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LISTA nr 1 wydanie 2 z 03.11.2021 BADAŃ PROWADZONYCH
W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO

Załącznik do zakresu akredytacji laboratorium
badawczego Nr AB 437

Pracownia Badań Chemicznych Środków Spożywczych

Przedmiot badań/wyrób

Pasze, żywność

Tkanka tłuszczowa pochodząca
od trzody, bydła, drobiu i
dziczyzny,
Tkanka mięśniowa pochodząca
od bydła, trzody, drobiu i ryb,
Mleko płynne,
Jaja kurze

Tkanka wątroby pochodząca od
trzody, byd ła,
Tkanka mięśniowa pochodząca
od trzody, bydła,

Produkty pochodzenia
zwierzęcego:
Mleko i przetwory mleczne

Mięśnie

Mleko
Jaja

Rodzaj działalności/badane cechy/
metoda

Zakres elastyczny

Zawartość pestycydów i
polichlorowanych bifenyli (PCB)

Metoda GC-ECD GC-NPD
Zawartość kongenerów polichlorowanych
bifenyli (PCBs):
PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB
138, PCB 153, PCB 180.
Zakres:
(0,001- 0,040) mg/kg dla tłuszczu
(0,00025 - 0,002) mg/kg dla jaj kurzych
{0,001- 0,002)) mg/kg dla ryb
Metoda chromatografii gazowej
z detekcją wychwytu elektronów
(GC-ECD)
Zawartość pestycydów
fosforoorganicznych:
dichlorfos, diazynon, dimetoat, chlorpiryfos
metylowy, pirimifos mety lowy, fenchlorfos,
chlorpiryfos, paration metylowy, malation,
fention, fenitrotion, paration ety lowy,
chlorfenwinfos.
Zakres:
(0,010 - 0,600) mg/kg dla tkanki wątroby i
mięśniowej;
(0,010 - 0,200) mg/kg dla mleka i
przetworów mlecznych
(0,010 - 0,300) mg/kg dla sera żółtego;
(0,010 - 3,000) mg/kg dla masła;
Metoda chromatografii gazowej
z detekcia termoionowa <GC - NPD)
Zawartość pyretroidów: bifentryna,
lambda-cyhalotryna, permetryna,
cyhalotryna, cypermetryna, fenwalerat i
deltametryna.
Zakres: (0,010 - 0,200) mg/kg.
Metoda chromatografii gazowej
z detekcją wychwytu elektronów
(GC-ECD)
Zawartość pestycydów
chloroorganicznych
Zakres:
alfa-HCH, HCB, gamma-HCH, aldryna
(0,001- 0,010) mg/kg
beta-HCH, heptachlor
(0,001- 0,025) mg/kg
heptachloru epoxyd, oxy-chlordan,
trans-chlordan, cis-chlordan, pp'-

Dokumenty odniesienia

Procedury opracowane przez
laboratorium

PB-08
edycja 04 z dnia 10.09.2018 r.

PB-13
edycja 05 z dnia 10.09.2018 r.

PB-111
edycja 02 z dnia 10.09.2018 r.

PB-14
edycja 05 z dnia 5.03.2019
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DDE,dieldryna, endryna, pp'-DDD, alfa-
endosulfan, beta-endosulfan
(0,001 - 0,05) mg/kg
op'-DDT, pp'-DDT
(0,002 - O, 10) mg/kg
op'-DMDT, pp'-DMDT
(0,005 - 0,25) mg/kg

Tkanka tłuszczowa pochodząca Zakres:
od trzody, drobiu,dziczyzny, alfa-HCH, HCB, gamma-HCH, aldryna
Tkanka mięśniowa pochodząca (0,010- 0,2) mg/kg tłuszczu
od trzody, drobiu, ryb, beta-HCH, heptachlor
Jaja kurze, (0,010- 0,5) mg/kg tłuszczu
Przetwory mięsne heptachloru epoxyd, oxy-chlordan,

trans-chlordan, cis-chlordan, pp'-DDE,
dieldryna, endryna, pp'-DDD
(0,010- 1,0) mg/kg tłuszczu
op'-DDT, pp'-DDT
(0,010- 2,0) mg/kg tłuszczu
op'-DMDT, pp'-DMDT
(0,05 - 5,0) mg/kg tłuszczu
alfa-endosulfan, beta-endosulfan
(0,01 - 1,0) mg/kg tłuszczu

Tkanka tłuszczowa pochodząca Zakres PB-14
od bydła, alfa-HCH, gamma-HCH, aldryna edycja 05 z dnia 5.03.2019
Tkanka mięśniowa pochodzaca (0,010- 0,2) mg/kg tłuszczu
od bydła beta-HCH, heptachlor
Mleko płynne, Mleko w proszku, (0,010- 0,5) mg/kg tłuszczu
Ser i inne przetwory HCB
mleczarskie. (0,005- 0,2) mg/kg tłuszczu

heptachloru epoxyd, oxy-chlordan,
trans-chlordan, cis-chlordan, pp'-DDE,
dieldryna, endryna, pp'-DDD
(0,010- 1,0) mg/kg tłuszczu
op'-DDT, pp'-DDT
(0,010- 2,0) mg/kg tłuszczu
op'-DMDT, pp'-DMDT
(0,05 - 5,0) mg/kg tłuszczu
alfa-endosulfan, beta-endosulfan
(0,01 - 1,0) mg/kg tłuszczu

