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Intensyfikacja produkcji rolniczej oruz skażęnia śro-
dowiskaw sposób zasadniczy wywaĄ sryoje piętno na
wspołcześnie produkowanej zyłvności. Zywność pro-
dukowana w takich warunkach może zawleraópozosta-
łości pestycydów weterynaryjnych produktów leczni-
czychoraz toksyczne pier.wiastki, mikotoksyny czy sub-
stancje związane zę skażęniami środowiskowymi (po-
lichlorowane bifenyle, dioksyny). Dlatego w strategii
bezpieczehstwa zyłvności kazdego kraju kontrola obec-
ności substancji szkodliwych należy do podstawowych
dziaŁafi zab ezpie czaj ących zdrowie konsument a (I 6,
l9-2I,23). Dodatkowo, presję w kierunku prowadze-
nia regularnych badań pozostałości chemicznych !\ry-
wołuj ą gło śne w o statnich latach przypadki skażen tyw -
ności: dioksynami - Belgia, nitrofenem Niemcy, chlo-
ramfenikolem - Chiny (11, 15, l7).

W chwili obecnej j edynie żywność p ochodzęnia mvie-
Tzęcego objęta jest bardzo szerokim i kompleksowym
plogramem badań kontrolnych. Od 1 lipca 1997 roku
w krajach Unii.Europejskiej obowiązują nowe zasady
organizowania i prowa dzenia badań monitoringowych
pozostałości chemicznych w tkankach zwierzaJ, żyw-
ności pochodzenia z,wrcrzęcego, wodzie i paszach,
ktore ujęte są w Dyrektywie Rady 96l23lEC z dnia
29 kwietnia 1996 roku (8) oraz unorrnowaniach zwią-
zanych, takich jak Dyrektyłva Rady 96l22lEC (dot. za-
kazu stosowania substancji o działaniu horrnonalnym,
ĘreostaĘcznym i beta-agonisĘcznym) (7) i Decyzje Ko-
misji 9717 47lEC (dot. ilości i częstości pobierania pró-

bek), 9 8/ 1 79lEC (dot. procedur zw iązany ch z pobiera-
niem i przechowlłvaniem próbek oraz funkcjonowania
laboratoriów), ż002 l 657lEC (dot. kryteriow analiĘ cz-
nych dla metod i interpretacji wpikow badań) (1-3).

W świetle DyrekĘwy kady 96l23lEC program ba-
dań uwzględniaj ąc specyfikę poszcze golnych państw,
musi zawieraó następuj ące elementy:

unolTnowanla prawne reguĘące stosowanie związ-
ków oznaczanych postanowieniem tej Dyrektywy (leki
weterynaryjne, pestycydy, szkodliwe substancje che-
miczne),

- wydz i e l oną s trukturę or ganizacy jną o dp owi e dzial-
ną za pr ow adzenie b adah,

wykaz zatwiętdzonych laboratoriów z podaniem
ich mozliwości anality czny ch,

- powołanie laboratorium referencyjnego, określenie
metod analitycznych, standardów referencyjnych i in-
terpretacje wynikow,

okre śleni e maksymalnych dopusz czalny ch stęzeń
dla substancjt oznaczanych w badaniach monitoringo-
\\rych,

- określente zasad urzędowego pobierania próbek,
podanie liczby i kierunków badafi, ustalenie postępo-
wania w przypadku stwierdzenia pozostałości powyzej
dopuszczalnych limitów lub obecności substancji nie-
dozwolonej do stosowania.

Zasadnicza zmiana w nowym systemie badańpozo-
stałości to inna strategia pobierania probek oraz istotne
przesunięcie w kierunku badań na obecnośó substancji



o charakterze anabolicznym oTaz pozostałości leków
weterynaryjnych. Obecnie program kontroli pozostałoś-
ci musi być ukierunko\Many na ujawnienie istniejącego
zagrożenia występowania pozostałości w żywności
zw ier zęc e go p o cho dzen i a w g o sp o dar stwach, r zeżniach,
mleczamlachotazinnychzakładachprzetwarzających
i wytwarzaj apych żywność.

