Wyroby garmażeryjne  
 
Pasze 

 
Zawartość cynku 
Zakres: (0,2 − 200,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 
PB/PACH/04  
wydanie 6 z dnia 05.01.2021r. 
 

 

 
Mięso i produkty mięsne 
Napoje bezalkoholowe 
(gazowane, niegazowane, soki, 
syropy, nektary) 
Owoce i warzywa, przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno- mięsne 
Ryby i przetwory  rybne 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Oleje i tłuszcze roślinne i 
zwierzęce 
Zboża i przetwory zbożowe 
Wyroby garmażeryjne  
 
Pasze 

 
Zawartość miedzi 
Zakres: (0,1 − 200,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PB/PACH/04   
wydanie 6 z dnia 05.01.2021r. 
 

 

 
Napoje bezalkoholowe 
(gazowane, niegazowane, soki, 
syropy, nektary) 
Owoce i warzywa, przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno-mięsne 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Surowce i przetwory zielarskie, 
przyprawy 
Środki specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego  
 
Pasze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zawartość magnezu 
Zakres: (1,5 – 7000,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 
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Prosty test opisowy 

Artykuły 
rolno-spożywcze1) 

Cechy sensoryczne 2)3) 
Prosty test opisowy 

Normy5) 

Przetwory mięsne 

Wygląd 
Struktura i konsystencja 
Barwa 
Zapach 
Smak 
Prosty test opisowy 

PN-A-82062:1988 

Przetwory owocowo-warzywne 
Warzywa i owoce marynowane 

Wygląd ogólny 
Struktura 
Konsystencja 
Barwa 
Zapach 
Smak 
Prosty test opisowy 

PN-A-77806:1997 pkt. 3.2 

Pieczywo 

Wygląd zewnętrzny 
Skórka (barwa, grubość, pozostałe cechy) 
Miękisz (elastyczność, porowatość pozostałe 
cechy) 
Zapach 
Smak 
Prosty test opisowy 

PN-A-74108:1996 pkt. 2 

Mięso drobiowe w elementach 

Wygląd 
Barwa 
Zapach 
Prosty test opisowy 

PN-A-86524:1994 pkt. 5.3 

Zupy zagęszczone 

Wygląd ogólny 
Struktura 
Konsystencja 
Barwa 
Zapach 
Smak 
Prosty test opisowy 

PN-A-75980:1997 pkt. 3.2.1 

Wyroby i półprodukty 
ciastkarskie 

Stan wyrobu w opakowaniu jednostkowym 
Wygląd ogólny 
Barwa 
Struktura  
Tekstura 
Powierzchnia 
Przełom 
Konsystencja 
Zapach 
Smak 
Prosty test opisowy 

PN-A-74252:1998 pkt. 4.3 

Napoje bezalkoholowe i 
gazowane  
 

Klarowność 
Barwa 
Zapach 
Smak 
Nasycenie CO2 

Prosty test opisowy 

PN-A-79033:1985 

Napoje bezalkoholowe i 
niegazowane 
 

Klarowność 
Barwa 
Zapach 
Smak 
Prosty test opisowy 

PN-A-79033:1985 
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Napoje bezalkoholowe i 
niegazowane z naturalnymi 
dodatkami 

Klarowność 
Barwa 
Zapach 
Smak 
Prosty test opisowy 
 
 

PN-A-79033:1985 

Metoda spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 
 

Żywność1) 
Zawartość i stężenie pierwiastków 2), 3) 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

PN-EN 157634), 

PB/PACH/414) 

Mięso i przetwory mięsne 
 

Zawartość pierwiastków 
Arsen 
Zakres: (0,004 – 1,8) mg/kg 
Kadm 
Zakres: (0,002 – 1,9) mg/kg 
Ołów 
Zakres: (0,005 – 1,9) mg/kg 
Rtęć 
Zakres: (0,001 – 1,0) mg/kg 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

PN-EN 15763:2010  
 

Ryby i przetwory rybne,  
Owoce morza 
 

Zawartość pierwiastków 
Arsen 
Zakres: (0,015 – 2,1) mg/kg 
Kadm 
Zakres: (0,005 – 2,0) mg/kg 
Ołów 
Zakres: (0,010 – 1,8) mg/kg 
Rtęć 
Zakres: (0,01 – 1,1) mg/kg 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

PN-EN 15763:2010  
  

Owoce i warzywa, Przetwory 
owocowe i warzywne oraz 
warzywno-mięsne 

Zawartość i stężenie pierwiastków 
Arsen 
Zakres: (0,004 – 2,0) mg/kg; mg/l 
Kadm 
Zakres: (0,001 – 1,5) mg/kg; mg/l 
Ołów 
Zakres: (0,006 – 2,0) mg/kg; mg/l 
Rtęć 
Zakres: (0,002– 0,04) mg/kg, mg/l 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

PN-EN 15763:2010  
 

Przetwory zbożowe 

Zawartość pierwiastków 
Arsen 
Zakres: (0,002 – 1,0) mg/kg 
Kadm 
Zakres: (0,003 – 0,90) mg/kg 
Ołów 
Zakres: (0,014 – 1,0) mg/kg 
Rtęć 
Zakres: (0,001 – 0,80) mg/kg 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

PN-EN 15763:2010  
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Soki, napoje, nektary 

Zawartość i stężenie pierwiastków 
Arsen 
Zakres: (0,010 – 0,16) mg/kg; mg/l 
Kadm 
Zakres: (0,002 – 0,18) mg/kg; mg/l 
Ołów 
Zakres: (0,010 – 0,18) mg/kg; mg/l 
Rtęć 
Zakres: (0,001 – 0,03) mg/kg, mg/l 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

PN-EN 15763:2010  
 

Soki, napoje, nektary 

Zawartość i stężenie pierwiastków 
Chrom 
Zakres: (0,002– 0,20) mg/kg; mg/l 
Cynk 
Zakres: (0,09– 9,0) mg/kg; mg/l 
Miedź 
Zakres: (0,002 – 1,1) mg/kg; mg/l 
Antymon 
Zakres: (0,002 – 0,035) mg/kg, mg/l 
Magnez 
Zakres: (5,0 – 500) mg/kg, mg/l 
Potas 
Zakres: (15,0 – 10400) mg/kg, mg/l 
Sód 
Zakres: (2,0 – 2500) mg/kg, mg/l 
Wapń 
Zakres: (5,0 – 900) mg/kg, mg/l 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

PB/PACH/41 wydanie 3 z dnia 
05.01.2021r. 
 

 
Artykuły cukiernicze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pierwiastków 
Zawartość arsenu 
Zakres: (0,002 – 0,30) mg/kg  
Zawartość kadmu 
Zakres: (0,004 – 1,0) mg/kg 
Zawartość ołowiu  
Zakres: (0,010– 1,0) mg/kg 
Zawartość rtęci  
Zakres: (0,001 – 0,06) mg/kg  
 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-EN 15763:2010 
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Metoda spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

Woda 
Stężenie pierwiastków 2), 3) 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

PN-EN ISO 17294-24) 

 
Woda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stężenie pierwiastków 
Aluminium  
Zakres: (5,0 – 3900) µg/l 
Antymon 
Zakres: (0,10 – 50,0) µg/l 
Arsen 
Zakres: (0,50 – 3300) µg/l 
Bor 
Zakres: (7,0 – 3000) µg/l 
Chrom 
Zakres: (1,0 – 3300) µg/l 
Kadm 
Zakres: (0,10 – 3300) µg/l 
Mangan 
Zakres: (1,0 – 3800) µg/l 
Miedź 
Zakres: (1,0 – 3000) µg/l 
Nikiel 
Zakres: (1,0 – 3100) µg/l 
Selen 
Zakres: (1,0 – 3000) µg/l 
Ołów 
Zakres: (1,0 – 3900) µg/l 
Rtęć 
Zakres: (0,20 – 10,0) µg/l 
Żelazo 
Zakres: (5,0 – 9400) µg/l 
Cynk 
Zakres: (5,0-1000) µg/l 
 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 
 

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 
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Metoda spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) 

Pasze 

Zawartość pierwiastków 2) 3) 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS)  
 

PN-EN 170534) 

Pasze 

Zawartość pierwiastków 
Arsen 
Zakres: (0,010 – 0,30) mg/kg 
Kadm 
Zakres: (0,010 – 0,20) mg/kg 
Chrom 
Zakres: (0,010 – 50,0) mg/kg 
Kobalt  
Zakres: (0,010 – 3,0) mg/kg 
Miedź 
Zakres: (0,50 – 140) mg/kg 
Żelazo 
Zakres: (7,0 – 1200) mg/kg 
Ołów 
Zakres: (0,010 – 2,0) mg/kg 
Mangan 
Zakres: (0,10 – 110) mg/kg 
Rtęć 
Zakres: (0,002 – 0,008) mg/kg 
Selen 
Zakres: (0,010 – 5,0) mg/kg 
Cynk 
Zakres: (1,0 – 170) mg/kg 
 
Metoda spektrometrii mas z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS)  

PN-EN 17053:2018-03 
 

Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) 

Żywność 1) 

Próbki środowiskowe z 
obszarów produkcji żywności 
i obrotu żywnością1) 

Zawartość alergenów 2), 3)  
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) 

 

PB/PACH/395) 
PN-EN 15633-15) 
Instrukcja producenta5) 

Mięso i przetwory mięsne 
Koncentraty spożywcze 
Mleko i produkty mleczne 
Ryby i przetwory rybne 
Słodycze i wyroby cukiernicze 
Pieczywo 
Surowce i przetwory zielarskie 
Środki specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
Zboża i przetwory zbożowe 
Żywność mrożona 
Wyroby garmażeryjne 
Miód 

Zawartość gliadyny  
Zakres: (2,5 − 40) mg/kg;  
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)  
Zawartość białka alergennego glutenu 
(z obliczeń) 
 

PB/PACH/39  
wydanie 2 z dnia 05.01.2021r. 
metoda opracowana na podstawie  
instrukcji producenta testu 
diagnostycznego 
 

Próbki środowiskowe - płyny po 
myciu i/lub dezynfekcji linii 
produkcyjnych 
 

Zawartość gliadyny 
Zakres: (2,5 − 40) mg/l 
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) 
Zawartość białka alergennego glutenu 
(z obliczeń)  

PB/PACH/39  
wydanie 2 z dnia 05.01.2021r. 
metoda opracowana na podstawie  
instrukcji producenta testu 
diagnostycznego  
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Produkty zbożowe, 
Mięso i produkty mięsne, 
Produkty mleczarskie 

Zawartość soi 
Zakres: (40-1000) STI µg/kg  
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)  

PN-EN 15633-1:2020-03 
 Instrukcja producenta AgraQuant® 
Soy Allergen Elisa Test Kits 10002015 
v13 April 2019 
 

Koncentraty spożywcze, 
Mięso i produkty mięsne 

Zawartość gorczycy  
Zakres: (2-60) mg/kg 
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) 
 

PN-EN 15633-1:2020-03 
Instrukcja producenta AgraQuant® 
Mustard Allergen Elisa Test Kits 
10002070 v10 April 2019 

Mięso i produkty mięsne, 
Koncentraty spożywcze, 
Wyroby 
cukiernicze 

Zawartość białka mleka  
Zakres: (0,4-10) mg/kg 
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) 

PN-EN 15633-1:2020-03 
 Instrukcja producenta 
AgraQuant® Milk Allergen Elisa Test 
Kits 10002080 v05 April 2019 

Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) 

Próbki środowiskowe z 
obszarów produkcji1) 

Obecność alergenów2) 
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) 

PB/PACH/405) 
 

Próbki środowiskowe - wymazy 
z powierzchni produkcyjnych 

Obecność gliadyny/glutenu 
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)  
 

PB/PACH/40  
wydanie 2 z dnia 05.01.2021r. 
metoda opracowana na podstawie  
instrukcji producenta testu 
diagnostycznego 
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Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-MS/MS 

Żywność 1) 

Produkty rolne 1) 
Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin2) 3) 

 
Metoda chromatografii gazowej  
z detekcją tandemową spektrometrią mas 
GC-MS/MS 

PN-EN 15662
4)

  
 

Żywność o wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-warzywne 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
kwasów i wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce cytrusowe 
- małe owoce  i jagody 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
cukrów i niskiej zawartości 
wody: 
- suszone owoce 
- dżemy owocowe 
Żywność o wysokiej zawartości 
oleju i pośredniej zawartości 
wody: 
- awokado 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Allidochlor                (0,010-1) mg/kg 
2,4'-Methoxychlor   (0,010-1) mg/kg 
2-Phenylphenol      (0,010-1) mg/kg 
4,4'-Methoxychlor olefin   
                               (0,010-1) mg/kg 
Acequinocyl            (0,010-1) mg/kg 
Acetochlor              (0,010-1) mg/kg 
Acrinathrin              (0,010-1) mg/kg 
Alachlor                  (0,010-1) mg/kg 
Aldrin                      (0,005-1) mg/kg 
Anthraquinone        (0,010-1) mg/kg 
Atrazine                  (0,010-1) mg/kg 
Azinphos-ethyl    (0,010-1) mg/kg 
Azinphos-methyl     (0,010-1) mg/kg 
Benfluralin    (0,010-1) mg/kg 
BHC, alpha-    (0,010-1) mg/kg 
BHC, beta-    (0,010-1) mg/kg 
BHC, delta-    (0,010-1) mg/kg 
BHC, gamma-    (0,010-1) mg/kg 
Bifenthrin    (0,010-1) mg/kg 
Bioallethrin    (0,010-1) mg/kg 
Biphenyl                  (0,010-1) mg/kg 
Bromfenvinphos     (0,010-1) mg/kg 
Bromfenvinphos-methyl  
                               (0,010-1) mg/kg 
Bromophos-ethyl    (0,010-1) mg/kg 
Bromophos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Bromopropylate    (0,010-1) mg/kg 
Bupirimate    (0,010-1) mg/kg 
Metoda chromatografii gazowej  
z detekcją tandemową spektrometrią mas 
GC-MS/MS 

