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Fipronil i livsmedel
Fipronil är ett insektsmedel som används mot kvalster och loppor, 
men som inte får användas i fjäderfäindustrin. Fipronil kan var skad-
ligt i höga doser och påverka lever, njurar och sköldkörteln.

Varför analyserar vi fipronil?

Förordning (EG) nr 396/2005 lagstiftar om 
gränsvärdet för fipronil, senast publicerat i 
förordning (EU) nr 1127/2014. 

Det gränsvärde som är listat i förordningen 
och för fipronil i ägg är 0,005 mg/kg. För 
produkter med ägginnehåll krävs omräkning 
utifrån koncentrationen av ägg i produkten.

Eurofins erbjudande

Eurofins har lång erfarenhet och ett kom-
plett utbud av kemi– och pesticidanalyser. 
Vår verksamhet genomsyras av kvalitet och 
säkerhetstänk.

Vi erbjuder en metod för att säkerställa 
halterna av fipronil i ägg, äggprodukter och 
kycklingkött och kan tillhandahålla expres-
sprov efter önskemål om snabbare svarsti-
der.

Kvalitet är vårt ledord – det syns bl a genom att vi har ackrediterat de flesta av våra analysmetoder. Ackreditering betyder
att vi har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom våra resp områden. Läs gärna mer på swedac.se.
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Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Eurofins är en av världens största laboratioriegrupper, med kemiska och mikrobiologiska analyser till kunder inom bland annat lantbruk,
livsmedel, miljö och läkemedel. Vi har drygt 30 000 anställda och 375 laboratorier i 41 länder världen över. I Sverige utför vi analyser på våra
laboratorier i Lidköping, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Kristianstad.
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