Stąd wynika koniecznośc zmtany kryteriurn pobiera-
nia próbek z losowego na ukierunkowany. Przy pobie-
raniu próbek powinny być uwzględnione następujące
kryteria: płeć, wiek, gafunek, system żywienla, progra-
my pro fi lak Ę czne, Ielzntcze, wszelkie informacj e o sto-
sowaniu niedozwo lonych sub stancj i i nieprz e st rze ganiu
okresów karencji.

Pobieranie próbek musi być nieprzewidywalne, nie-
oczekiwane i nie moze odbywaó się w ustalonym dniu
tygodnia. Zawsze musi być zachowany element zasko-
czenla.

W Polsce podstawąprawną do prowadzenia kontroli
pozostałości w zywności pocho dzenta zwierzęcego
zgodnie z DyrektyrvąRady 96l23lEC jest Rozporzajze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwiet-
nia2004 t. (13).

Matefiał imetody
W 2004 roku weterynaryjny krajowy program badań kon-

trolnych pozostałości w tkankach zwierzal i zyrvności pocho-
dzęnia zwierzęcego został uznany za zgodny z Dyrektywą
kady 96l33lEC i zatwierdzony przezUnię Europejską De-
cyzjąKomisj i20041449lE C (4). Dostosowanie programu kon-
troli pozostałości do standardów Unii Europejskiej to ogrom-
ny s ukce s wszystkich środowisk weterynaryj ny ch zaangażo -
wanych w organizację i wykonawstwo badań. Za realizację
programu badań pozostałości odpowiedzialne jest Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lnspekcja Weterynaryj,
na. Nalezy jednak wyraźnie podkreślić , że od samego poczat-
ku prowadzenia tego rodzaju badań w Polsce, to jest od po-
nad 35 lat, Państwowy InsĘfut Weterynaryjny - Państwowy
Instytut Badawczy (PIWet PIB) w Puławach pełni rolę ko-
ordynatora (18, 23), a od 3 lat równiez Krajowego Laborato-
rium Refęrencyjnego. Założenia programu badań pozosta-
łości, jego plan, opracow},wane są w PIWet PIB, zatwier-
dzane do reallzacjtprzez Głównego Lekarza Weterynarii. a na-
stępnie akceptowane przez Kornisję Europej ską.

Badania kontrolne pozostałości realizowane sąw Zakła-
dzie Farmakologii i Toksykologil oraz Zakładzie Higieny
Zyr,vności Pochodzenia Zwierzęcego PIWet - PIB w Puła-
wach (laboratoria referencyjne) i8 Zakładach Higieny Wete-

rynaryjnej (ZHW BiaĘstok, Gdańsk, Katowice, Łódż,OIsz-
tyn, Pozrrań, Warszawa, Wrocław). Waznym elementem pro-
wadzonych badań jest zapewnienie jakości i wiarygodności
stosowanych procedur analitycznych w laboratoriach. PlWet
- PIB i większość ZHW biorapych udział w badaniach pozo-
stałości uzyskała w roku 2004 akredytację w Polskim Cen-
trum Akredytacji (PCA) zgodnie z norTną PN/EN ISO/IEC
I1025-200L

Stworzony został aktyvny program zapewnienia jakości
badań, który obejmuje, między innymi, regularne uczestnic-
two w badaniach biegłości oraz szkoleniach i seminariach ana-
litycznych, Dla potrzeb krajowego programu kontroli pozo-
stałości PIWet - PIB organizuje cztery razy w roku badania
biegłości i seminaria analityczne, w których obowiązkowo

Tab. 1. Wykaz grup związków i związków objętych progra-
mem badań kontrolnych

GRUPA A - Substancje wykazuiące działanie anaboliczne
oraz subslancie, których slosowanie u zwienąt iesl niedozwolone