PN-EN 15662:2018-06 
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Żywność o wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-warzywne 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
kwasów i wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce cytrusowe 
- małe owoce  i jagody 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
cukrów i niskiej zawartości 
wody: 
- suszone owoce 
- dżemy owocowe 
Żywność o wysokiej zawartości 
oleju i pośredniej zawartości 
wody: 
- awokado 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Captafol                     (0,010-1) mg/kg 
Captan                     (0,010-1) mg/kg 
Carbophenothion       (0,010-1) mg/kg 
Carfentrazone ethyl   (0,010-1) mg/kg 
Chlorbenside       (0,010-1) mg/kg 
Chlordane, cis-       (0,005-1) mg/kg 
Chlordane, trans-       (0,005-1) mg/kg 
Chlorfenapyr       (0,010-1) mg/kg 
Chlorfenson       (0,010-1) mg/kg 
Chlorfenvinphos         (0,010-1) mg/kg 
Chlorobenzilate       (0,010-1) mg/kg 
Chloroneb       (0,010-1) mg/kg 
Chlorothalonil       (0,010-1) mg/kg 
Chlorpropham       (0,010-1) mg/kg 
Chlorpyrifos       (0,010-1) mg/kg 
Chlorpyrifos-methyl   (0,010-1) mg/kg 
Chlorthal-dimethyl     (0,010-1) mg/kg 
Chlorthiophos        (0,010-1) mg/kg 
Chlozolinate       (0,010-1) mg/kg 
Clomazone       (0,010-1) mg/kg 
Coumaphos       (0,010-1) mg/kg 
Cycloate                     (0,010-1) mg/kg 
Cyfluthrin        (0,010-1) mg/kg 
Cyhalothrin, lambda  (0,010-1) mg/kg 
Cypermethrin        (0,010-1) mg/kg 
Cyprodinil       (0,010-1) mg/kg 
DDD, o,p'-       (0,005-1) mg/kg 
DDD, p,p'-       (0,005-1) mg/kg 
DDE, o,p'-       (0,005-1) mg/kg 
DDE, p,p'-       (0,005-1) mg/kg 
DDT, o,p'-       (0,005-1) mg/kg 
DDT, p,p'-       (0,005-1) mg/kg 
Deltamethrin       (0,010-1) mg/kg 
Diallate                      (0,010-1) mg/kg 
Diazinon                     (0,010-1) mg/kg 
Dichlofluanid       (0,010-1) mg/kg 
3,4'-Dichloroaniline    (0,010-1) mg/kg 
4,4'-Dichlorobenzophenone  
                                  (0,010-1) mg/kg 
Diclobenil       (0,010-1) mg/kg 
Dicloran                     (0,010-1) mg/kg 
Dieldrin                      (0,005-1) mg/kg 
Dimethachlor       (0,010-1) mg/kg 
Diphenamid       (0,010-1) mg/kg 
Diphenylamine       (0,010-1) mg/kg 
Disulfoton       (0,010-1) mg/kg 
Edifenphos       (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan ether       (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan I       (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan II       (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan sulfate     (0,010-1) mg/kg 
Metoda chromatografii gazowej  
z detekcją tandemową spektrometrią mas 
GC-MS/MS 

PN-EN 15662:2018-06 
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Żywność o wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-warzywne 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
kwasów i wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce cytrusowe 
- małe owoce  i jagody 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
cukrów i niskiej zawartości 
wody: 
- suszone owoce 
- dżemy owocowe 
Żywność o wysokiej zawartości 
oleju i pośredniej zawartości 
wody: 
- awokado 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Endrin                     (0,005-1) mg/kg 
Endrin aldehyde      (0,010-1) mg/kg 
Endrin ketone       (0,010-1) mg/kg 
EPN                    (0,010-1) mg/kg 
Ethalfluralin      (0,010-1) mg/kg 
Ethion                    (0,010-1) mg/kg 
Ethylan                    (0,010-1) mg/kg 
Etofenprox                (0,010-1) mg/kg 
Etridazole      (0,010-1) mg/kg 
Fenamiphos      (0,005-1) mg/kg 
Fenarimol      (0,010-1) mg/kg 
Fenchlorphos      (0,010-1) mg/kg 
Fenitrothion      (0,010-1) mg/kg 
Fenpropathrin      (0,010-1) mg/kg 
Fenson                    (0,010-1) mg/kg 
Fenthion        (0,010-1) mg/kg 
Fenvalerate              (0,010-1) mg/kg 
Fipronil                    (0,005-1) mg/kg 
Fluazifop-P-butyl      (0,010-1) mg/kg 
Fluchloralin      (0,010-1) mg/kg 
Flucythrinate       (0,010-1) mg/kg 
Fludioxonil      (0,010-1) mg/kg 
Fluquinconazole       (0,010-1) mg/kg 
Fluridone      (0,010-1) mg/kg 
Flusilazole      (0,010-1) mg/kg 
Flutolanil       (0,010-1) mg/kg 
Flutriafol                    (0,010-1) mg/kg 
Folpet                    (0,010-1) mg/kg 
Fonofos                    (0,010-1) mg/kg 
Heptachlor      (0,005-1) mg/kg 
Heptachlor epoxide  (0,005-1) mg/kg 
Hexachlorobenzene (0,005-1) mg/kg 
Hexazinone      (0,010-1) mg/kg 
Iodofenfos      (0,010-1) mg/kg 
Iprodione      (0,010-1) mg/kg 
Isazophos      (0,010-1) mg/kg 
Isodrin                    (0,010-1) mg/kg 
Isopropalin      (0,010-1) mg/kg 
Lenacil                    (0,010-1) mg/kg 
Leptophos      (0,010-1) mg/kg 
Linuron                    (0,010-1) mg/kg 
Malathion      (0,010-1) mg/kg 
Metalaxyl      (0,010-1) mg/kg 
Metazachlor      (0,010-1) mg/kg 
Methacrifos      (0,010-1) mg/kg 
Methoxychlor      (0,010-1) mg/kg 
Methyl parathion       (0,010-1) mg/kg 
Metolachlor      (0,010-1) mg/kg 
Mevinphos       (0,010-1) mg/kg 
MGK 264       (0,010-1) mg/kg 
Mirex                    (0,010-1) mg/kg 
Myclobutanil      (0,010-1) mg/kg 
N-(2;4-Dimethylphenyl) formamide                 
                                 (0,010-1) mg/kg 
Metoda chromatografii gazowej  
z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-
MS/MS 

PN-EN 15662:2018-06 
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Żywność o wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-warzywne 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
kwasów i wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce cytrusowe 
- małe owoce  i jagody 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
cukrów i niskiej zawartości 
wody: 
- suszone owoce 
- dżemy owocowe 
Żywność o wysokiej zawartości 
oleju i pośredniej zawartości 
wody: 
- awokado 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Nitralin                    (0,010-1) mg/kg 
Nitrofen                    (0,010-1) mg/kg 
 
Nonachlor, cis-      (0,010-1) mg/kg 
Nonachlor, trans-      (0,010-1) mg/kg 
Norflurazon      (0,010-1) mg/kg 
Oxadiazon      (0,010-1) mg/kg 
Oxyfluorfen      (0,010-1) mg/kg 
Paclobutrazol      (0,010-1) mg/kg 
Parathion      (0,010-1) mg/kg 
Pebulate      (0,010-1) mg/kg 
Penconazole      (0,010-1) mg/kg 
Pendimethalin      (0,010-1) mg/kg 
Pentachloroaniline    (0,010-1) mg/kg 
Pentachloroanisole   (0,010-1) mg/kg 
Pentachlorobenzene (0,010-1) mg/kg 
Pentachlorobenzonitrile  
                                 (0,010-1) mg/kg 
Pentachlorothioanisole  
                                 (0,010-1) mg/kg 
Permethrin, cis         (0,010-1) mg/kg 
Permethrin, trans     (0,010-1) mg/kg 
Phenothrin      (0,010-1) mg/kg 
Phorate                   (0,010-1) mg/kg 
Phosalone     (0,010-1) mg/kg 
Phosmet     (0,010-1) mg/kg 
Piperonyl butoxide   (0,010-1) mg/kg 
Pirimiphos-ethyl     (0,010-1) mg/kg 
Pirimiphos-methyl    (0,010-1) mg/kg 
Pretilachlor     (0,010-1) mg/kg 
Prochloraz     (0,010-1) mg/kg 
Procymidone     (0,010-1) mg/kg 
Prodiamine     (0,010-1) mg/kg 
Profenofos     (0,010-1) mg/kg 
Profluralin     (0,010-1) mg/kg 
Propachlor     (0,010-1) mg/kg 
Propanil                   (0,010-1) mg/kg 
Propargite     (0,010-1) mg/kg 
Propisochlor     (0,010-1) mg/kg 
Propyzamide     (0,010-1) mg/kg 
Prothiofos     (0,010-1) mg/kg 
Pyraclofos     (0,010-1) mg/kg 
Pyrazophos     (0,010-1) mg/kg 
Pyridaben     (0,010-1) mg/kg 
Pyridaphenthion      (0,010-1) mg/kg 
Pyrimethanil     (0,010-1) mg/kg 
Pyriproxyfen     (0,010-1) mg/kg 
Quinalphos     (0,010-1) mg/kg 
Quintozene     (0,010-1) mg/kg 
Resmethrin      (0,010-1) mg/kg 
Sulfotep                   (0,010-1) mg/kg 
Sulprofos     (0,010-1) mg/kg 
Metoda chromatografii gazowej  
z detekcją tandemową spektrometrią mas 
GC-MS/MS 

PN-EN 15662:2018-06 
 
 

 
 



Formularz 1/04/09/PZJ z dn.11.09.2017r. 
 
  

Intertek Poland Sp. z o. o. 
Laboratorium Badawcze 

Lista badań prowadzonych  
w ramach zakresu elastycznego nr 2 

Wydanie nr 18  
Data wydania: 30.06.2021r. 

