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069 Accreditation No. ISO/IEC 17025;2017 Testing Laboratory Department: 

Schedule of Accreditation 
 

 

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile 

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's 

approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request. 

Date of issue 31.12.2018 Version No. 3    Page No. 2 of: 24 
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח   

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

1  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 2-

Phenylphenol (OPP) 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- 

Based on:  

 

(1) SANTE 11813, Guidance 

document on analytical quality 

control and method validation 

procedures for pesticides 

residues analysis in food and 

feed. 
 
(2) AOAC 2007.01 

AOAC = Association of Official 

Analytical Chemists 

2  A P 
High water content 

food of plant origin 

י בעל מזון ממקור צמח
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Aclonifen שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

3  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Acrinathrin שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

4  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Alachlor שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

5  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Ametryne שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

6  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Amitraz שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

7  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Atrazine שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

8  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Azinphos-

Methyl 
  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

9  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Azoxystrobin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  



 
 
 
 

069 Accreditation No. ISO/IEC 17025;2017 Testing Laboratory Department: 

Schedule of Accreditation 
 

 

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile 

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's 

approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request. 

Date of issue 31.12.2018 Version No. 3    Page No. 3 of: 24 
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח   

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

10  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Benalaxyl שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

11  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Bifenazate שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

12  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Bifenthrin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

13  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Bitertanol שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

14  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Boscalid שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

15  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Bromacil  שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

16  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 

Bromopropylate 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

17  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 

Bromuconazole 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

18  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Bupirimate שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

19  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Buprofezin ומרי הדברהשאריות ח In house  procedure 
--- (1,2)  

20  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Cadusafos שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

21  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Carbaryl שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

22  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Carbofuran שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  



 
 
 
 

069 Accreditation No. ISO/IEC 17025;2017 Testing Laboratory Department: 

Schedule of Accreditation 
 

 

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile 

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's 

approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request. 

Date of issue 31.12.2018 Version No. 3    Page No. 4 of: 24 
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח   

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

23  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Carbofuran-3-

Hydroxy 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

24  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Carbosulfan שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

25  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Carfentrazone 

Ethyl 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

26  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Chlorfluazuron רי הדברהשאריות חומ In house  procedure 
--- (1,2)  

27  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Chlorothalonil שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

28  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Chlorpropham שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

29  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Chlorpyrifos רהשאריות חומרי הדב In house  procedure 
--- (1,2)  

30  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Chlorpyrifos- 

Methyl 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

31  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Chlorthal 

dimethyl 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

32  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Clomazone ות חומרי הדברהשארי In house  procedure 
--- (1,2)  

33  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Cyfluthrin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

34  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Cyproconazole ומרי הדברהשאריות ח In house  procedure 
--- (1,2)  

35  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Cyprodinil שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  



 
 
 
 

069 Accreditation No. ISO/IEC 17025;2017 Testing Laboratory Department: 

Schedule of Accreditation 
 

 

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile 

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's 

approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request. 

Date of issue 31.12.2018 Version No. 3    Page No. 5 of: 24 
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח   

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

36  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Diafenthiuron שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

37  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Diazinon הדברה שאריות חומרי In house  procedure 
--- (1,2)  

38  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 

Dichiorodiphenyldichlo 

roethane P,P-DDD 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

39  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 
Dichiorodiphenyldichlo 

roethane P,P-DDE  

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

40  A P 
High water content 

food of plant origin 

על מזון ממקור צמחי ב
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Dichlofenthion שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

41  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Dichloran שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

42  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Dichlorvos 

(DDVP) 

 In house  procedure הדברהשאריות חומרי 
--- (1,2)  

43  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Diclofop 

methyl 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

44  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Dicofol שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

45  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Dieldrin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

46  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Diethofencarb שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

47  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Diflufenican רהשאריות חומרי הדב In house  procedure 
--- (1,2)  

48  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Dimethenamid שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  



 
 
 
 

069 Accreditation No. ISO/IEC 17025;2017 Testing Laboratory Department: 

Schedule of Accreditation 
 

 

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile 

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's 

approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request. 

Date of issue 31.12.2018 Version No. 3    Page No. 6 of: 24 
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח   

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

49  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Diniconazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

50  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Diphenylamine שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

51  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Endosulfan שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

52  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Endosulfan 
sulfate 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

53  A P 
High water content 

food of plant origin 

ן ממקור צמחי בעל מזו
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Endrin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

54  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Ethalfluralin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

55  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Ethiofencarb שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

56  A P 
High water content 

food of plant origin 

י בעל מזון ממקור צמח
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Ethion שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

57  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Ethofumesate שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

58  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Ethoprophos שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

59  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Etoxazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

60  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Ethoxyquin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

61  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Etofenprox שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  



 
 
 
 

069 Accreditation No. ISO/IEC 17025;2017 Testing Laboratory Department: 

Schedule of Accreditation 
 

 

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile 

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's 

approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request. 