A 1 Stilbeny, pochodne stilbenów
oraz ich sole i estry

A 2 Substancie lyleOstatyczne

A 3 Slerydy

A 4 Laktony kwasu rezorcylowego,
w Ęm zeranol

A 5 Bela-agoniści

A 6 Substancie larmakologicznie
czynne, któle są określone
w załączniku nr 4 tozponądzenia
2377l90zdnia26 czeruca 1990 r.

okreś lajacego ptocedutę Wspólnoty
dla ustalenia maksymalnych
limitów pozoslałości
weterynaryjnych produklów
leczniczych w żywności
pochodzenia zwienęcego

Dietyloslilbeslrol, dienesttol,
hexestro l

Tiouracyl, lapazol, metyloliouracyl,
propylotiOuncyl, lenylotioulacyl

1 9-norle§tostefon, ttenbolon,
eslradiol, testosteron,
melylotestosterOn, octan
medroksyptogesteronu,
etynyloestradiol, boldenon

MetabOlity zeranolu

klenbulerol, salbutamol,
mabuterol, terbulalin

Metabolity nitloluranów (AMOZ,

AOZ, SEM, ADH), nitrolulany
(futazolidon, nilrofulantoina,
nitlolurazon, luraldaton),
chlotpromazyna, propiopromazyna,
melronidazol, dimetridazol,
tonidazol, chloramlenikol

GRUPA B - Plodukty lecznicze, w tym subslancje niedozwolone, klóle
mogły byó użyte do celów weterynaryjnych, zanieczyszczenia chemiczne
otaz inne zanieczvszczenia

B 1 Substancje przeciwbakteryine,
w tym antybiotyki, sullonamidy,
chinolony

Sulfametazyna, sullamerazyna,
sulfadiazyna, sulladimeloksyna,
sullacetamid, sullaliazol,
s u lla metoksyp ityd azyna,
sullameioksazol, enrofloksacyna,
streptomycyna, chloroletracyklina,
doksycyklina, oksytetracyklina,
tetracvklina

B 2 lnne plodukty lecznicze

B 2 a Leki przeciwrobacze

B 2 b Kokcydiostatyki
i nitloimidazole

B 2 c Katbaminiany i pyretroidy

B 2 d Neutoleptyki

B2eNiesterydoweleki
p rzeciwza p a ln e

B2llnnesubstancie
larmakolooicznie czvnne

lwermektyna, fenbendazol,
okslendazol

Monenzyna, salinomycyna,
lazalocyd, narazyna, haloluginon,
n ika tb a zyna

Deltametryna, cypermetryna,
permettyna, karbaryl, propoksur

Azaperon, karazolol

Fluniksyna, lenylobutazon

KOrtykosterydy, akarycydy

B 3 Zanieczyszczenia chemiczne i inne zanieczyszczenia

B 3 a Pestycydy chlorootganiczne
i polichlotowane bilenyle (PCB)

B 3 b Pestycydy losloroorganiczne

B 3 c Pieruiastki toksyczne

B 3 d Mikoloksyny

B 3 e Baruniki

DDT i metabolity, a, P, y - HCH,
HCB, aldryna, dieldryna, endryna,
heptachlor, hept. epoksyd,
chlordan, PCB 28, PCB 52, PCB
101, PcB 118, PcB 138, PcB 153,
PcB 1 80

D ichlorlos, lenchlońos, trichlorlon,
patation, metyloparation,
chlorpirylos, diazynon,
chlodenwinlos, kumalos

Pb - ołów, Cd - kadm, Hg - rlęć,
As - arsen

0chratoksyna A, allaloksyna M1

zieleń malachilowa
i leukomalachilowa



Tab.2. Zakres badań i system pobierania próbek, 2004 rok

Bydło 1 258 725 szt.