Strona/stron 22/55 

Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-warzywne 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
kwasów i wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce cytrusowe 
- małe owoce  i jagody 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
cukrów i niskiej zawartości 
wody: 
- suszone owoce 
- dżemy owocowe 
Żywność o wysokiej zawartości 
oleju i pośredniej zawartości 
wody: 
- awokado 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
tau-Fluvalinate             (0,010-1) mg/kg 
Tebuconazole         (0,010-1) mg/kg 
Tebufenpyrad         (0,010-1) mg/kg 
Tecnazene         (0,010-1) mg/kg 
Tefluthrin         (0,010-1) mg/kg 
Terbacil                       (0,010-1) mg/kg 
Terbufos         (0,010-1) mg/kg 
Terbutylazine         (0,010-1) mg/kg 
2,3,5,6-Tetrachloroaniline  
                                     (0,010-1) mg/kg 
Tetrachlorvinphos        (0,010-1) mg/kg 
Tetradifon          (0,010-1) mg/kg 
Tetrahydrophthalimide (0,010-1) mg/kg 
Tetramethrin           (0,010-1) mg/kg 
Tolclofos-methyl           (0,010-1) mg/kg 
Tolylfluanid          (0,010-1) mg/kg 
Transfluthrin          (0,010-1) mg/kg 
Triadimefon                  (0,010-1) mg/kg 
Triadimenol          (0,010-1) mg/kg 
Triallate                        (0,010-1) mg/kg 
Triazophos          (0,010-1) mg/kg 
Tricyclazole                  (0,010-1) mg/kg 
Triflumizole          (0,010-1) mg/kg 
Trifluralin                      (0,010-1) mg/kg 
Vinclozolin          (0,010-1) mg/kg 
Metoda chromatografii gazowej  
z detekcją tandemową spektrometrią mas 
GC-MS/MS 
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Żywność o wysokiej zawartości 
skrobi i/lub białka i niskiej 
zawartości wody i tłuszczu  
Przyprawy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Allidochlor (0,010-1) mg/kg 
2,4'-Methoxychlor (0,010-1) mg/kg 
2-Phenylphenol (0,010-1) mg/kg 
4,4'-Methoxychlor olefin  
                              (0,010-1) mg/kg 
Acequinocyl (0,010-1) mg/kg 
Acetochlor (0,010-1) mg/kg 
Acrinathrin (0,010-1) mg/kg 
Alachlor               (0,010-1) mg/kg 
Aldrin              (0,005-1) mg/kg 
Anthraquinone (0,010-1) mg/kg 
Atrazine               (0,010-1) mg/kg 
Azinphos-ethyl (0,010-1) mg/kg 
Azinphos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Benfluralin (0,010-1) mg/kg 
BHC, alpha- (0,010-1) mg/kg 
BHC, beta- (0,010-1) mg/kg 
BHC, delta- (0,010-1) mg/kg 
BHC, gamma- (0,010-1) mg/kg 
Bifenthrin (0,010-1) mg/kg 
Bioallethrin (0,010-1) mg/kg 
Biphenyl  (0,010-1) mg/kg 
Bromfenvinphos (0,010-1) mg/kg 
Bromfenvinphos-methyl  
                               (0,010-1) mg/kg 
Bromophos-ethyl   (0,010-1) mg/kg 
Bromophos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Bromopropylate  (0,010-1) mg/kg 
Bupirimate  (0,010-1) mg/kg 
Captafol                (0,010-1) mg/kg 
Captan                (0,010-1) mg/kg 
Carbophenothion (0,010-1) mg/kg 
Carfentrazone ethyl (0,010-1) mg/kg 
Chlorbenside (0,010-1) mg/kg 
Chlordane, cis- (0,005-1) mg/kg 
Chlordane, trans  (0,005-1) mg/kg 
Chlorfenapyr (0,010-1) mg/kg 
Chlorfenson (0,010-1) mg/kg 
Chlorfenvinphos  (0,010-1) mg/kg 
Chlorobenzilate (0,010-1) mg/kg 
Chloroneb (0,010-1) mg/kg 
Chlorothalonil (0,010-1) mg/kg 
Chlorpropham (0,010-1) mg/kg 
Chlorpyrifos (0,010-1) mg/kg 
Chlorpyrifos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Chlorthal-dimethyl (0,010-1) mg/kg 
Chlorthiophos   (0,0100-1) mg/kg 
Chlozolinate  (0,010-1) mg/kg 
Clomazone  (0,010-1) mg/kg 
Coumaphos  (0,010-1) mg/kg 
Cycloate                (0,010-1) mg/kg 
Cyfluthrin  (0,010-1) mg/kg 
Cyhalothrin, lambda (0,010-1) mg/kg 
Cypermethrin  (0,010-1) mg/kg 
Cyprodinil (0,010-1) mg/kg 
DDD, o,p'- (0,005-1) mg/kg 
DDD, p,p'- (0,005-1) mg/kg 
DDE, o,p'- (0,005-1) mg/kg 
DDE, p,p'- (0,005-1) mg/kg 
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Żywność o wysokiej zawartości 
skrobi i/lub białka i niskiej 
zawartości wody i tłuszczu  
Przyprawy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
DDT, o,p'- (0,005-1) mg/kg 
DDT, p,p'- (0,005-1) mg/kg 
Deltamethrin (0,010-1) mg/kg 
Diallate                (0,010-1) mg/kg 
Diazinon                (0,010-1) mg/kg 
Dichlofluanid (0,010-1) mg/kg 
3,4'-Dichloroaniline (0,010-1) mg/kg 
4,4'-Dichlorobenzophenone (0,010-1) mg/kg 
Diclobenil (0,010-1) mg/kg 
Dicloran               (0,010-1) mg/kg 
Dieldrin                (0,005-1) mg/kg 
Dimethachlor (0,010-1) mg/kg 
Diphenamid (0,010-1) mg/kg 
Diphenylamine (0,010-1) mg/kg 
Disulfoton (0,010-1) mg/kg 
Edifenphos (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan ether (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan I (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan II (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan sulfate (0,010-1) mg/kg 
Endrin                (0,005-1) mg/kg 
Endrin aldehyde (0,010-1) mg/kg 
Endrin ketone (0,010-1) mg/kg 
EPN                (0,010-1) mg/kg 
Ethalfluralin (0,010-1) mg/kg 
Ethion                (0,010-1) mg/kg 
Ethylan                (0,010-1) mg/kg 
Etofenprox (0,010-1) mg/kg 
Etridazole (0,010-1) mg/kg 
Fenamiphos (0,005-1) mg/kg 
Fenarimol (0,010-1) mg/kg 
Fenchlorphos (0,010-1) mg/kg 
Fenitrothion (0,010-1) mg/kg 
Fenpropathrin (0,010-1) mg/kg 
Fenson                (0,010-1) mg/kg 
Fenthion                (0,010-1) mg/kg 
Fenvalerate  (0,010-1) mg/kg 
Fipronil               (0,005-1) mg/kg 
Fluazifop-P-butyl (0,010-1) mg/kg 
Fluchloralin (0,010-1) mg/kg 
Flucythrinate  (0,010-1) mg/kg 
Fludioxonil (0,010-1) mg/kg 
Fluquinconazole (0,010-1) mg/kg 
Fluridone (0,010-1) mg/kg 
Flusilazole (0,010-1) mg/kg 
Flutolanil  (0,010-1) mg/kg 
Flutriafol                (0,010-1) mg/kg 
Folpet                (0,010-1) mg/kg 
Fonofos               (0,010-1) mg/kg 
Heptachlor (0,005-1) mg/kg 
Heptachlor epoxide (0,005-1) mg/kg 
Hexachlorobenzene (0,005-1) mg/kg 
Hexazinone (0,010-1) mg/kg 
Iodofenfos (0,010-1) mg/kg 
Iprodione (0,010-1) mg/kg 
Isazophos (0,010-1) mg/kg 
Isodrin                (0,010-1) mg/kg 
Isopropalin (0,010-1) mg/kg 
Lenacil                (0,010-1) mg/kg 
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Żywność o wysokiej zawartości 
skrobi i/lub białka i niskiej 
zawartości wody i tłuszczu  
Przyprawy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Leptophos (0,010-1) mg/kg 
Linuron                (0,010-1) mg/kg 
Malathion (0,010-1) mg/kg 
Metalaxyl (0,010-1) mg/kg 
Metazachlor (0,010-1) mg/kg 
Methacrifos (0,010-1) mg/kg 
Methoxychlor (0,010-1) mg/kg 
Methyl parathion (0,010-1) mg/kg 
Metolachlor (0,010-1) mg/kg 
Mevinphos  (0,010-1) mg/kg 
MGK 264  (0,010-1) mg/kg 
Mirex                (0,010-1) mg/kg 
Myclobutanil (0,010-1) mg/kg 
N-(2;4-Dimethylphenyl)formamide  
                             (0,010-1) mg/kg 
Nitralin                (0,010-1) mg/kg 
Nitrofen                (0,010-1) mg/kg 
Nonachlor, cis- (0,010-1) mg/kg 
Nonachlor, trans- (0,010-1) mg/kg 
Norflurazon (0,010-1) mg/kg 
Oxadiazon (0,010-1) mg/kg 
Oxyfluorfen (0,010-1) mg/kg 
Paclobutrazol (0,010-1) mg/kg 
Parathion (0,010-1) mg/kg 
Pebulate (0,010-1) mg/kg 
Penconazole (0,010-1) mg/kg 
Pendimethalin (0,010-1) mg/kg 
Pentachloroaniline (0,010-1) mg/kg 
Pentachloroanisole (0,010-1) mg/kg 
Pentachlorobenzene (0,010-1) mg/kg 
Pentachlorobenzonitrile  
                               (0,010-1) mg/kg 
Pentachlorothioanisole  
                               (0,010-1) mg/kg 
Permethrin, cis     (0,010-1) mg/kg 
Permethrin, trans (0,010-1) mg/kg 
Phenothrin  (0,010-1) mg/kg 
Phorate                (0,010-1) mg/kg 
Phosalone (0,010-1) mg/kg 
Phosmet (0,010-1) mg/kg 
Piperonyl butoxide (0,010-1) mg/kg 
Pirimiphos-ethyl (0,010-1) mg/kg 
Pirimiphos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Pretilachlor (0,010-1) mg/kg 
Prochloraz (0,010-1) mg/kg 
Procymidone (0,010-1) mg/kg 
Prodiamine (0,010-1) mg/kg 
Profenofos (0,010-1) mg/kg 
Profluralin (0,010-1) mg/kg 
Propachlor (0,010-1) mg/kg 
Propanil               (0,010-1) mg/kg 
Propargite (0,010-1) mg/kg 
Propisochlor (0,010-1) mg/kg 
Propyzamide (0,010-1) mg/kg 
Prothiofos (0,010-1) mg/kg 
Pyraclofos (0,010-1) mg/kg 
Pyrazophos (0,010-1) mg/kg 
Pyridaben (0,010-1) mg/kg 
Pyridaphenthion (0,010-1) mg/kg 
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Żywność o wysokiej zawartości 
skrobi i/lub białka i niskiej 
zawartości wody i tłuszczu  
Przyprawy  
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Pyrimethanil (0,010-1) mg/kg 
Pyriproxyfen (0,010-1) mg/kg 
Quinalphos (0,010-1) mg/kg 
Quintozene (0,010-1) mg/kg 
Resmethrin  (0,010-1) mg/kg 
Sulfotep  (0,010-1) mg/kg 
Sulprofos (0,010-1) mg/kg 
tau-Fluvalinate  (0,010-1) mg/kg 
Tebuconazole (0,010-1) mg/kg 
Tebufenpyrad (0,010-1) mg/kg 
Tecnazene (0,010-1) mg/kg 
Tefluthrin (0,010-1) mg/kg 
Terbacil                (0,010-1) mg/kg 
Terbufos  (0,010-1) mg/kg 
Terbutylazine  (0,010-1) mg/kg 
2,3,5,6-Tetrachloroaniline  
                             (0,010-1) mg/kg 
Tetrachlorvinphos (0,010-1) mg/kg 
Tetradifon  (0,010-1) mg/kg 
Tetrahydrophthalimide (0,010-1) mg/kg 
Tetramethrin  (0,010-1) mg/kg 
Tolclofos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Tolylfluanid (0,010-1) mg/kg 
Transfluthrin (0,010-1) mg/kg 
Triadimefon (0,010-1) mg/kg 
Triadimenol (0,010-1) mg/kg 
Triallate                (0,010-1) mg/kg 
Triazophos (0,010-1) mg/kg 
Tricyclazole (0,010-1) mg/kg 
Triflumizole (0,010-1) mg/kg 
Trifluralin (0,010-1) mg/kg 
Vinclozolin (0,010-1) mg/kg 
Metoda chromatografii gazowej  
z detekcją tandemową spektrometrią mas 
GC-MS/MS 
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Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-MS/MS 

Żywność 1) Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin2) 3) 

 
Metoda chromatografii gazowej  
z detekcją tandemową spektrometrią mas 
GC-MS/MS 

PB/PACH/44 4) 

Mięso (Mięśnie) 
Jaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Allidochlor (0,010-1) mg/kg 
2,4'-Methoxychlor (0,010-1) mg/kg 
2-Phenylphenol (0,010-1) mg/kg 
4,4'-Methoxychlor olefin  
                            (0,010-1) mg/kg 
Acequinocyl (0,010-1) mg/kg 
Acetochlor (0,010-1) mg/kg 
Acrinathrin (0,010-1) mg/kg 
Alachlor               (0,010-1) mg/kg 
Aldrin              (0,005-1) mg/kg 
Anthraquinone (0,010-1) mg/kg 
Atrazine   (0,010-1) mg/kg 
Azinphos-ethyl (0,010-1) mg/kg 
Azinphos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Benfluralin (0,010-1) mg/kg 
BHC, alpha- (0,010-1) mg/kg 
BHC, beta- (0,010-1) mg/kg 
BHC, delta- (0,010-1) mg/kg 
BHC, gamma- (0,010-1) mg/kg 
Bifenthrin (0,010-1) mg/kg 
Bioallethrin (0,010-1) mg/kg 
Biphenyl               (0,010-1) mg/kg 
Bromfenvinphos (0,010-1) mg/kg 
Bromfenvinphos-methyl  
                               (0,010-1) mg/kg 
Bromophos-ethyl (0,010-1) mg/kg 
Bromophos-methyl(0,010-1) mg/kg 
Bromopropylate (0,010-1) mg/kg 
Bupirimate (0,010-1) mg/kg 
Captafol               (0,010-1) mg/kg 
Captan                (0,010-1) mg/kg 
Carbophenothion (0,010-1) mg/kg 
Carfentrazone ethyl (0,010-1) mg/kg 
Chlorbenside (0,010-1) mg/kg 
Chlordane, cis- (0,005-1) mg/kg 
Chlordane, trans  (0,005-1) mg/kg 
Chlorfenapyr (0,010-1) mg/kg 
Chlorfenson (0,010-1) mg/kg 
Chlorfenvinphos (0,010-1) mg/kg 
Chlorobenzilate (0,010-1) mg/kg 
Chloroneb (0,010-1) mg/kg 
Chlorothalonil (0,010-1) mg/kg 
Chlorpropham (0,010-1) mg/kg 
Chlorpyrifos (0,010-1) mg/kg 
Chlorpyrifos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Chlorthal-dimethyl (0,010-1) mg/kg 
Chlorthiophos   (0,0100-1) mg/kg 
Chlozolinate  (0,010-1) mg/kg 
Clomazone  (0,010-1) mg/kg 
Coumaphos  (0,010-1) mg/kg 
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Mięso (Mięśnie) 
Jaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Cycloate                (0,010-1) mg/kg 
Cyfluthrin   (0,010-1) mg/kg 
Cyhalothrin, lambda (0,010-1) mg/kg 
Cypermethrin  (0,010-1) mg/kg 
Cyprodinil (0,010-1) mg/kg 
DDD, o,p'- (0,005-1) mg/kg 
DDD, p,p'- (0,005-1) mg/kg 
DDE, o,p'- (0,005-1) mg/kg 
DDE, p,p'- (0,005-1) mg/kg 
DDT, o,p'- (0,005-1) mg/kg 
DDT, p,p'- (0,005-1) mg/kg 
Deltamethrin (0,010-1) mg/kg 
Diallate                (0,010-1) mg/kg 
Diazinon   (0,010-1) mg/kg 
Dichlofluanid (0,010-1) mg/kg 
3,4'-Dichloroaniline (0,010-1) mg/kg 
4,4'-Dichlorobenzophenone (0,010-1) mg/kg 
Diclobenil (0,010-1) mg/kg 
Dicloran               (0,010-1) mg/kg 
Dieldrin                (0,005-1) mg/kg 
Dimethachlor (0,010-1) mg/kg 
Diphenamid (0,010-1) mg/kg 
Diphenylamine (0,010-1) mg/kg 
Disulfoton (0,010-1) mg/kg 
Edifenphos (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan ether (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan I (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan II (0,010-1) mg/kg 
Endosulfan sulfate (0,010-1) mg/kg 
Endrin                (0,005-1) mg/kg 
Endrin aldehyde (0,010-1) mg/kg 
Endrin ketone (0,010-1) mg/kg 
EPN                (0,010-1) mg/kg 
Ethalfluralin (0,010-1) mg/kg 
Ethion                (0,010-1) mg/kg 
Ethylan                (0,010-1) mg/kg 
Etofenprox (0,010-1) mg/kg 
Etridazole (0,010-1) mg/kg 
Fenamiphos (0,005-1) mg/kg 
Fenarimol (0,010-1) mg/kg 
Fenchlorphos (0,010-1) mg/kg 
Fenitrothion (0,010-1) mg/kg 
Fenpropathrin (0,010-1) mg/kg 
Fenson                (0,010-1) mg/kg 
Fenthion               (0,010-1) mg/kg 
Fenvalerate  (0,010-1) mg/kg 
Fipronil               (0,005-1) mg/kg 
Fluazifop-P-butyl (0,010-1) mg/kg 
Fluchloralin (0,010-1) mg/kg 
Flucythrinate  (0,010-1) mg/kg 
Fludioxonil (0,010-1) mg/kg 
Fluquinconazole (0,010-1) mg/kg 
Fluridone (0,010-1) mg/kg 
Flusilazole (0,010-1) mg/kg 
Flutolanil  (0,010-1) mg/kg 
Flutriafol               (0,010-1) mg/kg 
Folpet               (0,010-1) mg/kg 
Fonofos               (0,010-1) mg/kg 
Heptachlor (0,005-1) mg/kg 
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Mięso (Mięśnie) 
Jaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Heptachlor epoxide (0,005-1) mg/kg 
Hexachlorobenzene (0,005-1) mg/kg 
Hexazinone (0,010-1) mg/kg 
Iodofenfos (0,010-1) mg/kg 
Iprodione (0,010-1) mg/kg 
Isazophos (0,010-1) mg/kg 
Isodrin                (0,010-1) mg/kg 
Isopropalin (0,010-1) mg/kg 
Lenacil                (0,010-1) mg/kg 
Leptophos (0,010-1) mg/kg 
Linuron                (0,010-1) mg/kg 
Malathion (0,010-1) mg/kg 
Metalaxyl (0,010-1) mg/kg 
Metazachlor (0,010-1) mg/kg 
Methacrifos (0,010-1) mg/kg 
Methoxychlor (0,010-1) mg/kg 
Methyl parathion (0,010-1) mg/kg 
Metolachlor (0,010-1) mg/kg 
Mevinphos  (0,010-1) mg/kg 
MGK 264  (0,010-1) mg/kg 
Mirex                (0,010-1) mg/kg 
Myclobutanil (0,010-1) mg/kg 
N-(2;4-Dimethylphenyl) formamide       
                             (0,010-1) mg/kg 
Nitralin                (0,010-1) mg/kg 
Nitrofen                (0,010-1) mg/kg 
Nonachlor, cis- (0,010-1) mg/kg 
Nonachlor, trans- (0,010-1) mg/kg 
Norflurazon (0,010-1) mg/kg 
Oxadiazon (0,010-1) mg/kg 
Oxyfluorfen (0,010-1) mg/kg 
Paclobutrazol (0,010-1) mg/kg 
Parathion (0,010-1) mg/kg 
Pebulate (0,010-1) mg/kg 
Penconazole (0,010-1) mg/kg 
Pendimethalin (0,010-1) mg/kg 
Pentachloroaniline (0,010-1) mg/kg 
Pentachloroanisole (0,010-1) mg/kg 
Pentachlorobenzene (0,010-1) mg/kg 
Pentachlorobenzonitrile  
                               (0,010-1) mg/kg 
Pentachlorothioanisole  
                               (0,010-1) mg/kg 
Permethrin, cis     (0,010-1) mg/kg 
Permethrin, trans (0,010-1) mg/kg 
Phenothrin  (0,010-1) mg/kg 
Phorate                (0,010-1) mg/kg 
Phosalone (0,010-1) mg/kg 
Phosmet (0,010-1) mg/kg 
Piperonyl butoxide (0,010-1) mg/kg 
Pirimiphos-ethyl (0,010-1) mg/kg 
Pirimiphos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Pretilachlor (0,010-1) mg/kg 
Prochloraz (0,010-1) mg/kg 
Procymidone (0,010-1) mg/kg 
Prodiamine (0,010-1) mg/kg 
Profenofos (0,010-1) mg/kg 
Profluralin (0,010-1) mg/kg 
Propachlor (0,010-1) mg/kg 
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Mięso (Mięśnie) 
Jaja 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Propanil (0,010-1) mg/kg 
Propargite (0,010-1) mg/kg 
Propisochlor (0,010-1) mg/kg 
Propyzamide (0,010-1) mg/kg 
Prothiofos (0,010-1) mg/kg 
Pyraclofos (0,010-1) mg/kg 
Pyrazophos (0,010-1) mg/kg 
Pyridaben (0,010-1) mg/kg 
Pyridaphenthion (0,010-1) mg/kg 
Pyrimethanil (0,010-1) mg/kg 
Pyriproxyfen (0,010-1) mg/kg 
Quinalphos (0,010-1) mg/kg 
Quintozene (0,010-1) mg/kg 
Resmethrin  (0,010-1) mg/kg 
Sulfotep (0,010-1) mg/kg 
Sulprofos (0,010-1) mg/kg 
tau-Fluvalinate  (0,010-1) mg/kg 
Tebuconazole (0,010-1) mg/kg 
Tebufenpyrad (0,010-1) mg/kg 
Tecnazene (0,010-1) mg/kg 
Tefluthrin (0,010-1) mg/kg 
Terbacil                (0,010-1) mg/kg 
Terbufos  (0,010-1) mg/kg 
Terbutylazine   (0,010-1) mg/kg 
2,3,5,6-Tetrachloroaniline  
                                    (0,010-1) mg/kg 
Tetrachlorvinphos       (0,010-1) mg/kg 
Tetradifon        (0,010-1) mg/kg 
Tetrahydrophthalimide (0,010-1) mg/kg 
Tetramethrin  (0,010-1) mg/kg 
Tolclofos-methyl (0,010-1) mg/kg 
Tolylfluanid (0,010-1) mg/kg 
Transfluthrin (0,010-1) mg/kg 
Triadimefon (0,010-1) mg/kg 
Triadimenol (0,010-1) mg/kg 
Triallate                (0,010-1) mg/kg 
Triazophos (0,010-1) mg/kg 
Tricyclazole (0,010-1) mg/kg 
Triflumizole (0,010-1) mg/kg 
Trifluralin (0,010-1) mg/kg 
Vinclozolin (0,010-1) mg/kg 
 