Date of issue 31.12.2018 Version No. 3    Page No. 7 of: 24 
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח   

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

62  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
מים גבוהה תכולת  

Pesticides: Fenamidone שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

63  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Fenamiphos שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

64  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Fenarimol שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

65  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
בוההתכולת מים ג  

Pesticides: Fenazaquin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

66  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Fenbuconazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

67  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Fenhexamid שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

68  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
ההתכולת מים גבו  

Pesticides: Fenitrothion שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

69  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Fenpropathrin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

70  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
גבוהה תכולת מים  

Pesticides: Fenthion שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

71  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Fluazifop-P-

butyl 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

72  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
ההתכולת מים גבו  

Pesticides: Fludioxonil שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

73  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Flufenoxuron שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

74  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 

Flurochloridone 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  
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Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

75  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
וההתכולת מים גב  

Pesticides: Flurprimidol שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

76  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Flusilazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

77  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Flutolanil שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

78  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
התכולת מים גבוה  

Pesticides: Flutriafol שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

79  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Furathiocarb שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

80  A P High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Halfenoprox שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- 
(1,2)  

81  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Haloxyfop-R-

methyl 
  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

82  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Heptachlor 

Epoxide 
  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

83  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
ההתכולת מים גבו  

Pesticides: 

Hexachlorocyclohexane- 

Alpha (α-HCH) 

  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

84  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 

Hexachlorocyclohexane- 

Beta (ß-HCH) 

  In house  procedure --- (1,2) רי הדברהשאריות חומ

85  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Hexaconazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

86  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Hexazinone שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

87  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Imazalil שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  
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Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

88  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Iprodione שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

89  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Iprovalicarb שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

90  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Isazofos שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

91  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Kresoxim-

methyl 
  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

92  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Lambda-

Cyhalothrin 
  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

93  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Malathion שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

94  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Malaxon שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

95  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Mepanipyrim שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

96  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Metalaxyl מרי הדברהשאריות חו In house  procedure --- (1,2)  

97  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Methidathion שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

98  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Methiocarb י הדברהשאריות חומר In house  procedure --- (1,2)  

99  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Metolachlor שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

100  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 

Metominostrobin 
  In house  procedure --- (1,2) אריות חומרי הדברהש
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Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

101  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Metoxuron שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

102  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Myclobutanil ומרי הדברהשאריות ח In house  procedure --- (1,2)  

103  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Norflurazon שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

104  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Oxadiazon רהשאריות חומרי הדב In house  procedure --- (1,2)  

105  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Oxadixyl שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

106  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Oxyfluorfen שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

107  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Paclobutrazol שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

108  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Parathion שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

109  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Penconazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

110  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pencycuron  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

111  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pendimethalin שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

112  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Permethrin 

isomer-2 
  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

113  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Phosmet שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  
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Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

114  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Phosphamidon שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

115  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Piperonyl 

butoxide 
  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

116  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyrazophos חומרי הדברה שאריות In house  procedure --- (1,2)  

117  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pirimicarb שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

118  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pirimiphos-

methyl 
  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

119  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Prochloraz חומרי הדברה שאריות In house  procedure --- (1,2)  

120  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides : Profenofos שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

121  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Prometryn שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

122  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides:: Propamocarb שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

123  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Propargite שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

124  A P 
High water content 

food of plant origin 

קור צמחי בעל מזון ממ
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Propiconazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

125  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Propyzamide שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

126  A P 
High water content 

food of plant origin 

מחי בעל מזון ממקור צ
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Proquinazid שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  
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Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,GC\MS  

127  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Prothiofos שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

128  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyraflufen-

ethyl 
  In house  procedure --- (1,2) שאריות חומרי הדברה

129  A P 
High water content 

food of plant origin 

על מזון ממקור צמחי ב
 תכולת מים גבוהה

Pesticides : Pyridalyl שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

130  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyrifenox שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

131  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyrimethanil שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

132  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
ם גבוההתכולת מי  

Pesticides: Pyrimidifen שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  

133  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyriproxyfen שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

134  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Quinalphos שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

135  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
גבוההתכולת מים   

Pesticides: Quinoxyfen שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

136  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Quizalofop-p-

ethyl 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

137  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Simazine  שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

138  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Spiromesifen שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

139  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Spiroxamine שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  
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140  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides : tau-Fluvalinate שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