Tkanka mięśniowa z 2%
Zakres:
alfa-HCH, HCB, gamma-HCH, aldryna

tłuszczu pochodząca od trzody, (0,005- 0,01 O) mg/kg
bydła, drobiu, ryb, beta-HCH, heptachlor

(0,010- 0,025) mg/kg
heptachloru epoxyd, oxy-chlordan,
trans-chlordan, cis-chlordan, pp'-DDE,
dieldryna, endryna, pp'-DDD, alfa-
endosulfan, beta-endosulfan
(0,010- 0,05) mg/kg
op'-DDT, pp'-DDT
(0,010- O, 10) mg/kg
op'-DMDT, pp'-DMDT
(0,010- 0,25) mg/kg
Zakres:

Przetwory mleczarskie alfa-HCH, HCB, gamma-HCH, aldryna
niskotłuszczowe płynne (0,001- 0,010) mg/kg

beta-HCH, heptachlor
(0,001- 0,025) mg/kg
heptachloru epoxyd, oxy-chlordan,
trans-chlordan, cis-chlordan, pp'-DDE,
dieldryna, endryna, pp'-DDD, alfa-
endosulfan, beta-endosulfan
(0,001- 0,05) mg/kg
op'-DDT, pp'-DDT
(0,002-0,10) mg/kg
oo'-DMDT, pp'-DMDT
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(0,005- 0,25) mg/kg

Tkanka mięśniowa < 2% Zakres: PB-14
tłuszczu pochodząca od trzody, alfa-HCH, HCB, gamma-HCH, aldryna edycja 05 z dnia 5.03.2019

bydła, drobiu, ryb, (0,005- 0,010) mg/kg
beta-HCH, heptachlor
(0,010- 0,025) mg/kg
heptachloru epoxyd, oxy-chlordan,
trans-chlordan, cis-chlordan, pp'-DDE,
dieldryna, endryna, pp'-OOO, alfa-
endosulfan,
(0,010- 0,05) mg/kg
op'-DDT, pp'-DDT
(0,010- 0,10) mg/kg
op'-DMDT, pp'-DMDT
(0,010- 0,25) mg/kg

Przetwory mleczarskie Zakres:
niskotłuszczowe w proszku alfa-HCH, HCB, gamma-HCH, aldryna

(0,001- 0,010) mg/kg
beta-HCH, heptachlor
(0,001 - 0,025) mg/kg
heptachloru epoxyd, oxy-chlordan,
trans-chlordan, cis-chlordan, pp'-
DDE,dieldryna, endryna, pp'-DOO, alfa-
endosulfan,
(0,001- 0,05) mg/kg
op'-DDT, pp'-ODT
(0,002 - O, 10) mg/kg
op'-DMDT, pp'-DMDT
(0,005 - 0,25) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej
z detekcją wychwytu elektronów
<GC-ECD)

Pasze Zawartość kongenerów polichlorowanych PB-32
bifenyli (PCBs): edycja 02 z dnia 10.09.2018 r
PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB
138, PCB 153, PCB 180
Zakres: (0,001 - 0,010) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej
z detekcją wychwytu elektronów
<GC-ECD)

Pasze Zawartość pestycydów chloroorganicznych: PB-98
izomery alfa-, beta-, gamma-HCH(h edycja 02 z dnia 10.09.2018 r.
eksachlorocykloheksan), HCB
(heksachlorobenzen), heptachlor, aldryna,
heptachlor epoxyd, chlordan (izomery oxy-,
trans-,cis-),alfa-, beta-, siarczan
endosulfanu, pp'-DDE, dieldryna, endryna,
pp'-OOO, op'-DDT, pp'-DDT, pp'-DMDT
Zakres: (0,005 - O, 100) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej z detekcją
wychwytu elektronów
(GC-ECD)

Pasze Zawartość pestycydów Procedury opracowane przez
Metoda GC-MS/MS laboratorium

Pasze Zawartość pestycydów PB-110
Zakres: (0,010 - O, 100) mg/kg dla: edycja 03 z dnia 10.09.2018 r.
dichlorfos (DDVP), diazynon, dimetoat,
fenchlorfos, chlorpiryfos, paration
metvlowv malation, fenitrotion,oaration
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etylowy, chlorfenwinfos, cyprodynil,
krezoksym metylowy,
fludioksonil, trifloksystrobina,
bifentryna, iprodion, cypermetryna,
fenwalerat, deltametryna, lambda
cyhalotryna, buprofezyna, boskalid,
flutriafol, fenpropimorf, chlorpirifos
metylowy, pirimifos metylowy, flusilazol,
cyprokonazol, propikonazol,
tebukonazol, epoksykonazol,
bromukonazol, fluchinkonazol,
fenbukonazol, esfenwalerat, difenokonazol,
azoksystrobina, metakrifos, trifluralina,
winklozolina, triadimefon, pendimetalina,
penkonazol, procymidon, heksakonazol,
protiokonazol-destio, etion, chinoksyfen,
tritikonazol, permetryna, prochloraz,
cyflutryna, triazofos, bixafen, fluopyram,
izoprotiolan, metkonazol, metribuzyna,
paclobutrazol, spiromesifen, spiroksamina,
terbutyloazyna, tetrakonazol, tetrametryna,
fluksapyroksad, izokarbofos, tau-fluwalinat,
teflutryna, tradimenol.
Metoda chromatografii gazowej
sprzężonej z detekcją tandemową
s ektrometri mas GC MS/MS
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