Metoda chromatografii gazowej  
z detekcją tandemową spektrometrią mas 
GC-MS/MS 
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Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS 
Żywność 1) 

Produkty rolne 1) 
Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin2) 3) 

Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 

PN-EN 15662 4) 

 

 
Żywność o wysokiej zawartości 
kwasów i wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce cytrusowe 
- małe owoce i jagody 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
cukrów  i niskiej zawartości 
wody: 
- suszone owoce 
- dżemy owocowe 
Żywność o wysokiej zawartości 
oleju i pośredniej zawartości 
wody: 
- awokado 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
3-Hydroxycarbofuran  (0,001-1) mg/kg 
Abamectin        (0,010-1) mg/kg 
Acephate        (0,010-1) mg/kg 
Acetamiprid        (0,010-1) mg/kg 
Acibenzolar-S-methyl (0,010-1) mg/kg 
Alanycarb        (0,010-1) mg/kg 
Aldicarb                      (0,010-1) mg/kg 
Aldicarb sulfone        (0,010-1) mg/kg 
Aldicarb sulfoxid         (0,010-1) mg/kg 
Ametryn                      (0,010-1) mg/kg 
Aminocarb        (0,010-1) mg/kg 
Amitraz                      (0,010-1) mg/kg 
Azoxystrobin        (0,010-1) mg/kg 
Benalaxyl        (0,010-1) mg/kg 
Bendiocarb        (0,010-1) mg/kg 
Benfuracarb        (0,001-1) mg/kg 
Benzoximate        (0,010-1) mg/kg 
Bifenazate        (0,010-1) mg/kg 
Bitertanol        (0,010-1) mg/kg 
Boscalid                      (0,010-1) mg/kg 
Bromucanozole          (0,010-1) mg/kg 
Bupirimate        (0,010-1) mg/kg 
Buprofezin        (0,010-1) mg/kg 
Butafenacil        (0,010-1) mg/kg 
Butocarboxim        (0,010-1) mg/kg 
Butoxycarboxim        (0,010-1) mg/kg 
Carbaryl                      (0,010-1) mg/kg 
Carbendazim        (0,010-1) mg/kg 
Carbetamide        (0,010-1) mg/kg 
Carbofuran        (0,001-1) mg/kg 
Carboxin        (0,010-1) mg/kg 
Carfentrazone-ethyl    (0,010-1) mg/kg 
Chlorantraniliprole      (0,010-1) mg/kg 
Chlorfluazuron        (0,010-1) mg/kg 
Chlorotoluron        (0,010-1) mg/kg 
Chloroxuron        (0,010-1) mg/kg 
Clethodim         (0,010-1) mg/kg 
Clofentezine        (0,010-1) mg/kg 
Clothianidin        (0,010-1) mg/kg 
Cyazofamid        (0,010-1) mg/kg 
Cycluron        (0,010-1) mg/kg 
Cymoxanil        (0,010-1) mg/kg 
Cyproconazole         (0,010-1) mg/kg 
Cyprodinil        (0,010-1) mg/kg 
Cyromazine        (0,010-1) mg/kg 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS  
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

 
Żywność o wysokiej zawartości 
kwasów i wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce cytrusowe 
- małe owoce i jagody 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
cukrów  i niskiej zawartości 
wody: 
- suszone owoce 
- dżemy owocowe 
Żywność o wysokiej zawartości 
oleju i pośredniej zawartości 
wody: 
- awokado 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Desmedipham        (0,010-1) mg/kg 
Diclobutrazol        (0,010-1) mg/kg 
Dicrotophos        (0,010-1) mg/kg 
Diethofencarb        (0,010-1) mg/kg 
Difenoconazole           (0,010-1) mg/kg 
Diflubenzuron        (0,010-1) mg/kg 
Dimethoate (0,010-1) mg/kg 
Dimethomorph  (0,010-1) mg/kg 
Dimoxystrobin (0,010-1) mg/kg 
Diniconazole (0,010-1) mg/kg 
Dinotefuran (0,010-1) mg/kg 
Dioxacarb (0,010-1) mg/kg 
Diuron               (0,010-1) mg/kg 
Doramectin (0,010-1) mg/kg 
Emamectin-benzoate (0,010-1) mg/kg 
Epoxiconazole (0,010-1) mg/kg 
Eprinomectin (0,010-1) mg/kg 
Etaconazole  (0,010-1) mg/kg 
Ethiofencarb (0,010-1) mg/kg 
Ethiprole (0,010-1) mg/kg 
Ethirimol              (0,010-1) mg/kg 
Ethofumesate (0,010-1) mg/kg 
Etoxazole (0,010-1) mg/kg 
Famoxadone (0,010-1) mg/kg 
Fenamidone (0,010-1) mg/kg 
Fenarimol (0,010-1) mg/kg 
Fenazaquin (0,010-1) mg/kg 
Fenbuconazole (0,010-1) mg/kg 
Fenhexamid (0,010-1) mg/kg 
Fenobucarb (0,010-1) mg/kg 
Fenoxycarb (0,010-1) mg/kg 
Fenpropimorph (0,010-1) mg/kg 
Fenpyroximate (0,010-1) mg/kg 
Fenuron      (0,010-1) mg/kg 
Fipronil                (0,005-1) mg/kg 
Flonicamid (0,010-1) mg/kg 
Fluazinam (0,010-1) mg/kg 
Flubendiamide (0,010-1) mg/kg 
Fludioxinil (0,010-1) mg/kg 
Flufenacet (0,010-1) mg/kg 
Flufenoxuron (0,010-1) mg/kg 
Fluometuron (0,010-1) mg/kg 
Fluoxastrobin (0,010-1) mg/kg 
Fluquinconazole (0,010-1) mg/kg 
Flusilazole (0,010-1) mg/kg 
Flutolanil (0,010-1) mg/kg 
Flutriafol  (0,010-1) mg/kg 
Forchlorfenuron (0,010-1) mg/kg 
Formetanate HCl (0,010-1) mg/kg 
Fuberidazole (0,010-1) mg/kg 
Furalaxyl (0,010-1) mg/kg 
Furathiocarb (0,001-1) mg/kg 
Halofenozide (0,010-1) mg/kg 
Hexaconazole (0,010-1) mg/kg 
Hexaflumuron (0,010-1) mg/kg 
Hexythiazox (0,010-1) mg/kg 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS  
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

 
Żywność o wysokiej zawartości 
kwasów i wysokiej zawartości 
wody: 
- owoce cytrusowe 
- małe owoce i jagody 
- soki 
Żywność o wysokiej zawartości 
cukrów  i niskiej zawartości 
wody: 
- suszone owoce 
- dżemy owocowe 
Żywność o wysokiej zawartości 
oleju i pośredniej zawartości 
wody: 
- awokado 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Hydramethylnon  (0,010-1) mg/kg 
Imazalil                      (0,010-1) mg/kg 
Imidacloprid        (0,010-1) mg/kg 
Indoxacarb        (0,010-1) mg/kg 
Ipconazole         (0,010-1) mg/kg 
Iprovalicarb         (0,010-1) mg/kg 
Isocarbophos        (0,010-1) mg/kg 
Isoprocarb        (0,010-1) mg/kg 
Isoproturon        (0,010-1) mg/kg 
Ivermectin        (0,010-1) mg/kg 
Kresoxim-methyl         (0,010-1) mg/kg 
Linuron                       (0,010-1) mg/kg 
Lufenuron         (0,010-1) mg/kg 
Mandipropamid         (0,010-1) mg/kg 
Mefenacet         (0,010-1) mg/kg 
Mepanipyrim                (0,010-1) mg/kg 
Mepronil                       (0,010-1) mg/kg 
Mesotrione          (0,010-1) mg/kg 
Metaflumizone          (0,010-1) mg/kg 
Metalaxyl          (0,010-1) mg/kg 
Metconazole          (0,010-1) mg/kg 
Methabenzthiazuron     (0,010-1) mg/kg 
Methamidophos          (0,010-1) mg/kg 
Methiocarb          (0,010-1) mg/kg 
Methomyl          (0,010-1) mg/kg 
Methoprotryne          (0,010-1) mg/kg 
Methoxyfenozide          (0,010-1) mg/kg 
Metobromuron          (0,010-1) mg/kg 
Metribuzin          (0,010-1) mg/kg 
Mevinphos           (0,010-1) mg/kg 
Mexacarbate          (0,010-1) mg/kg 
Monocrotophos          (0,010-1) mg/kg 
Monolinuron          (0,010-1) mg/kg 
Moxidectin          (0,010-1) mg/kg 
Myclobutanil          (0,010-1) mg/kg 
Neburon                        (0,010-1) mg/kg 
Nitenpyram          (0,010-1) mg/kg 
Novaluron          (0,010-1) mg/kg 
Nuarimol           (0,010-1) mg/kg 
Omethoate                   (0,010-1) mg/kg 
Oxadixyl                        (0,010-1) mg/kg 
Oxamyl                        (0,010-1) mg/kg 
Paclobutrazol          (0,010-1) mg/kg 
Penconazole          (0,010-1) mg/kg 
Monceren Pencycuron (0,010-1) mg/kg 
Phenmedipham          (0,010-1) mg/kg 
Picoxystrobin          (0,010-1) mg/kg 
Piperonyl butoxide        (0,010-1) mg/kg 
Pirimicarb          (0,010-1) mg/kg 
Prochloraz          (0,010-1) mg/kg 
Promecarb          (0,010-1) mg/kg 
Prometon          (0,010-1) mg/kg 
Prometryne          (0,010-1) mg/kg 
Propamocarb          (0,010-1) mg/kg 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

