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Pesticider: frukter, grönsaker, 
juicer och konserver
Omfattande analytisk metod för analys av pesticider 
i frukter och grönsaker
De svenska hushållen har internationali-
serat sina matvanor. Man vill ha säsongs-
produkter året om och allt mer exotiska 
produkter hittas i var och varannan när-
butik. Samtidigt vill man ha varor av god 
kvalité. Detta leder till krav på livsmedels-
importörer och på svenska producenter, 
som vill hålla sin position på det globa-
liserade matmarknaden.

Som livsmedelsimportör eller -uppkö-
pare är det viktigt att granska kvalitén 
på sina råvaror och färdiga produkter. 
Som odlare och producent är en utförd 
analys av pesticider i varorna en värde-
full kvalitetsstämpel.

För att skydda konsumenterna och för 
att värna om god jordbrukningskultur 
världen över har EU fastställt gränsvär-
den för godkända bekämpningsmedel. 
Dessa gränsvärden kan omvärderas på 
nationell nivå. 

Inom det traditionella jordbruket är det 
tillåtet att använda bekämpningsmedel 
vid odling, medan det är helt förbjudet 
vid ekologisk odling.

En förutsättning för handeln med varor 
på den globala marknaden är att uppfylla 
de nationella och internationella kvali-
tetskrav. Uppföljning av kvalitetskrav kan 
garanteras genom att låta sina produkter 
analyseras av ett kontraktslaboratorium, 

Eurofins Food & Agro Sweden 
AB.

Eurofins Food & Agro är specialiserade på 
analys av bekämpningsmedel i livsmedel. 
Vi fungerar som ett kontraktslabora- 
torium för svenska Livsmedelsverket och 
har en modern, kvalitetssäkrad och ack-
rediterad analysmetod för bekämpnings-
medel i frukter och grönsaker. Metoden 
utökas kontinuerligt med nya ämnen för 
att möta Livsmedelsverkets och EUs krav. 

Metoden kan appliceras på bl.a. följande        
produkter:

• Färsk frukt och grönsaker
• Barnmat och råvaror till barnmat
• Konserver av frukt och grönsaker
• Örter
• Torkade frukter och grönsaker

Förutom pesticider utför vi en rad andra 
analyser på livsmedel.
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