141  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Tebuconazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

142  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Tebufenpyrad שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

143  A P 
High water content 

food of plant origin 

ן ממקור צמחי בעל מזו
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Terbacil שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

144  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Terbumeton שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

145  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Terbutryn שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

146  A P 
High water content 

food of plant origin 

צמחי בעל מזון ממקור 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Tetraconazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

147  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Tetradifon שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

148  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Tetramethrin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

149  A P 
High water content 

food of plant origin 

בעל  מזון ממקור צמחי
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Thiabendazole שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

150  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Toclofos-

Methyl 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  

151  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides : Tolylfluanid שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

152  A P 
High water content 

food of plant origin 

בעל מזון ממקור צמחי 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Triadimefon שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2)  
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153  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Triadimenol שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

154  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Trifloxystrobin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

155  A P 
High water content 

food of plant origin 

י בעל מזון ממקור צמח
 תכולת מים גבוהה

Pesticides : Triflumizole שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

156  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Triflumuron שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

157  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Trifluralin שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- (1,2)  

158  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
לת מים גבוההתכו  

Pesticides : Tris-E2-l1 

Triazine 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה
--- (1,2)  
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159  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Acequinocyl  שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- 

Based on: 

 

(1) AOAC 2007.01 

AOAC = Association of Official 

Analytical Chemists 

 

(2) EURL-SRM Ver. 7.1, 2013 

EURL-SRM = EU Reference 

Laboratory for pesticides 

requiring Single Residue 

Methods 

 

(3) BFR Complete acquisition 

parameter sets for positive 

electrospray 

BFR = Bundesinstitut für 

Risikobewertung 

160  A P 
High water content 

food of plant origin 

בעל  מזון ממקור צמחי
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Acetamiprid  שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- 

(1,2,3) 

161  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Avermectin 

B1a 

 In house  procedure אריות חומרי הדברה ש
--- 

(1,2,3) 

162  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Azoxystrobin תכולת מים גבוהה

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה 
--- 

(1,2,3) 

163  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Benalaxyl תכולת מים גבוהה

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה 
--- 

(1,2,3) 

164  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 

Benthiavalicarb 

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה 
--- 

(1,2,3) 

165  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Bifenazate תכולת מים גבוהה

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה 
--- 

(1,2,3) 
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166  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Bifenthrin תכולת מים גבוהה

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה 
--- 

(1,2,3) 

167  A P 
High water content 

food of plant origin 

י בעל מזון ממקור צמח
 Pesticides: Boscalid תכולת מים גבוהה

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה 
--- 

(1,2,3) 

168  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Brodifacoum  שאריות חומרי הדברה In house  procedure 
--- 

(1,2,3) 

169  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Bupirimate תכולת מים גבוהה

 In house  procedure שאריות חומרי הדברה 
--- 

(1,2,3) 

170  A P 
High water content 

food of plant origin 

צמחי בעל  מזון ממקור
 Pesticides: Buprofezin תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

171  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: carbendazim יות חומרי הדברה שאר In house  procedure --- (1,2,3) 

172  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 

Chlorantraniliprole 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

173  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: chlorpyriphos 

ethyl 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

174  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
בוההתכולת מים ג  

Pesticides: Chlorsulfuron  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

175  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Chlortoluron  הדברה שאריות חומרי In house  procedure --- (1,2,3) 

176  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Clothianidin  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

177  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Cyflufenamid תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

178  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Cymoxanil  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 
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179  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
מים גבוהה תכולת  Pesticides: Cypermethrin 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

180  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Cyprodinil תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

181  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Diflubenzuron  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

182  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Dimethoate תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

183  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Dimethomorph  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

184  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Diniconazole תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

185  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: EmamactinB1a תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

186  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Emamectin-

benzoate 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

187  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Ethoxyquin תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

188  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Etoxazole תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

189  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
מים גבוהה תכולת  Pesticides: Fenamidone 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

190  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Fenazaquin תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3)  שאריות חומרי הדברה

191  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Fenbuconazole תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 
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192  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Fenbutatin 

oxide 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

193  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Fenhexamid תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

194  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

 

Pesticides: Fenpyroximate 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

195  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Fludioxonil תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

196  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Fluopicolide תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

197  A P 
High water content 

food of plant origin 

ממקור צמחי בעל מזון 
 Pesticides: Flutriafol תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

198  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Imazalil תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) יות חומרי הדברה שאר

199  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

 

Pesticides: Imidacloprid 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

200  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Indoxacarb תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

201  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Iprodione תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

202  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Iodosulfon 

methyl sodium 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

203  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Kresoxim 

methyl     

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

204  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Lambda 

cyhalothrin 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 
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Chemical Testing, Chromatography, LC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,LC\MS  

