Miért érdemes a WESSLING-et választani?
•
•
•
•
•
•

komplex – jogi, technológiai és minőségügyi
– szempontokat is felölelő tanácsadási és
laboratóriumi szolgáltatást nyújtunk
munkatársaink a munkaterületük széles
körben elismert, kiváló szakértői
korszerű laboratóriumi felszereltségünk a
vizsgálatok széles körét teszi lehetővé
gyorsaság, kiváló teljesítés
független, objektív szolgáltatások külső
befolyásolás nélkül
ügyfélorientált együttgondolkodás, a partner
érdekeit is figyelembe vevő hatékony
problémamegoldás, módszer-fejlesztések
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Növényvédőszermaradékok
vizsgálata
a WESSLING Hungary Kft.
Élelmiszer-vizsgáló
Laboratóriumában

BIZTONSÁG I MINŐSÉG I SZAKTANÁCSADÁS

Miért van szükség a növényvédőszermaradékok vizsgálatára?
• mert a fogyasztók számára az élelmiszer-biztonság egyik legfontosabb
kritériuma, hogy a növényvédőszerek
ne lépjék túl a határértékeket az élelmiszerekben
•

•

mert az élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelés a termelési
lánc minden résztvevőjének kötelessége
mert a termelőinknek mind a magyar,
mind a nemzetközi piacon helyt kell
állniuk a hazai élelmiszerek versenyképességének megőrzése érdekében

Szolgáltatásaink

•

•

Közel 600 növényvédőszer-hatóanyag
„screening” vizsgálata zöldség-,
gyümölcs- és egyéb élelmiszermintákból az Euróbában legelterjedtebb ún.
QuEChERS módszerrel
(MSZ EN 15662:2009).
Olyan egyedi módszerekkel meghatározható komponensek vizsgálata,
amelyek az ún. „screening” eljárással
nem azonosíthatóak. Ilyenek például a
glifozát, etefon, klórmekvát, mepikvát,
klorát/perklorát, flonikamid, foszetil
élelmiszerekből valamint az amitráz
mézből stb. Az aktuálisan mérhető
komponensekkel, akkreditáltságukkal
kapcsolatosan ügyfélszolgálatunkon
kaphat további tájékoztatást.

• Takarmányminták vizsgálata főként
klórozott növényvédőszerekre, valamint
PCB-kre.
• Vizsgálati eredmények véleményezése,
valamint szakvélemények kiadása az
aktuális jogszabályok alapján.

Miért érdemes
a WESSLING-et választani?

• mert növényvédő szerek vizsgálatára
több területen is rugalmas
akkreditációval rendelkezünk
• mert speciális vizsgálati igény
esetén konzultációs lehetőséggel
állunk partnereink rendelkezésére,
hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb,
személyre szabott vizsgálati portfóliót
• mert előzetes egyeztetés után egyes
vizsgálatokat rövidített határidővel is
vállalunk
• mert méréseinkhez a legmodernebb
készülékeket alkalmazzuk (GC-MS/
MS, LC-MS/MS) annak érdekében,
hogy partnereink számára megfelelő
biztonsággal, alacsony kimutatási
határok mellett szolgáltassunk
eredményt
• mert szakmai ismereteink bővítése
mellett vizsgálati módszereinket is
folyamatosan fejlesztjük