Razem 5428 (min. 0,4%)

3148 (0,25%) 
|

lelma - 1574 (50%) | zzao (min. 0,15%)
neźnia - 1574 (50%) 

|

Świnie 19 995 780 szl.

Razem 10 450 (min. 0,05%)

0wce/kozy 23 215 szt.
Razem 100 (min. 0,05%)

14 (0,01%) | ao (0,04%)

Konie 31 829 szl. Bazem 318 (decyzia kraiu)

Kurczęta 687 826 lon

Razem 3630 (1 ptóbka na 200 ton)

1720 |50"/"| |

lerma 344 (1/5) | lsto (min. 50%)

rzeźnia 1376 |

lndyki 129 817 lon

Bazem 700 (1 pńbła na 200 lon)

325 (50%) 
|

ferma 65 (1fr) | ezs (min. 50%)

rzeźnia 260 |

Gęsi 35 670 ton

Razem 270
(1 ptóbka na 200 ton, min. = 200 plóbek)

100 (50%) 
|

lerma 20 (1/5) | 1i0 (min. 50%)

rzeźnia 80 l

Kaczki 7849 lon

Razem 260
(1 plóbka na 200 ton, min. = 200 plóbek)

100 (50%) l

lerma 20 (16) 1 160 (min. 50%)

neźnia 80 |

Ryby 42 600 ton
Razem 510 (1 plóbka na 100 lon)

142 |1l3l I soe tziol

Mleko 11 527 000 ton

Razem 2620 (1 plóbka na 15 000 lon)

2050 (min. 70%)
grupa A6, Bl,BZa,BZe

570 (min. 30%)
grupa B3a, 83b, B3c,

B3d

Jaia 446 200 lon

Razem 540 (1 ptóbka na 1000 lon)

340 (min.70%) | zoo (min,30%)
grupa A6, 81. B2b I grupa B3a, B3c

Klóliki 1557 lon
Razem 110 (min.10 plóbek na 300 lon)

16 (min. 30%) | * (min. 70%)

zwie]zęla
łowne

246 546 szl. Bazem 180

Mód 13 000 ton

Razem 284
(100 próbek na pierwsze 3000 ton + 1 ptóbka na

każde naslępne 300 lon)
I

194 (min,50%) l 90 (min.50%)
grupa A6, 81, B2c I grupa B3a, B3b, B3c

lmporlowane ślodki spożywcze
pochodzenia zwienęcego

Razem 500 (decyzja ktaiu)

uczestniczą wszystkie laboratoria realizuj ące pro-
gram. Aktualnie badania te obejmująprocedury ana-
7ityczne w zakresie oznaczeńpestycydów, polichlo-
rowanychbifenyli, metali (Pb, Cd, Hg, As), sulfona-
midow, chloramfenikolu, nitrofuranóq beta-agoni-
stow (klenbuterol, salbutamol), hormonów oraz sub-
stancji hamujących metody mikrobiologiczne. In-
stytut jako Krajowe Laboratorium Referencyjne
uczestniczy w badaniach biegłości i międzylabora-
toryjnych porównaniach metod organizowanych
przezlnljne laboratoria referencyjne (CRL) w Ber-
linie, Fougeres, Bilthoven, Rzymie i Geel oraz uzna-
nego na świecie organizatorabadań biegłości, jakim
jest FAPAS (Food Analysis Perfotmance Assess-
ment) w Wielkiej Brytanii. Rezultaty wszystkich
badań biegłości potwierdzaj ą (wartości,,z-score"
między -2 a +2), żę zarówno Zal<ład Farmakologii
i Toksykolog ii oraz ZaĘadHigieny Zyvmości Pocho-
dzenia Zwierzęcego PIWet - PIB, jak i laboratoria
ZHW biorąceldział w badaniach pozostałości do-
starczaląwiarygodnych wyników, a stosowane przez
te laboratoria metody charakteryzląą się zadawala-
jącymi parametrami walidacji. W tym miejscu nale-
ży wyrażniepodkreślić, ze w stosunku do mętod sta-
wiane są corazwyższe wymagania, ktorych wypeł-
nienie mozna osiągnąc tylko plzezwpTowadzanie no-
woczesnych technik anality czny ch, np. spektrome-
trii mas oraz stałę pogłębianie wiedzy naukowej
i praktyki laboratoryjnej analityków. W ostatnich la-
tach wiele wysiłku i zaangażowania naukowe go obu
Zakładów Instytutu, atakże laboratoriów ZHW v,ry-