 
Żywność o wysokiej 
zawartości kwasów i wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce cytrusowe 
- małe owoce i jagody 
- soki 
Żywność o wysokiej 
zawartości cukrów  i niskiej 
zawartości wody: 
- suszone owoce 
- dżemy owocowe 
Żywność o wysokiej 
zawartości oleju i pośredniej 
zawartości wody: 
- awokado 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Propargite      (0,010-1) mg/kg 
Propham      (0,010-1) mg/kg 
Propiconazole           (0,010-1) mg/kg 
Propoxur      (0,010-1) mg/kg 
Prothioconazole      (0,010-1) mg/kg 
Pymetrozine      (0,010-1) mg/kg 
Pyracarbolid      (0,010-1) mg/kg 
Pyraclostrobin      (0,010-1) mg/kg 
Pyridaben      (0,010-1) mg/kg 
Pyrimethanil      (0,010-1) mg/kg 
Pyriproxyfen      (0,010-1) mg/kg 
Quinoxyfen      (0,010-1) mg/kg 
Rotenone      (0,010-1) mg/kg 
Secbumeton      (0,010-1) mg/kg 
Siduron                    (0,010-1) mg/kg 
Simetryn      (0,010-1) mg/kg 
Spinetoram      (0,010-1) mg/kg 
Spinosad       (0,010-1) mg/kg 
Spirodiclofen      (0,010-1) mg/kg 
Spiromesifen      (0,010-1) mg/kg 
Spirotetramat      (0,010-1) mg/kg 
Spiroxamine       (0,010-1) mg/kg 
Sulfentrazone      (0,010-1) mg/kg 
Tebuconazole      (0,010-1) mg/kg 
Tebufenozide      (0,010-1) mg/kg 
Tebufenpyrad      (0,010-1) mg/kg 
Tebuthiuron      (0,010-1) mg/kg 
Teflubenzuron          (0,010-1) mg/kg 
Temephos      (0,010-1) mg/kg 
Terbumeton      (0,010-1) mg/kg 
Terbutryn      (0,010-1) mg/kg 
Tetraconazole      (0,010-1) mg/kg 
Thiabendazole      (0,010-1) mg/kg 
Thiacloprid      (0,010-1) mg/kg 
Thiamethoxam      (0,010-1) mg/kg 
Thidiazuron      (0,010-1) mg/kg 
Thiobencarb      (0,010-1) mg/kg 
Thiofanox      (0,010-1) mg/kg 
Thiophanate-methyl (0,010-1) mg/kg 
Triadimefon      (0,010-1) mg/kg 
Triadimenol      (0,010-1) mg/kg 
Trichlorfon      (0,010-1) mg/kg 
Tricyclazole      (0,010-1) mg/kg 
Trifloxystrobin      (0,010-1) mg/kg 
Triflumizole      (0,010-1) mg/kg 
Triflumuron      (0,010-1) mg/kg 
Triticonazole      (0,010-1) mg/kg 
Vamidothion      (0,010-1) mg/kg 
Zoxamide      (0,010-1) mg/kg 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas  
LC-MS/MS 
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Żywność o wysokiej 
zawartości skrobi i/lub białka i 
niskiej zawartości wody i 
tłuszczu  
Przyprawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
3-Hydroxycarbofuran   (0,001-1) mg/kg 
Abamectin          (0,010-1) mg/kg 
Acephate          (0,010-1) mg/kg 
Acetamiprid          (0,010-1) mg/kg 
Acibenzolar-S-methyl   (0,010-1) mg/kg 
Alanycarb          (0,010-1) mg/kg 
Aldicarb                        (0,010-1) mg/kg 
Aldicarb sulfone          (0,010-1) mg/kg 
Aldicarb sulfoxid           (0,010-1) mg/kg 
Ametryn                        (0,010-1) mg/kg 
Aminocarb          (0,010-1) mg/kg 
Amitraz                        (0,010-1) mg/kg 
Azoxystrobin          (0,010-1) mg/kg 
Benalaxyl          (0,010-1) mg/kg 
Bendiocarb          (0,010-1) mg/kg 
Benfuracarb          (0,001-1) mg/kg 
Benzoximate          (0,010-1) mg/kg 
Bifenazate          (0,010-1) mg/kg 
Bitertanol          (0,010-1) mg/kg 
Boscalid                        (0,010-1) mg/kg 
Bromucanozole           (0,010-1) mg/kg 
Bupirimate          (0,010-1) mg/kg 
Buprofezin          (0,010-1) mg/kg 
Butafenacil          (0,010-1) mg/kg 
Butocarboxim          (0,010-1) mg/kg 
Butoxycarboxim          (0,010-1) mg/kg 
Carbaryl                        (0,010-1) mg/kg 
Carbendazim          (0,010-1) mg/kg 
Carbetamide          (0,010-1) mg/kg 
Carbofuran          (0,001-1) mg/kg 
Carboxin          (0,010-1) mg/kg 
Carfentrazone-ethyl      (0,010-1) mg/kg 
Chlorantraniliprole        (0,010-1) mg/kg 
Chlorfluazuron          (0,010-1) mg/kg 
Chlorotoluron          (0,010-1) mg/kg 
Chloroxuron          (0,010-1) mg/kg 
Clethodim           (0,010-1) mg/kg 
Clofentezine (0,010-1) mg/kg 
Clothianidin (0,010-1) mg/kg 
Cyazofamid (0,010-1) mg/kg 
Cycluron (0,010-1) mg/kg 
Cymoxanil (0,010-1) mg/kg 
Cyproconazole  (0,010-1) mg/kg 
Cyprodinil (0,010-1) mg/kg 
Cyromazine (0,010-1) mg/kg 
Desmedipham (0,010-1) mg/kg 
Diclobutrazol (0,010-1) mg/kg 
Dicrotophos (0,010-1) mg/kg 
Diethofencarb (0,010-1) mg/kg 
Difenoconazole  (0,010-1) mg/kg 
Diflubenzuron (0,010-1) mg/kg 
Dimethoate (0,010-1) mg/kg 
Dimethomorph  (0,010-1) mg/kg 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas  
LC-MS/MS 
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Żywność o wysokiej 
zawartości skrobi i/lub białka i 
niskiej zawartości wody i 
tłuszczu  
Przyprawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
 
Dimoxystrobin (0,010-1) mg/kg 
Diniconazole (0,010-1) mg/kg 
Dinotefuran (0,010-1) mg/kg 
Dioxacarb (0,010-1) mg/kg 
Diuron                (0,010-1) mg/kg 
Doramectin (0,010-1) mg/kg 
Emamectin-benzoate (0,010-1) mg/kg 
Epoxiconazole        (0,010-1) mg/kg 
Eprinomectin        (0,010-1) mg/kg 
Etaconazole         (0,010-1) mg/kg 
Ethiofencarb        (0,010-1) mg/kg 
Ethiprole        (0,010-1) mg/kg 
Ethirimol                      (0,010-1) mg/kg 
Ethofumesate (0,010-1) mg/kg 
Etoxazole (0,010-1) mg/kg 
Famoxadone (0,010-1) mg/kg 
Fenamidone (0,010-1) mg/kg 
Fenarimol (0,010-1) mg/kg 
Fenazaquin (0,010-1) mg/kg 
Fenbuconazole (0,010-1) mg/kg 
Fenhexamid (0,010-1) mg/kg 
Fenobucarb (0,010-1) mg/kg 
Fenoxycarb (0,010-1) mg/kg 
Fenpropimorph (0,010-1) mg/kg 
Fenpyroximate (0,010-1) mg/kg 
Fenuron               (0,010-1) mg/kg 
Fipronil               (0,005-1) mg/kg 
Flonicamid (0,010-1) mg/kg 
Fluazinam (0,010-1) mg/kg 
Flubendiamide (0,010-1) mg/kg 
Fludioxinil (0,010-1) mg/kg 
Flufenacet (0,010-1) mg/kg 
Flufenoxuron (0,010-1) mg/kg 
Fluometuron (0,010-1) mg/kg 
Fluoxastrobin (0,010-1) mg/kg 
Fluquinconazole (0,010-1) mg/kg 
Flusilazole (0,010-1) mg/kg 
Flutolanil (0,010-1) mg/kg 
Flutriafol   (0,010-1) mg/kg 
Forchlorfenuron (0,010-1) mg/kg 
Formetanate HCl (0,010-1) mg/kg 
Fuberidazole (0,010-1) mg/kg 
Furalaxyl (0,010-1) mg/kg 
Furathiocarb (0,001-1) mg/kg 
Halofenozide (0,010-1) mg/kg 
Hexaconazole (0,010-1) mg/kg 
Hexaflumuron (0,010-1) mg/kg 
Hexythiazox (0,010-1) mg/kg 
Hydramethylnon (0,010-1) mg/kg 
Imazalil                (0,010-1) mg/kg 
Imidacloprid (0,010-1) mg/kg 
Indoxacarb (0,010-1) mg/kg 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Żywność o wysokiej 
zawartości skrobi i/lub białka i 
niskiej zawartości wody i 
tłuszczu  
Przyprawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Ipconazole  (0,010-1) mg/kg 
Iprovalicarb  (0,010-1) mg/kg 
Isocarbophos (0,010-1) mg/kg 
Isoprocarb (0,010-1) mg/kg 
Isoproturon (0,010-1) mg/kg 
Ivermectin (0,010-1) mg/kg 
Kresoxim-methyl (0,010-1) mg/kg 
Linuron                (0,010-1) mg/kg 
Lufenuron (0,010-1) mg/kg 
Mandipropamid (0,010-1) mg/kg 
Mefenacet (0,010-1) mg/kg 
Mepanipyrim (0,010-1) mg/kg 
Mepronil                    (0,010-1) mg/kg 
Mesotrione       (0,010-1) mg/kg 
Metaflumizone       (0,010-1) mg/kg 
Metalaxyl       (0,010-1) mg/kg 
Metconazole       (0,010-1) mg/kg 
Methabenzthiazuron  (0,010-1) mg/kg 
Methamidophos       (0,010-1) mg/kg 
Methiocarb (0,010-1) mg/kg 
Methomyl (0,010-1) mg/kg 
Methoprotryne (0,010-1) mg/kg 
Methoxyfenozide (0,010-1) mg/kg 
Metobromuron (0,010-1) mg/kg 
Metribuzin (0,010-1) mg/kg 
Mevinphos  (0,010-1) mg/kg 
Mexacarbate (0,010-1) mg/kg 
Monocrotophos (0,010-1) mg/kg 
Monolinuron (0,010-1) mg/kg 
Moxidectin (0,010-1) mg/kg 
Myclobutanil (0,010-1) mg/kg 
Neburon               (0,010-1) mg/kg 
Nitenpyram (0,010-1) mg/kg 
Novaluron (0,010-1) mg/kg 
Nuarimol  (0,010-1) mg/kg 
Omethoate (0,010-1) mg/kg 
Oxadixyl               (0,010-1) mg/kg 
Oxamyl               (0,010-1) mg/kg 
Paclobutrazol (0,010-1) mg/kg 
Penconazole (0,010-1) mg/kg 
Monceren Pencycuron (0,010-1) mg/kg 
Phenmedipham          (0,010-1) mg/kg 
Picoxystrobin          (0,010-1) mg/kg 
Piperonyl butoxide        (0,010-1) mg/kg 
Pirimicarb (0,010-1) mg/kg 
Prochloraz (0,010-1) mg/kg 
Promecarb (0,010-1) mg/kg 
Prometon (0,010-1) mg/kg 
Prometryne (0,010-1) mg/kg 
Propamocarb (0,010-1) mg/kg 
Propargite (0,010-1) mg/kg 
Propham (0,010-1) mg/kg 
 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

 
Żywność o wysokiej 
zawartości skrobi i/lub białka i 
niskiej zawartości wody i 
tłuszczu  
Przyprawy 
 

 
Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
 
Propiconazole  (0,010-1) mg/kg 
Propoxur (0,010-1) mg/kg 
Prothioconazole (0,010-1) mg/kg 
Pymetrozine (0,010-1) mg/kg 
Pyracarbolid (0,010-1) mg/kg 
Pyraclostrobin (0,010-1) mg/kg 
Pyridaben (0,010-1) mg/kg 
Pyrimethanil (0,010-1) mg/kg 
Pyriproxyfen (0,010-1) mg/kg 
Quinoxyfen (0,010-1) mg/kg 
Rotenone (0,010-1) mg/kg 
Secbumeton (0,010-1) mg/kg 
Siduron               (0,010-1) mg/kg 
Simetryn (0,010-1) mg/kg 
Spinetoram (0,010-1) mg/kg 
Spinosad  (0,010-1) mg/kg 
Spirodiclofen (0,010-1) mg/kg 
Spiromesifen (0,010-1) mg/kg 
Spirotetramat (0,010-1) mg/kg 
Spiroxamine  (0,010-1) mg/kg 
Sulfentrazone (0,010-1) mg/kg 
Tebuconazole (0,010-1) mg/kg 
Tebufenozide (0,010-1) mg/kg 
Tebufenpyrad (0,010-1) mg/kg 
Tebuthiuron (0,010-1) mg/kg 
Teflubenzuron (0,010-1) mg/kg 
Temephos (0,010-1) mg/kg 
Terbumeton (0,010-1) mg/kg 
Terbutryn (0,010-1) mg/kg 
Tetraconazole (0,010-1) mg/kg 
Thiabendazole (0,010-1) mg/kg 
Thiacloprid (0,010-1) mg/kg 
Thiamethoxam (0,010-1) mg/kg 
Thidiazuron (0,010-1) mg/kg 
Thiobencarb (0,010-1) mg/kg 
Thiofanox            (0,010-1) mg/kg 
Thiophanate-methyl  (0,010-1) mg/kg 
Triadimefon       (0,010-1) mg/kg 
Triadimenol       (0,010-1) mg/kg 
Trichlorfon       (0,010-1) mg/kg 
Tricyclazole       (0,010-1) mg/kg 
Trifloxystrobin (0,010-1) mg/kg 
Triflumizole (0,010-1) mg/kg 
Triflumuron (0,010-1) mg/kg 
Triticonazole (0,010-1) mg/kg 
Vamidothion (0,010-1) mg/kg 
Zoxamide (0,010-1) mg/kg 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea  
                                                (0,005-1) mg/kg 
1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one  
                                               (0,005-1) mg/kg 
1,3-Diphenyl urea                   (0,005-1) mg/kg 
1,4-Nitrophenyl-3-Propylure   (0,005-1) mg/kg 
2,6-Dichlorobenzamide      (0,005-1) mg/kg 
2,6-Diethylaniline                    (0,005-1) mg/kg 
2-ethylhexyl diphenyl phosphate  
                                               (0,005-1) mg/kg 
2-n-Octyl-4-isothiazoline-3-one  
                                            (0,005-1) mg/kg 
3,4,5-Trimethacarb  (0,005-1) mg/kg 
3-Hydroxycarbofuran  (0,001-1) mg/kg 
Abamectin                (0,005-1) mg/kg 
Acephate                (0,005-1) mg/kg 
Acetamiprid               (0,005-1) mg/kg 
Acibenzolar-S-methyl (0,005-1) mg/kg 
Alanycarb               (0,005-1) mg/kg 
Aldicarb                             (0,005-1) mg/kg 
Aldicarb sulfone               (0,005-1) mg/kg 
Aldicarb sulfoxide  (0,005-1) mg/kg 
Allethrin   (0,005-1) mg/kg 
Allidochlor (0,005-1) mg/kg 
Alloxydim (0,005-1) mg/kg 
Ametoctradin (0,005-1) mg/kg 
Ametryn  (0,005-1) mg/kg 
Amicarbazone (0,005-1) mg/kg 
Amidosulfuron (0,005-1) mg/kg 
Aminocarb (0,005-1) mg/kg 
Amitraz               (0,005-1) mg/kg 
Ancymidol (0,005-1) mg/kg 
Anilazine (0,005-1) mg/kg 
Anilofos (0,005-1) mg/kg 
Asulam (0,005-1) mg/kg 
Atraton (0,005-1) mg/kg 
Atrazine (0,005-1) mg/kg 
Atrazine-desethyl         (0,005-1) mg/kg 
Atrazine-desisopropyl  (0,005-1) mg/kg 
Azaconazole (0,005-1) mg/kg 
Azadirachtin (0,005-1) mg/kg 
Azamethiphos (0,005-1) mg/kg 
Azimsulfuron (0,005-1) mg/kg 
Azinphos-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Azinphos-methyl (0,005-1) mg/kg 
Aziprotryne (0,005-1) mg/kg 
Azoxystrobin (0,005-1) mg/kg 
Barban               (0,005-1) mg/kg 
Beflubutamid (0,005-1) mg/kg 
Benalaxyl (0,005-1) mg/kg 
Benazolin (0,005-1) mg/kg 
Bendiocarb (0,005-1) mg/kg 
Benfuracarb (0,005-1) mg/kg 
Benodanil (0,005-1) mg/kg 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Benomyl                (0,005-1) mg/kg 
Bensulfuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Bensulide (0,005-1) mg/kg 
Bentazone (0,005-1) mg/kg 
Bentazon-methyl (0,005-1) mg/kg 
Benthiavalicarb-isopropyl (0,005-1) mg/kg 
Benzoximate               (0,005-1) mg/kg 
Benzoylprop-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Benzthiazuron (0,005-1) mg/kg 
Bifenazate (0,005-1) mg/kg 
Bifenthrin (0,005-1) mg/kg 
Bioresmethrin (0,005-1) mg/kg 
Bitertanol (0,005-1) mg/kg 
Bixafen               (0,005-1) mg/kg 
Boscalid               (0,005-1) mg/kg 
Bromacil               (0,005-1) mg/kg 
Bromfenvinfos (0,005-1) mg/kg 
Bromucanozole  (0,005-1) mg/kg 
Bupirimate (0,005-1) mg/kg 
Buprofezin (0,005-1) mg/kg 
Butachlor (0,005-1) mg/kg 
Butafenacil (0,005-1) mg/kg 
Butamifos (0,005-1) mg/kg 
Butocarboxim (0,005-1) mg/kg 
Butocarboxim-sulfoxide (0,005-1) mg/kg 
Butoxycarboxim               (0,005-1) mg/kg 
Buturon               (0,005-1) mg/kg 
Butylate               (0,005-1) mg/kg 
Cadusafos (0,005-1) mg/kg 
Cafenstrole (0,005-1) mg/kg 
Carbaryl               (0,005-1) mg/kg 
Carbendazim (0,005-1) mg/kg 
Carbetamide (0,005-1) mg/kg 
Carbofuran (0,001-1) mg/kg 
Carbofuran-3-keto     (0,005-1) mg/kg 
Carbophenothion       (0,005-1) mg/kg 
Carboxin       (0,005-1) mg/kg 
Carfentrazone-ethyl   (0,005-1) mg/kg 
Carpropamid       (0,005-1) mg/kg 
Chlorantraniliprole     (0,005-1) mg/kg 
Chlorbenzuron (0,005-1) mg/kg 
Chlorbromuron (0,005-1) mg/kg 
Chlorbufam (0,005-1) mg/kg 
Chlordimeform (0,005-1) mg/kg 
Chlorfenvinphos  (0,005-1) mg/kg 
Chlorfluazuron (0,005-1) mg/kg 
Chloridazon (0,005-1) mg/kg 
Chlorimuron-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Chlormequat-chloride (0,005-1) mg/kg 
Chlorotoluron (0,005-1) mg/kg 
Chloroxuron (0,005-1) mg/kg 
Chlorpyrifos (0,005-1) mg/kg 
Chlorpyrifos-methyl (0,005-1) mg/kg 
Chlorpyrifos-oxon  (0,005-1) mg/kg 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