205  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Linuron תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

206  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Lufenuron  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

207  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Malathion תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

208  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Mecarbam  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

209  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
מים גבוהה תכולת  Pesticides: Mepanipyrim 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

210  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Metalaxyl תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

211  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Methomyl   שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

212  A P 
High water content 

food of plant origin 

זון ממקור צמחי בעל מ
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: 

Methoxifenozide 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

213  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
ההתכולת מים גבו  Pesticides: Myclobutanil 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

214  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Novaluron 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

215  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 -Pesticides: OPP, 2 תכולת מים גבוהה

phenylphenol  

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

216  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Oxamyl  חומרי הדברה שאריות In house  procedure --- (1,2,3) 

217  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Oxidiazon 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 
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218  A P 
High water content 

food of plant origin 

ר צמחי בעל מזון ממקו
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Penconazole 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

219  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pendimethalin 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

220  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Phosalon  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

221  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Phosmet 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

222  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Prochloraz תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

223  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Propachlor  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

224  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Propamocarb  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

225  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Propaquizafop  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

226  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
גבוההתכולת מים   

Pesticides: Propargite 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

227  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Propazine   שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

228  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Propiconazole  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

229  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Propoxur י הדברה שאריות חומר In house  procedure --- (1,2,3) 

230  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Proquinazid תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 



 
 
 
 

069 Accreditation No. ISO/IEC 17025;2017 Testing Laboratory Department: 

Schedule of Accreditation 
 

 

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile 

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's 

approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request. 

Date of issue 31.12.2018 Version No. 3    Page No. 21 of: 24 
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח   

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, LC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,LC\MS  

231  A P 
High water content 

food of plant origin 

צמחי בעל מזון ממקור 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pymetrozin  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

232  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyraclostrobin  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

233  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyrazophos  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

234  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Pyridaben תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

235  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyridalyl  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

236  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyrimethanil 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

237  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyrimidifen 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

238  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Pyriproxifen 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

239  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
ם גבוההתכולת מי  

Pesticides: Quinoxyfen 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

240  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Rotenone  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

241  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Spinetoram  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

242  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Spinosad A הדברה  שאריות חומרי In house  procedure --- (1,2,3) 

243  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Spinosad D  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 
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Group of products:Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, LC\MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,LC\MS  

244  A P 
High water content 

food of plant origin 

חי בעל מזון ממקור צמ
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Tebuconazole 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

245  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Teflubenzuron תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

246  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Tetraconazol 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

247  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Tetradifon 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

248  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Thiabendazole 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

249  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Thiacloprid  שאריות חומרי הדברה In house  procedure --- (1,2,3) 

250  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 Pesticides: Thiamethoxam תכולת מים גבוהה

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

251  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Thiophanate-

methyl 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

252  A P 
High water content 

food of plant origin 

בעל מזון ממקור צמחי 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Triadimenol 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

253  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Trifloxystrobin 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 

254  A P 
High water content 

food of plant origin 

מזון ממקור צמחי בעל 
 תכולת מים גבוהה

Pesticides: Uniconazole 

 In house  procedure --- (1,2,3) שאריות חומרי הדברה 
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Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:  Animal Body Fluids and Tissues  :נוזלי גוף ורקמות של בעלי חייםמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, LC/MS/MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,LC/MS/MS 
255  A P Chickem meat בשר עוף 

Clopidol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קלופידול

 

In house  procedure --- Based on:  

 

(1) Stubbings, G, Bigwood, T, 

(2009) The development and 

validation of a multiclass liquid 

chromatography tandem  mass 

spectrometry (LC-MS/MS) 

procedure for the determination 

of veterinary drug residues in 

animal tissue using a QuEChERS 

(Quick. Easy, CHeap, Effective, 

Rugged and Safe) approach . 

Journal of Analitical Chimica 

Acta 637, 68-78 

(2) Dubois, M, Pierret, G, 

Delahaut, PH, (2004) Efficient 

and sensitive detection of 

residues of nine coccidiostats in 

egg and muscle by liquid 

chromatography – electrospray 

tandem mass spectrometry. 

Journal of Chromatography B 

813, 181-189 

(3) Waters Mass spectrometry 

micromass Quattro Ultima 

VB363 

256  A P Chickem meat בשר עוף Nicarbazin 

 

 In house  procedure --- (1,3) ניקרבזין
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Group of products:  Animal Body Fluids and Tissues  :נוזלי גוף ורקמות של בעלי חייםמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, LC/MS/MS בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה ,LC/MS/MS 

257  A P  
Chickem meat 

 Salinomycin monosodium בשר עוף

salt hydrate 

 In house  procedure --- (1,3) סלינומיצין

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