mag ało do sto s ow anie pro c e dur anality czny ch sto s o -

wanych w badaniach pozostałości do wytycznych
w Decyzji Komisji 20021657lEC. Unormowanie to
określa kryteria analityczne zarówno dla metod ru-
tynowych (skryningowe i potwierdzające),jak i re-
ferencyjnych oraz terminy ich wdrozenia do prakĘ-
ki lab oratoryj nej . Okreś la wymagąnia specj ali sĘcz-
ne dla technik chromatograficznych, spektrometrii
mas czy absorpcyjnej spektrometrii atomowej, Do-
datkowo wprowadza szęreg nowych pojęc, takich jak:
wymagany minimalny poziom oznaczania MRPL
(minimum requirement performance limit) dla sub-
stancj i zakazany ch z ni e okre ś loną warlo ś c ią dopus z-
cza7nau limit decyzyjny CCa (detection limit), zdol-
ność wykrywania CCB (detection capability), które
muszą być uwzględniane w procesie walidacji me-
tod i stanowią obecnie istotny element w intetpre-
tacji wynikówbadań. Wańość MRPL zgodniezDe-
cyzją Komisji od 2005 roku staje się punktem od-
niesienia dla dziŃań w decy zjach administracyjnych
w przypadku wykrycia substancji niedozwolonych
w żyv,ności (10),

W 2004 roku wdrozono do badań krajowego pro-
gramu pozostałości szeręg metod potwierdzających
z zastosowaniem spektrometrii mas. np. oznaczania
pozostałości chloramfenikolu i metabolitów nitro-
furanów (AMOZ, AOZ, SEM, ADH), które pozwa-
lająnawykrycie ich obecności napoziomie 0,3 i 1,0
pglkg (spełnienie wymagań w zakresie MRPL).

Wszystkie substancje ana7izowane w badaniach
pozostałości, zgodnie z obowiązlljącymi unorTno-
waniami (8, 13), sąpodzielone na grupęA i grupę B.



Do grupy Azalicza się substancje wykazujape dziŃanię ana-
boliczne or az rw iązki chemiczne, których stosowanie u zwie-
rząt jest niedozwolone. Natomiast grupa B obejmuje produk-

Ę 1,ecznicze, zanieczyszczenia środowiskowe toksyny natu-
ralne i inne zanieczyszczenia. Wykaz grup rwiązków chemicz-
nych objęĘch programem badań kontrolnych pozostałości
w Polsce w roku ż004 przedstawia tabela 1. W tyrn miejscu
nalezy nadmienić, że w stosunku do związków z grupy A ist-
nieje bardziej rygorystyczne podejście zarowno w zakręsie
konstruowania programu badań, j ak i kryteriów anali§cznych.

Zalłes badań i system pobierania próbek, który był reali-
zowany w roku 2004 przedstawia tabela 2.Ltczbępróbek do
badań obliczono na podstawie danych o ubojach i produkcji
żyvmości w roku 2002 (sprawozdanię RRW-6, Główny In-
spektorat Weterynarii). Łączniew 2004 roku do badań pobra-
no ponad 25 tys. próbek tkanek od świń, bydła, koni, owiec,
drobiu (kurczęta, indyki, kaczki, gęsi), ryb, królików, zwie-
rzal łownych oraz mlęka krowiego, jaj i miodu.