 
Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Chlorsulfuron (0,005-1) mg/kg 
Chlorthiamid (0,005-1) mg/kg 
Chromafenozide (0,005-1) mg/kg 
Cinidon-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Cinosulfuron (0,005-1) mg/kg 
Clethodim  (0,005-1) mg/kg 
Climbazole (0,005-1) mg/kg 
Clodinafop (free acid) (0,005-1) mg/kg 
Clodinafop-propargyl (0,005-1) mg/kg 
Clofentezine (0,005-1) mg/kg 
Clomazone (0,005-1) mg/kg 
Clomeprop (0,005-1) mg/kg 
Cloquintocet-mexyl (0,005-1) mg/kg 
Cloransulam-methyl (0,005-1) mg/kg 
Clothianidin               (0,005-1) mg/kg 
Coumaphos               (0,005-1) mg/kg 
Coumaphos oxon              (0,005-1) mg/kg 
Crotoxyphos (0,005-1) mg/kg 
Crufomate (0,005-1) mg/kg 
Cumyluron (0,005-1) mg/kg 
Cyanazine (0,005-1) mg/kg 
Cyanofenphos (0,005-1) mg/kg 
Cyantraniliprole (0,005-1) mg/kg 
Cyazofamid (0,005-1) mg/kg 
Cyclanilide (0,005-1) mg/kg 
Cycloate  (0,005-1) mg/kg 
Cycloheximide (0,005-1) mg/kg 
Cycloprothrin (0,005-1) mg/kg 
Cyclosulfamuron (0,005-1) mg/kg 
Cycloxydim (0,005-1) mg/kg 
Cycluron (0,005-1) mg/kg 
Cyflufenamid (0,005-1) mg/kg 
Cymiazole (0,005-1) mg/kg 
Cymoxanil (0,005-1) mg/kg 
Cyphenothrin (0,005-1) mg/kg 
Cyprazine (0,005-1) mg/kg 
Cyproconazole  (0,005-1) mg/kg 
Cyprodinil (0,005-1) mg/kg 
Cyprosulfamide (0,005-1) mg/kg 
Cyromazine (0,005-1) mg/kg 
Daimuron (Dymron) (0,005-1) mg/kg 
Daminozide               (0,005-1) mg/kg 
Dazomet (0,005-1) mg/kg 
Deet               (0,005-1) mg/kg 
Demeton-O (0,005-1) mg/kg 
Demeton-S (0,005-1) mg/kg 
Demeton-S-methyl      (0,005-1) mg/kg 
Demeton-S-methyl sulfoxide  (0,005-1) mg/kg 
Demeton-S-methyl-sulfone    (0,005-1) mg/kg 
Desmedipham                    (0,005-1) mg/kg 
Desmetryn (0,005-1) mg/kg 
Diafenthiuron (0,005-1) mg/kg 
Dialifos               (0,005-1) mg/kg 
Diazinon              (0,005-1) mg/kg 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Diazinon-O (0,005-1) mg/kg 
Dichlofenthion (0,005-1) mg/kg 
Dichlormid (0,005-1) mg/kg 
Dichlorvos (0,005-1) mg/kg 
Diclobutrazol (0,005-1) mg/kg 
Diclosulam (0,005-1) mg/kg 
Dicrotophos (0,005-1) mg/kg 
Diethofencarb (0,005-1) mg/kg 
Difenoconazole  (0,005-1) mg/kg 
Difenoxuron (0,005-1) mg/kg 
Diflubenzuron (0,005-1) mg/kg 
Diflufenican (0,005-1) mg/kg 
Dimefox               (0,005-1) mg/kg 
Dimefuron (0,005-1) mg/kg 
Dimepiperate (0,005-1) mg/kg 
Dimethachlor (0,005-1) mg/kg 
Dimethametryn (0,005-1) mg/kg 
Dimethenamid (0,005-1) mg/kg 
Dimethirimol (0,005-1) mg/kg 
Dimethoate (0,005-1) mg/kg 
Dimethomorph  (0,005-1) mg/kg 
Dimetilan (0,005-1) mg/kg 
Dimoxystrobin (0,005-1) mg/kg 
Diniconazole (0,005-1) mg/kg 
Dinitramine (pos) (0,005-1) mg/kg 
Dinocap  (0,005-1) mg/kg 
Dinotefuran (0,005-1) mg/kg 
Dioxacarb (0,005-1) mg/kg 
Diphenamid (0,005-1) mg/kg 
Dipropetryn (0,005-1) mg/kg 
Disulfoton-sulfone      (0,005-1) mg/kg 
Disulfoton-sulfoxide   (0,005-1) mg/kg 
Dithianon (0,005-1) mg/kg 
Dithiopyr (0,005-1) mg/kg 
Diuron               (0,005-1) mg/kg 
Dodemorph (0,005-1) mg/kg 
Dodine               (0,005-1) mg/kg 
Doramectin (0,005-1) mg/kg 
Edifenphos (0,005-1) mg/kg 
Emamectin B1a (0,005-1) mg/kg 
Emamectin B1b (0,005-1) mg/kg 
Emamectin-benzoate  (0,005-1) mg/kg 
Epoxiconazole               (0,005-1) mg/kg 
Eprinomectin               (0,005-1) mg/kg 
EPTC               (0,005-1) mg/kg 
Esprocarb (0,005-1) mg/kg 
Etaconazole  (0,005-1) mg/kg 
Ethaboxam (0,005-1) mg/kg 
Ethametsulfuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Ethidimuron               (0,005-1) mg/kg 
Ethiofencarb               (0,005-1) mg/kg 
Ethiofencarb-sulfone (0,005-1) mg/kg 
Ethiofencarb-sulfoxide (0,005-1) mg/kg 
Ethion               (0,005-1) mg/kg 
Ethiprole (0,005-1) mg/kg 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Ethirimol   (0,005-1) mg/kg 
Ethofumesate (0,005-1) mg/kg 
Ethoxysulfuron (0,005-1) mg/kg 
Etofenprox (0,005-1) mg/kg 
Etoxazole (0,005-1) mg/kg 
Etrimfos               (0,005-1) mg/kg 
Famoxadone (0,005-1) mg/kg 
Famphur (0,005-1) mg/kg 
Fenamidone (0,005-1) mg/kg 
Fenamiphos (0,005-1) mg/kg 
Fenamiphos-sulfone (0,005-1) mg/kg 
Fenamiphos-sulfoxide (0,005-1) mg/kg 
Fenarimol (0,005-1) mg/kg 
Fenazaflor (0,005-1) mg/kg 
Fenazaquin (0,005-1) mg/kg 
Fenazox               (0,005-1) mg/kg 
Fenbuconazole               (0,005-1) mg/kg 
Fenchlorazol-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Fenfuram (0,005-1) mg/kg 
Fenhexamid (0,005-1) mg/kg 
Fenitrothion (0,005-1) mg/kg 
Fenobucarb (0,005-1) mg/kg 
Fenothiocarb (0,005-1) mg/kg 
Fenoxanil (0,005-1) mg/kg 
Fenoxaprop (0,005-1) mg/kg 
Fenoxaprop-P-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Fenoxycarb (0,005-1) mg/kg 
Fenpropathrin (0,005-1) mg/kg 
Fenpropidin (0,005-1) mg/kg 
Fenpropimorph (0,005-1) mg/kg 
Fenpyroximate (0,005-1) mg/kg 
Fensulfothion (0,005-1) mg/kg 
Fensulfothion-oxon     (0,005-1) mg/kg 
Fensulfothion-oxon-sulfone   (0,005-1) mg/kg 
Fensulfothion-sulfone     (0,005-1) mg/kg 
Fenthion (0,005-1) mg/kg 
Fenthion-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Fenthion-oxon (0,005-1) mg/kg 
Fenthion-oxon-sulfone (0,005-1) mg/kg 
Fenthion-oxon-sulfoxide (0,005-1) mg/kg 
Fenthion-sulfone (0,005-1) mg/kg 
Fenthion-sulfoxide (0,005-1) mg/kg 
Fentin (0,005-1) mg/kg 
Fenuron (0,005-1) mg/kg 
Ferimzone (0,005-1) mg/kg 
Fipronil (0,005-1) mg/kg 
Fipronil-desulfinyl (0,005-1) mg/kg 
Fipronil-sulfide (0,005-1) mg/kg 
Flamprop-isopropyl (0,005-1) mg/kg 
Flamprop-methyl (0,005-1) mg/kg 
Flamprop-M-isopropyl (0,005-1) mg/kg 
Flazasulfuron (0,005-1) mg/kg 
Flonicamid (0,005-1) mg/kg 
Florasulam (0,005-1) mg/kg 
Fluacrypyrim (0,005-1) mg/kg 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Fluazifop (0,005-1) mg/kg 
Fluazifop-butyl (0,005-1) mg/kg 
Fluazifop-P (free acid) (0,005-1) mg/kg 
Fluazifop-P-butyl               (0,005-1) mg/kg 
Fluazinam (0,005-1) mg/kg 
Fluazuron (0,005-1) mg/kg 
Flubendiamide (0,005-1) mg/kg 
Flucarbazone (0,005-1) mg/kg 
Flucycloxuron (0,005-1) mg/kg 
Flucythrinate (0,005-1) mg/kg 
Fludioxinil (0,005-1) mg/kg 
Flufenacet (0,005-1) mg/kg 
Flufenoxuron (0,005-1) mg/kg 
Flumetralin (0,005-1) mg/kg 
Flumetsulam (0,005-1) mg/kg 
Flumiclorac-pentyl (0,005-1) mg/kg 
Flumorph               (0,005-1) mg/kg 
Fluometuron               (0,005-1) mg/kg 
Fluopicolide               (0,005-1) mg/kg 
Fluopyram               (0,005-1) mg/kg 
Fluoroglycofen-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Fluoxastrobin               (0,005-1) mg/kg 
Flupyrsulfuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Fluquinconazole               (0,005-1) mg/kg 
Flurenol-butyl               (0,005-1) mg/kg 
Flurenol-methyl (pos) (0,005-1) mg/kg 
Fluridone (0,005-1) mg/kg 
Flurochloridone (0,005-1) mg/kg 
Fluroxypyr (0,005-1) mg/kg 
Fluroxypyr-1-methylheptylester     
                            (0,005-1) mg/kg 
Flurprimidol (0,005-1) mg/kg 
Flurtamone (0,005-1) mg/kg 
Flusilazole (0,005-1) mg/kg 
Fluthiacet-methyl (0,005-1) mg/kg 
Flutolanil (0,005-1) mg/kg 
Flutriafol  (0,005-1) mg/kg 
Fomesafen (0,005-1) mg/kg 
Foramsulfuron (0,005-1) mg/kg 
Forchlorfenuron (0,005-1) mg/kg 
Formetanate HCl (0,005-1) mg/kg 
Fosthiazate (isomer) (0,005-1) mg/kg 
Fuberidazole               (0,005-1) mg/kg 
Furalaxyl (0,005-1) mg/kg 
Furathiocarb (0,001-1) mg/kg 
Furmecyclox (0,005-1) mg/kg 
Halofenozide (0,005-1) mg/kg 
Halosulfuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Haloxyfop               (0,005-1) mg/kg 
Haloxyfop-2-ethoxyethyl (0,005-1) mg/kg 
Haloxyfop-methyl               (0,005-1) mg/kg 
Haloxyfop-P-methyl (0,005-1) mg/kg 
Heptenophos (0,005-1) mg/kg 
Hexaconazole (0,005-1) mg/kg 
Hexaflumuron (0,005-1) mg/kg 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Hexazinone (0,005-1) mg/kg 
Hexythiazox (0,005-1) mg/kg 
Hydramethylnon (0,005-1) mg/kg 
Imazalil               (0,005-1) mg/kg 
Imazamethabenz-methyl (isomer)  
                             (0,005-1) mg/kg 
Imazamox (0,005-1) mg/kg 
Imazapic (0,005-1) mg/kg 
Imazaquin (0,005-1) mg/kg 
Imazethapyr (0,005-1) mg/kg 
Imazosulfuron (0,005-1) mg/kg 
Imibenconazole (0,005-1) mg/kg 
Imidacloprid (0,005-1) mg/kg 
Imidacloprid olefin (pos) (0,005-1) mg/kg 
Inabenfide               (0,005-1) mg/kg 
Indanofan               (0,005-1) mg/kg 
Indoxacarb               (0,005-1) mg/kg 
Iodosulfuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Ipconazole  (0,005-1) mg/kg 
Iprobenfos (0,005-1) mg/kg 
Iprodione (0,005-1) mg/kg 
Iprovalicarb  (0,005-1) mg/kg 
Irgarol 1051 (0,005-1) mg/kg 
Isazofos               (0,005-1) mg/kg 
Isocarbamid (0,005-1) mg/kg 
Isocarbophos (0,005-1) mg/kg 
Isofenphos (0,005-1) mg/kg 
Isofenphos-methyl (0,005-1) mg/kg 
Isofenphos-oxon               (0,005-1) mg/kg 
Isomethiozin (0,005-1) mg/kg 
Isonoruron (0,005-1) mg/kg 
Isoprocarb (0,005-1) mg/kg 
Isopropalin (0,005-1) mg/kg 
Isoprothiolane (0,005-1) mg/kg 
Isoproturon (0,005-1) mg/kg 
Isouron     (0,005-1) mg/kg 
Isoxaben (0,005-1) mg/kg 
Isoxadifen-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Isoxaflutole (0,005-1) mg/kg 
Isoxathion (0,005-1) mg/kg 
Ivermectin (0,005-1) mg/kg 
Karbutilate (0,005-1) mg/kg 
Kresoxim-methyl (0,005-1) mg/kg 
Lactofen               (0,005-1) mg/kg 
Lenacil               (0,005-1) mg/kg 
Linuron               (0,005-1) mg/kg 
Lufenuron (0,005-1) mg/kg 
Malaoxon (0,005-1) mg/kg 
Malathion (0,005-1) mg/kg 
Mandipropamid (0,005-1) mg/kg 
Mecarbam (0,005-1) mg/kg 
Mefenacet (0,005-1) mg/kg 
Mefenpyr-diethyl (0,005-1) mg/kg 
Mefluidide (0,005-1) mg/kg 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Mepanipyrim (0,005-1) mg/kg 
Mephosfolan (0,005-1) mg/kg 
Mepiquat Chloride (0,005-1) mg/kg 
Mepronil                             (0,005-1) mg/kg 
Mesosulfuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Mesotrione               (0,005-1) mg/kg 
Metaflumizone               (0,005-1) mg/kg 
Metalaxyl               (0,005-1) mg/kg 
Metalaxyl-M (Mefenoxam) (0,005-1) mg/kg 
Metazachlor               (0,005-1) mg/kg 
Metconazole               (0,005-1) mg/kg 
Methabenzthiazuron (0,005-1) mg/kg 
Methacrifos (0,005-1) mg/kg 
Methamidophos (0,005-1) mg/kg 
Methfuroxam (0,005-1) mg/kg 
Methidathion (0,005-1) mg/kg 
Methiocarb (0,005-1) mg/kg 
Methiocarb-sulfone (0,005-1) mg/kg 
Methiocarb-sulfoxide (0,005-1) mg/kg 
Methomyl (0,005-1) mg/kg 
Methomyl-oxime (0,005-1) mg/kg 
Methoprotryne (0,005-1) mg/kg 
Methoxyfenozide (0,005-1) mg/kg 
Metobromuron (0,005-1) mg/kg 
Metolachlor (0,005-1) mg/kg 
Metolcarb (MTMC) (0,005-1) mg/kg 
Metominostrobin                (0,005-1) mg/kg 
Metosulam (0,005-1) mg/kg 
Metoxuron (0,005-1) mg/kg 
Metrafenone (0,005-1) mg/kg 
Metribuzin (0,005-1) mg/kg 
Metsulfuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Mevinphos                (0,005-1) mg/kg 
Mexacarbate               (0,005-1) mg/kg 
Molinate                             (0,005-1) mg/kg 
Monalide               (0,005-1) mg/kg 
Monceren Pencycuron  (0,005-1) mg/kg 
Monocrotophos               (0,005-1) mg/kg 
Monolinuron               (0,005-1) mg/kg 
Monuron               (0,005-1) mg/kg 
Moxidectin (0,005-1) mg/kg 
Myclobutanil (0,005-1) mg/kg 
Napropamide (0,005-1) mg/kg 
Naptalam (0,005-1) mg/kg 
Neburon   (0,005-1) mg/kg 
Nereistoxin oxalate (Nereistoxin)  
                             (0,005-1) mg/kg 
Nicosulfuron (0,005-1) mg/kg 
Nitenpyram (0,005-1) mg/kg 
Nitralin               (0,005-1) mg/kg 
Norflurazon (0,005-1) mg/kg 
Noruron               (0,005-1) mg/kg 
Novaluron (0,005-1) mg/kg 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Nuarimol (0,005-1) mg/kg 
Ofurace               (0,005-1) mg/kg 
Omethoate (0,005-1) mg/kg 
Orbencarb (0,005-1) mg/kg 
Oryzalin  (0,005-1) mg/kg 
Oxadiargyl (0,005-1) mg/kg 
Oxadiazon (0,005-1) mg/kg 
Oxadixyl  (0,005-1) mg/kg 
Oxamyl               (0,005-1) mg/kg 
Oxamyl Oxime (0,005-1) mg/kg 
Oxasulfuron (0,005-1) mg/kg 
Oxaziclomefone                (0,005-1) mg/kg 
Oxycarboxin                (0,005-1) mg/kg 
Oxydemeton-methyl (0,005-1) mg/kg 
Oxyfluorfen (0,005-1) mg/kg 
Paclobutrazol (0,005-1) mg/kg 
Paraoxon-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Pebulate (0,005-1) mg/kg 
Penconazole (0,005-1) mg/kg 
Pendimethalin (0,005-1) mg/kg 
Penfluron (0,005-1) mg/kg 
Penfluron (neg) (0,005-1) mg/kg 
Penoxsulam (0,005-1) mg/kg 
Penthiopyrad (0,005-1) mg/kg 
Pethoxamid (0,005-1) mg/kg 
Phenmedipham               (0,005-1) mg/kg 
Phenothrin (isomer) (0,005-1) mg/kg 
Phenthoate               (0,005-1) mg/kg 
Phorate                              (0,005-1) mg/kg 
Phorate oxon sulfone (0,005-1) mg/kg 
Phorate oxon sulfoxide (0,005-1) mg/kg 
Phorate-oxon               (0,005-1) mg/kg 
Phorate-sulfone   (0,005-1) mg/kg 
Phorate-sulfoxide  (0,005-1) mg/kg 
Phosalone   (0,005-1) mg/kg 
Phosfolan   (0,005-1) mg/kg 
Phosmet   (0,005-1) mg/kg 
Phosmet oxon   (0,005-1) mg/kg 
Phosphamidon   (0,005-1) mg/kg 
Phoxim                 (0,005-1) mg/kg 
Picolinafen   (0,005-1) mg/kg 
Picoxystrobin   (0,005-1) mg/kg 
Piperonyl butoxide (0,005-1) mg/kg 
Piperophos               (0,005-1) mg/kg 
Pirimicarb               (0,005-1) mg/kg 
Pirimicarb-desmethyl (0,005-1) mg/kg 
Pirimicarb-desmethyl-formamido  
                                           (0,005-1) mg/kg 
Pirimiphos-ethyl               (0,005-1) mg/kg 
Pirimiphos-methyl (0,005-1) mg/kg 
Pirimiphos-methyl-N-desethyl  
                                           (0,005-1) mg/kg 
Prallethrin                (0,005-1) mg/kg 
Pretilachlor                (0,005-1) mg/kg 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 