Próbki do badań pobierane sąprzęzlekarzy Inspekcji We-
terlmaryjnej, którzy zostali przeszko-
leni w zakresię strategii pobiera-
nia próbek, stosując instrukcję Głów-
nego Lekarza Weterynarii z dnia
6 stycznia 2004 r. W każdym woje-
wództwie badania pozostałości koor-
dynują i nadzorują powołani przez
lekarzy woj ewódzkich ich pełnomoc-
nicy. Podobny zespół specjalistów
działa na szczęblu Główne go Insp ek-
toratu Weterynarii, powołany przęz
G lównego Lekarza Weterynari i.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań kontrolnych po-

zostałości z roku 2003 zęstawto-
no w formie zbtorczej w tabeli 3.
Podstawowym kryterium oceny
było poszukiwanie ,,wyników do-
datnich", to znaczy w świetle
obecnie zalecanej interpretacji
,,wynikow niezgodnych" z obo-
wiązującymi przepisami (non-
-compliant). I tak w zakresie: we-
terynaryjnych produktów leczni-
czych wyniki badań intetpretowa-
ne byĘ zgodnie zkozporządze-
niem Rady 2 31 7 l90 lEC (9); pesty-
cydów - Rozporządzeniem Mi-
nistra zdrowia z dnia 7 kwietnia
2004 r., które odpowiada Dyrek-
tywie 861363 lEC (6, 1, 4) oTaz mę-
tali Rozporządzeniem Komisji
466l200IlEC (5).

W roku 2003 tylko 137 probek
(0,05%) na ponad 28 tys. przeba-
danych można ocenić jako nie-
z go dne z ob ow lagującymi pr zepi-
sami. Tak niewielki odsetek pró-
bek dodatnich pozwala nabardzo
korzystną ocenę zylvności pocho-
dzenta zwrcrzęcego w aspekcie

zagrożeń ze strony niebezpiecznych pozostałości che-
micznych, które mogą w niej występować.

Rowniez wnikliwa ocena wszystkich indywidualnych
wyników badah, które otrzymano w trakcie kontroli
pozostałości w roku 2003, wskazała na występowanie
niskich stężeń, często na poziomie wykrywalności sto-
s owanych m eto d anality c znych, taki ch zanie czy szcz eh
jak: pesĘcydy, polichlorowane bifenyle (PCB) czy tok-
sycznę pierwiastki. Mimo powszechnego stwierdzania
obecności insektycydow chloroorganicznych (> 80%)
i PCB (> 50%) w próbkach thlszczów zwierzęcych,tch
stęzenia byĘ najczęściej na poziomie setnych i tysięcz-
nych części mg/kg, co stanowi zaledwie kilka procent
wartości limitowanych dla tychzwtązków. Rownie nis-
kie okazały się stęzenia ołowiu, kadmu, rtęci i afsenu
w mięśniach badanych zwierzal oraz mleku, jajach
i miodzie. Jedynie przy ocenie zawartości ołowiu i kad-
mu w w aJro bie zw ier ząt wykryte stęzeni a mo gły budzic

Tab. 3. Wyniki krajowych badań kontrolnych pozostałości w tkankach zwierzątiżyw-
ności zwierzęcego pochodzenia, 2003 rok

A1

A2

A3

A4

A5

A6

1 544

532

2874

1410

952

2649

3

0

11

0

0

l

Dieiylostilbeslrol, Dienestrol

1 g-nortestostelOn, Estrad iol,
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mięśnie,
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Wątroba

B3d

B3e
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Ryby
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zastTzężęniahi gieni czno -toksyko 1o g ic zne ze wz g1 ędu na
większy odsetek próbek, które p rzeh aczaĘ dopuszczal-
ne limity (-I%),