PN-EN 15662:2018-06 
 



Formularz 1/04/09/PZJ z dn.11.09.2017r. 
 
  

Intertek Poland Sp. z o. o. 
Laboratorium Badawcze 

Lista badań prowadzonych  
w ramach zakresu elastycznego nr 2 

Wydanie nr 18  
Data wydania: 30.06.2021r. 

Strona/stron 48/55 

Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Primisulfuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Probenazole               (0,005-1) mg/kg 
Prochloraz (0,005-1) mg/kg 
Profenofos (0,005-1) mg/kg 
Profoxydim (0,005-1) mg/kg 
Promecarb (0,005-1) mg/kg 
Prometon (0,005-1) mg/kg 
Prometryne (0,005-1) mg/kg 
Propachlor (0,005-1) mg/kg 
Propamocarb (0,005-1) mg/kg 
Propanil  (0,005-1) mg/kg 
Propaphos (0,005-1) mg/kg 
Propaquizafop (0,005-1) mg/kg 
Propargite (0,005-1) mg/kg 
Propazine               (0,005-1) mg/kg 
Propazine, 2-hydroxy (0,005-1) mg/kg 
Propetamphos               (0,005-1) mg/kg 
Propham (0,005-1) mg/kg 
Propiconazole  (0,005-1) mg/kg 
Propisochlor (0,005-1) mg/kg 
Propoxur (0,005-1) mg/kg 
Propyzamide (0,005-1) mg/kg 
Proquinazid (0,005-1) mg/kg 
Prosulfocarb (0,005-1) mg/kg 
Prosulfuron (0,005-1) mg/kg 
Prothioconazole               (0,005-1) mg/kg 
Prothioconazole-desthio (0,005-1) mg/kg 
Prothiophos               (0,005-1) mg/kg 
Pymetrozine (0,005-1) mg/kg 
Pyracarbolid (0,005-1) mg/kg 
Pyraclofos (0,005-1) mg/kg 
Pyraclostrobin (0,005-1) mg/kg 
Pyraflufen-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Pyrazolynate (0,005-1) mg/kg 
Pyrazophos               (0,005-1) mg/kg 
Pyrazosulfuron-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Pyrazoxyfen               (0,005-1) mg/kg 
Pyrethrin I (0,005-1) mg/kg 
Pyrethrin II (0,005-1) mg/kg 
Pyributicarb (0,005-1) mg/kg 
Pyridaben (0,005-1) mg/kg 
Pyridafol               (0,005-1) mg/kg 
Pyridalyl  (0,005-1) mg/kg 
Pyridaphenthion (0,005-1) mg/kg 
Pyridate                (0,005-1) mg/kg 
Pyrifenox  (0,005-1) mg/kg 
Pyrimethanil (0,005-1) mg/kg 
Pyriproxyfen (0,005-1) mg/kg 
Pyroquilon (0,005-1) mg/kg 
Pyroxsulam (0,005-1) mg/kg 
Quinalphos (0,005-1) mg/kg 
Quinclorac (0,005-1) mg/kg 
Quinmerac (0,005-1) mg/kg 
Quinoclamine (0,005-1) mg/kg 
Quinoxyfen (0,005-1) mg/kg 
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Pracownia Analiz Chemicznych  

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

 
 

 

Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Quizalofop-ethyl               (0,005-1) mg/kg 
Quizalofop-P-ethyl (0,005-1) mg/kg 
Resmethrin               (0,005-1) mg/kg 
Rimsulfuron               (0,005-1) mg/kg 
Rotenone               (0,005-1) mg/kg 
Saflufenacil               (0,005-1) mg/kg 
Schradan (DMPA) (0,005-1) mg/kg 
Sebuthylazine               (0,005-1) mg/kg 
Sebuthylazine-desethyl (0,005-1) mg/kg 
Secbumeton                (0,005-1) mg/kg 
Sethoxydim                (0,005-1) mg/kg 
Siduron                (0,005-1) mg/kg 
Silthiofam (0,005-1) mg/kg 
Simazine (0,005-1) mg/kg 
Simeconazole (0,005-1) mg/kg 
Simetryn (0,005-1) mg/kg 
Spinetoram (0,005-1) mg/kg 
Spinosad  (0,005-1) mg/kg 
Spirodiclofen (0,005-1) mg/kg 
Spiromesifen (0,005-1) mg/kg 
Spirotetramat                    (0,005-1) mg/kg 
Spirotetramat Monohydroxy   (0,005-1) mg/kg 
Spirotetramat-enol      (0,005-1) mg/kg 
Spirotetramat-enol-glucoside (0,005-1) mg/kg 
Spiroxamine                     (0,005-1) mg/kg 
Sulcotrione                    (0,005-1) mg/kg 
Sulfallate                    (0,005-1) mg/kg 
Sulfentrazone                    (0,005-1) mg/kg 
Sulfometuron-methyl      (0,005-1) mg/kg 
Sulfosulfuron                    (0,005-1) mg/kg 
Sulfotep               (0,005-1) mg/kg 
Tebuconazole (0,005-1) mg/kg 
Tebufenozide (0,005-1) mg/kg 
Tebufenpyrad (0,005-1) mg/kg 
Tebupirimfos (0,005-1) mg/kg 
Tebutam (0,005-1) mg/kg 
Tebuthiuron (0,005-1) mg/kg 
Teflubenzuron (0,005-1) mg/kg 
Tembotrione (0,005-1) mg/kg 
Temephos               (0,005-1) mg/kg 
Tepraloxydim (isomer) (0,005-1) mg/kg 
Terbucarb               (0,005-1) mg/kg 
Terbufos               (0,005-1) mg/kg 
Terbufos-sulfone               (0,005-1) mg/kg 
Terbufos-sulfoxide (0,005-1) mg/kg 
Terbumeton               (0,005-1) mg/kg 
Terbumeton-desethyl (0,005-1) mg/kg 
Terbuthylazine               (0,005-1) mg/kg 
Terbuthylazine-2-hydroxy (0,005-1) mg/kg 
Terbuthylazine-desethyl (0,005-1) mg/kg 
Terbutryn               (0,005-1) mg/kg 
Tetrachlorvinphos (CVMP) (0,005-1) mg/kg 
Tetraconazole               (0,005-1) mg/kg 
Tetraethylpyrophosphate (0,005-1) mg/kg 
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Pracownia Analiz Chemicznych  
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Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Tetramethrin (0,005-1) mg/kg 
Thenylchlor (0,005-1) mg/kg 
Thiabendazole (0,005-1) mg/kg 
Thiacloprid (0,005-1) mg/kg 
Thiamethoxam (0,005-1) mg/kg 
Thiazafluron (0,005-1) mg/kg 
Thiazopyr (0,005-1) mg/kg 
Thidiazuron               (0,005-1) mg/kg 
Thiencarbazone-methyl (0,005-1) mg/kg 
Thifensulfuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Thifluzamide               (0,005-1) mg/kg 
Thiobencarb               (0,005-1) mg/kg 
Thiocyclam (Thiocyclam hydrogene oxalate)  
                                    (0,005-1) mg/kg 
Thiodicarb        (0,005-1) mg/kg 
Thiofanox        (0,005-1) mg/kg 
Thiofanox-sulfone       (0,005-1) mg/kg 
Thiofanox-sulfoxide    (0,005-1) mg/kg 
Thionazin        (0,005-1) mg/kg 
Thiophanate-ethyl      (0,005-1) mg/kg 
Thiophanate-methyl   (0,005-1) mg/kg 
Tolclofos-methyl        (0,005-1) mg/kg 
Tolfenpyrad        (0,005-1) mg/kg 
Tolylfluanid        (0,005-1) mg/kg 
Topramezone        (0,005-1) mg/kg 
Tralkoxydim   (0,005-1) mg/kg 
Triadimefon   (0,005-1) mg/kg 
Triadimenol   (0,005-1) mg/kg 
Tri-allate     (0,005-1) mg/kg 
Triasulfuron   (0,005-1) mg/kg 
Triazamate   (0,005-1) mg/kg 
Triazophos   (0,005-1) mg/kg 
Triazoxide   (0,001-1) mg/kg 
Tribenuron-methyl (0,005-1) mg/kg 
Trichlorfon   (0,005-1) mg/kg 
Tricyclazole   (0,005-1) mg/kg 
Trietazine   (0,005-1) mg/kg 
Trifloxystrobin   (0,005-1) mg/kg 
Trifloxysulfuron                    (0,005-1) mg/kg 
Trifloxysulfuron (Na+)             (0,005-1) mg/kg 
Triflumizole                    (0,005-1) mg/kg 
Triflumuron                    (0,005-1) mg/kg 
Triflusulfuron-methyl      (0,005-1) mg/kg 
Triforine                                  (0,005-1) mg/kg 
Trinexapac-ethyl                    (0,005-1) mg/kg 
Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl)phosphate
                                 (0,005-1) mg/kg 
Triticonazole                   (0,005-1) mg/kg 
Tritosulfuron                   (0,005-1) mg/kg 
Uniconazole                   (0,005-1) mg/kg 
Vamidothion                   (0,005-1) mg/kg 
Vamidothion-sulfoxide     (0,005-1) mg/kg 
 
      
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
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Żywność o wysokiej 
zawartości wody: 
- owoce 
- warzywa 
- przetwory owocowo-
warzywne 
- soki 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
 
Vernolate                   (0,005-1) mg/kg 
XMC (3,5-xylyl methylcarbamate)  
                                               (0,005-1) mg/kg 
Zoxamide                    (0,005-1) mg/kg 
 
 
 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
 

PN-EN 15662:2018-06 
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Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS 

Żywność 1) 

 
Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin2) 3) 

Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 
 

PB/PACH/44 4) 

Mięso (Mięśnie) 
Jaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
3-Hydroxycarbofuran    (0,001-1) mg/kg 
Abamectin          (0,010-1) mg/kg 
Acephate          (0,010-1) mg/kg 
Acetamiprid          (0,010-1) mg/kg 
Acibenzolar-S-methyl   (0,010-1) mg/kg 
Alanycarb          (0,010-1) mg/kg 
Aldicarb                        (0,010-1) mg/kg 
Aldicarb sulfone          (0,010-1) mg/kg 
Aldicarb sulfoxid           (0,010-1) mg/kg 
Ametryn                        (0,010-1) mg/kg 
Aminocarb         (0,010-1) mg/kg 
Amitraz                       (0,010-1) mg/kg 
Azoxystrobin         (0,010-1) mg/kg 
Benalaxyl         (0,010-1) mg/kg 
Bendiocarb         (0,010-1) mg/kg 
Benfuracarb         (0,001-1) mg/kg 
Benzoximate         (0,010-1) mg/kg 
Bifenazate         (0,010-1) mg/kg 
Bitertanol         (0,010-1) mg/kg 
Boscalid                       (0,010-1) mg/kg 
Bromucanozole          (0,010-1) mg/kg 
Bupirimate         (0,010-1) mg/kg 
Buprofezin         (0,010-1) mg/kg 
Butafenacil         (0,010-1) mg/kg 
Butocarboxim         (0,010-1) mg/kg 
Butoxycarboxim         (0,010-1) mg/kg 
Carbaryl                       (0,010-1) mg/kg 
Carbendazim         (0,010-1) mg/kg 
Carbetamide         (0,010-1) mg/kg 
Carbofuran         (0,001-1) mg/kg 
Carboxin         (0,010-1) mg/kg 
Carfentrazone-ethyl     (0,010-1) mg/kg 
Chlorantraniliprole       (0,010-1) mg/kg 
Chlorfluazuron         (0,010-1) mg/kg 
Chlorotoluron         (0,010-1) mg/kg 
Chloroxuron         (0,010-1) mg/kg 
Clethodim          (0,010-1) mg/kg 
Clofentezine         (0,010-1) mg/kg 
Clothianidin         (0,010-1) mg/kg 
Cyazofamid         (0,010-1) mg/kg 
Cycluron         (0,010-1) mg/kg 
Cymoxanil         (0,010-1) mg/kg 
Cyproconazole          (0,010-1) mg/kg 
Cyprodinil         (0,010-1) mg/kg 
Cyromazine         (0,010-1) mg/kg 
Desmedipham         (0,010-1) mg/kg 
Diclobutrazol         (0,010-1) mg/kg 
Dicrotophos         (0,010-1) mg/kg 
Diethofencarb         (0,010-1) mg/kg 
Difenoconazole          (0,010-1) mg/kg 
Diflubenzuron         (0,010-1) mg/kg 

PB/PACH/44 wydanie 1 z dnia 
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Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Dimethoate         (0,010-1) mg/kg 
Dimethomorph          (0,010-1) mg/kg 
Dimoxystrobin         (0,010-1) mg/kg 
Diniconazole         (0,010-1) mg/kg 
Dinotefuran         (0,010-1) mg/kg 
Dioxacarb         (0,010-1) mg/kg 
Diuron                       (0,010-1) mg/kg 
Doramectin         (0,010-1) mg/kg 
Emamectin-benzoate  (0,010-1) mg/kg 
Epoxiconazole (0,010-1) mg/kg 
Eprinomectin (0,010-1) mg/kg 
Etaconazole  (0,010-1) mg/kg 
Ethiofencarb (0,010-1) mg/kg 
Ethiprole (0,010-1) mg/kg 
Ethirimol   (0,010-1) mg/kg 
Ethofumesate (0,010-1) mg/kg 
Etoxazole (0,010-1) mg/kg 
Famoxadone (0,010-1) mg/kg 
Fenamidone (0,010-1) mg/kg 
Fenarimol (0,010-1) mg/kg 
Fenazaquin (0,010-1) mg/kg 
Fenbuconazole (0,010-1) mg/kg 
Fenhexamid (0,010-1) mg/kg 
Fenobucarb (0,010-1) mg/kg 
Fenoxycarb (0,010-1) mg/kg 
Fenpropimorph (0,010-1) mg/kg 
Fenpyroximate (0,010-1) mg/kg 
Fenuron   (0,010-1) mg/kg 
Fipronil               (0,005-1) mg/kg 
Flonicamid (0,010-1) mg/kg 
Fluazinam (0,010-1) mg/kg 
Flubendiamide (0,010-1) mg/kg 
Fludioxinil (0,010-1) mg/kg 
Flufenacet (0,010-1) mg/kg 
Flufenoxuron (0,010-1) mg/kg 
Fluometuron (0,010-1) mg/kg 
Fluoxastrobin (0,010-1) mg/kg 
Fluquinconazole (0,010-1) mg/kg 
Flusilazole (0,010-1) mg/kg 
Flutolanil (0,010-1) mg/kg 
Flutriafol  (0,010-1) mg/kg 
Forchlorfenuron (0,010-1) mg/kg 
Formetanate HCl (0,010-1) mg/kg 
Fuberidazole (0,010-1) mg/kg 
Furalaxyl (0,010-1) mg/kg 
Furathiocarb (0,001-1) mg/kg 
Halofenozide (0,010-1) mg/kg 
Hexaconazole (0,010-1) mg/kg 
Hexaflumuron (0,010-1) mg/kg 
Hexythiazox (0,010-1) mg/kg 
Hydramethylnon (0,010-1) mg/kg 
Imazalil                (0,010-1) mg/kg 
Imidacloprid (0,010-1) mg/kg 
Indoxacarb (0,010-1) mg/kg 
Ipconazole  (0,010-1) mg/kg 
Iprovalicarb  (0,010-1) mg/kg 
Isocarbophos (0,010-1) mg/kg 
Isoprocarb (0,010-1) mg/kg 
Isoproturon (0,010-1) mg/kg 
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Mięso (Mięśnie) 
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Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Ivermectin  (0,010-1) mg/kg 
Kresoxim-methyl  (0,010-1) mg/kg 
Linuron                (0,010-1) mg/kg 
Lufenuron  (0,010-1) mg/kg 
Mandipropamid  (0,010-1) mg/kg 
Mefenacet  (0,010-1) mg/kg 
Mepanipyrim  (0,010-1) mg/kg 
Mepronil                (0,010-1) mg/kg 
Mesotrione  (0,010-1) mg/kg 
Metaflumizone  (0,010-1) mg/kg 
Metalaxyl  (0,010-1) mg/kg 
Metconazole  (0,010-1) mg/kg 
Methabenzthiazuron (0,010-1) mg/kg 
Methamidophos      (0,010-1) mg/kg 
Methiocarb (0,010-1) mg/kg 
Methomyl (0,010-1) mg/kg 
Methoprotryne (0,010-1) mg/kg 
Methoxyfenozide (0,010-1) mg/kg 
Metobromuron (0,010-1) mg/kg 
Metribuzin (0,010-1) mg/kg 
Mevinphos  (0,010-1) mg/kg 
Mexacarbate (0,010-1) mg/kg 
Monocrotophos (0,010-1) mg/kg 
Monolinuron (0,010-1) mg/kg 
Moxidectin (0,010-1) mg/kg 
Myclobutanil (0,010-1) mg/kg 
Neburon   (0,010-1) mg/kg 
Nitenpyram (0,010-1) mg/kg 
Novaluron (0,010-1) mg/kg 
Nuarimol  (0,010-1) mg/kg 
Omethoate (0,010-1) mg/kg 
Oxadixyl               (0,010-1) mg/kg 
Oxamyl               (0,010-1) mg/kg 
Paclobutrazol (0,010-1) mg/kg 
Penconazole (0,010-1) mg/kg 
Monceren Pencycuron (0,010-1) mg/kg 
Phenmedipham          (0,010-1) mg/kg 
Picoxystrobin          (0,010-1) mg/kg 
Piperonyl butoxide        (0,010-1) mg/kg 
Pirimicarb (0,010-1) mg/kg 
Prochloraz (0,010-1) mg/kg 
Promecarb (0,010-1) mg/kg 
Prometon (0,010-1) mg/kg 
Prometryne (0,010-1) mg/kg 
Propamocarb (0,010-1) mg/kg 
Propargite (0,010-1) mg/kg 
Propham (0,010-1) mg/kg 
Propiconazole  (0,010-1) mg/kg 
Propoxur (0,010-1) mg/kg 
Prothioconazole (0,010-1) mg/kg 
Pymetrozine (0,010-1) mg/kg 
Pyracarbolid (0,010-1) mg/kg 
Pyraclostrobin (0,010-1) mg/kg 
Pyridaben (0,010-1) mg/kg 
Pyrimethanil (0,010-1) mg/kg 
Pyriproxyfen (0,010-1) mg/kg 
Quinoxyfen (0,010-1) mg/kg 
Rotenone (0,010-1) mg/kg 
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Mięso (Mięśnie) 
Jaja 
 

Zawartość pozostałości środków ochrony 
roślin: 
Secbumeton (0,010-1) mg/kg 
Siduron                (0,010-1) mg/kg 
Simetryn (0,010-1) mg/kg 
Spinetoram (0,010-1) mg/kg 
Spinosad  (0,010-1) mg/kg 
Spirodiclofen (0,010-1) mg/kg 
Spiromesifen (0,010-1) mg/kg 
Spirotetramat (0,010-1) mg/kg 
Spiroxamine  (0,010-1) mg/kg 
Sulfentrazone (0,010-1) mg/kg 
Tebuconazole (0,010-1) mg/kg 
Tebufenozide (0,010-1) mg/kg 
Tebufenpyrad (0,010-1) mg/kg 
Tebuthiuron (0,010-1) mg/kg 
Teflubenzuron (0,010-1) mg/kg 
Temephos (0,010-1) mg/kg 
Terbumeton (0,010-1) mg/kg 
Terbutryn (0,010-1) mg/kg 
Tetraconazole (0,010-1) mg/kg 
Thiabendazole (0,010-1) mg/kg 
Thiacloprid (0,010-1) mg/kg 
Thiamethoxam (0,010-1) mg/kg 
Thidiazuron (0,010-1) mg/kg 
Thiobencarb (0,010-1) mg/kg 
Thiofanox (0,010-1) mg/kg 
Thiophanate-methyl  (0,010-1) mg/kg 
Triadimefon (0,010-1) mg/kg 
Triadimenol (0,010-1) mg/kg 
Trichlorfon (0,010-1) mg/kg 
Tricyclazole (0,010-1) mg/kg 
Trifloxystrobin (0,010-1) mg/kg 
Triflumizole (0,010-1) mg/kg 
Triflumuron (0,010-1) mg/kg 
Triticonazole (0,010-1) mg/kg 
Vamidothion (0,010-1) mg/kg 
Zoxamide (0,010-1) mg/kg 
 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją tandemową 
spektrometrią mas LC-MS/MS 

PB/PACH/44 wydanie 1 z dnia 
10.02.2021r. 
 
 
 

 

Sporządził:                                                                                                       Zatwierdził: 

           
   30.06.2021r.                                                                                                                                                  30.06.2021r. 

Data i podpis kierownik ds. jakości                                                                                        Data i podpis kierownik laboratorium 