W zakresie pozostałości weterynaryjnych produktów
Ieczniczy ch pr akty cznie nie stwierdzono obe cno ś ci le -

ków niedozwolonych do stosowania w praktyce wete-

rynaryjnej i hodowli (nitrofurany, nitroimidazole, neu-
rolepĘki, beta-agoniści, chloramfenikol), leków prze-
ciwrobaczych (benzoim idazole, awermektyny) i nie ste-

roidowych leków przeciwzapalnych.
Natomiast obecność pozostałości lekow przęclw-

bakteryjnych stwierdzono w 0
Ogółem na ponad 8 Ęs. badany
mleka, jaj i miodu stwierdzono
stępowania tych substancji. Wskaznik ten był istotnie
wyższy tylko dla miodu, w którym pozostałości sulfo-
namidów stanowią aktualnie powazny problem higie-
niczno-toksyko1o giczny.

Stosunkowo niekorzystnie wypada ocena badań po-
zo stało ś ci lazalo cy du. Wykrycie te go kokcydio staĘku
w ponad 3%o badanych próbek (wątroba, jaja), świad-
czy zarówno o nieprzestrzeganiu przezhodowców za-
kazu stosowania|azalocydu w paszach w ostatnim ty-
godniu tuczu brojlerow, jak i w żywieniu kur niosek.

W Unii Europejskiej stosowanie zwtązków wykazu-
jących działanle anaboliczne w fuczu zwierzątrzeżnych
jest zabronione (7). Kontrola pozostałości horrnonów
i Ęreostatyków praktycznie nie wykazała stosowania
anabolików przezhodowców w Polscę. W 2003 roku
zbadano 6360 próbek w kierunku pozostałości hormo-
nów i tyreostatykow, zktórych 14 było pozytywnych.
W większości próbek dodatnich (11 probek) stwierdzo-
no przekroczenia maksymalnie dopuszczalnych stęzeń
hormonów naturalnych (estradiol i testosteron). Przy-
czynĘchprzekoczeh nie udało się ustalió (mogły one
być spowodowane nieprawidłowym pobraniem próbek,
np. krowy cielne, zĘmoznakowaniem płciczy brakiem
ptecyzyjnych kryteriów dotyczących poziomow fizj o-
logicznych dla hormonów naturalnych).

Ogolna pozytywna ocena wyników badań pozosta-
łości zyskuje w pełni potwierdzenie w raporcie Komisji
Europejskiej, który doĘczy podobnych programów ba-
dań przeprowadzonych w 15 krajach Unii Europejskiej
w 2003 roku (12), atakże po porównaniu z innymi wy-
nikami badań monitoringowych (16, 19,20, żż).

Prowadzone re gulame badanta pozostałości chemicz-
nych w zywności pochodzenia zwierzęcego pozwalają
o cenić j ą j ako b ezptecznądla konsumenta. Wykrywane
stęzenia związków toksycznych są niskie, dllżo niższe
o d dopuszc zalny ch limitow. Opracowany weterynaryj -

ny krajowy program badań kontrolnych pozostałości
w tkankach zwierzal i żlłvności pochodzenia zwierzę-
cego jest dostosowany do standardowUnii Europejskiej
i gwaranfuje Polsce pełny dostęp do światowych ryn-
ków Ąrvności,

W przygotowaniu i realizacjl weterynaryjnego kra-
jowego programu kontroli pozostałości uczestniczyli
następujący pTacownicy PIWet-PIB: A. Posyniak,
T. Szprengier-Juszkiewlcz, J. Szkoda, A. Kozak,
H. Różańska, B. Wozniak, H. Wisniewska-Dmytrow,

J. Niedzielska, S. Semeniuk, T. Śniegocki, A. Grzębal-
ska, S. Grz7b,K. Mitrowska, P. Jedziniak, I. Matraszek
or az pt ze dstawiciele Inspekcj i Weterynaryj nej ws zyst-
kich szczeblt, a zwłaszcza pionu laboratoryjnego.
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