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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  :מים ומשקאות ,מזוןמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS קות כימיות, כרומטוגרפיהבדי ,GC\MS  

1  A P 
High water content and High 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticide: 2-Phenylphenol 

(OPP) 

 שאריות חומרי הדברה
2-Phenylphenol (OPP) 

In house  procedure 
--- 

Based on:  
 

(1) Multi residue Method 1. Pesticides 

amenable to gas chromatography. 

Extraction methods for non-fatty matrices 

3.2 "Analytical Method for Pesticide 

Residues in Foodsuffs" 6th Ed, June 1996 

(General inspectorate for health 

protection, Ministry of Public Health, 

Welfare and Sport. The Netherlands 
 

(2) SANTE 11813, Guidance document 

on analytical quality control and method 

validation procedures for pesticides 

residues analysis in food and feed. 
 

(3) AOAC 2007.01 

AOAC = Association of Official 

Analytical Chemists 

2  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: - DDE- 4,4'  שאריות חומרי הדברה   
   4,4'-DDE  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

3  A P 
High water content and High 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Alachlor שאריות חומרי הדברה  
Alachlor 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

4  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Aldrin שאריות חומרי הדברה 
 Aldrin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

5  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 צה גבוהה חומ

Pesticides: Atrazine שאריות חומרי הדברה  
Atrazine  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 
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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  :מים ומשקאות ,מזוןמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS קות כימיות, כרומטוגרפיהבדי ,GC\MS  

6  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Azinphos ethyl ומרי הדברהשאריות ח  
Azinphos ethyl 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

7  A P 
High water content and High 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Azinphos methyl שאריות חומרי הדברה 
Azinphos methyl 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

8  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Azoxystrobin שאריות חומרי הדברה  
Azoxystrobin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

9  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Bifenthrin שאריות חומרי הדברה  
Bifenthrin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

10  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Boscalid שאריות חומרי הדברה  
Boscalid 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

11  A P 
High water content and High 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  וההמים גב

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Bromacil שאריות חומרי הדברה 
Bromacil 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

12  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Bromopropylate שאריות חומרי הדברה  
Bromopropylate 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

13  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Buprofezin שאריות חומרי הדברה  
Buprofezin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

14  A P 
High water content and High 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Carfentrazone 

ethyl 

  שאריות חומרי הדברה
Carfentrazone ethyl 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

15  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Chinomethionat שאריות חומרי הדברה  
Chinomethionat 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

16  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Chlordane שאריות חומרי הדברה  
Chlordane 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 
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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  :מים ומשקאות ,מזוןמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS קות כימיות, כרומטוגרפיהבדי ,GC\MS  

17  A P 
High water content and High 

acid content food of plant 

origin 

זון ממקור צמחי בעל תכולת מ
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Chlorothalonil  שאריות חומרי הדברה 
Chlorothalonil  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

18  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  המים גבוה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Chlorpyrifos שאריות חומרי הדברה  
Chlorpyrifos 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

19  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Chlorpyrifos 
methyl 

  שאריות חומרי הדברה
Chlorpyrifos methyl  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

20  A P 
High water content and High 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Cyfluthrin הדברה שאריות חומרי  
Cyfluthrin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

21  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Cyhalothrin 
lambda 

  שאריות חומרי הדברה
Cyhalothrin lambda 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

22  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Cypermethrine שאריות חומרי הדברה  
Cypermethrine 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

23  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Deltamethrin שאריות חומרי הדברה  
Deltamethrin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

24  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Diazinon שאריות חומרי הדברה  
Diazinon  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

25  A P High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Dicloran שאריות חומרי הדברה  
Dicloran 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

26  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Dicofol-p,p' שאריות חומרי הדברה   
Dicofol-p,p' 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

27  A P 
High water content and High 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Dieldrin שאריות חומרי הדברה   
Dieldrin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 
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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  :מים ומשקאות ,מזוןמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS קות כימיות, כרומטוגרפיהבדי ,GC\MS  

28  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Diflufenican שאריות חומרי הדברה  
Diflufenican 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

29  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Dimethoate שאריות חומרי הדברה  
Dimethoate 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

30  A P 
High water content and High 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Diphenylamine  שאריות חומרי הדברה 
Diphenylamine  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

31  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

חי בעל תכולת מזון ממקור צמ
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Endosulfan שאריות חומרי הדברה  
Endosulfan 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

32  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה
 והה חומצה גב

Pesticides: Endrin שאריות חומרי הדברה 
 Endrin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

33  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Ethion שאריות חומרי הדברה 
 Ethion 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

34  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Etoxazole שאריות חומרי הדברה  
Etoxazole 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

35  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Famoxadone שאריות חומרי הדברה  
Famoxadone 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

36  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Fenarimol שאריות חומרי הדברה  
Fenarimol 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

37  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  גבוהה מים

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Fenitrothion שאריות חומרי הדברה  
Fenitrothion 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

38  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Fenpropathrin שאריות חומרי הדברה  
Fenpropathrin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 
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Item Scope 
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Remarks  

Group of products:  Food ,Water and Beverages  :מים ומשקאות ,מזוןמשפחת מוצרים 

Chemical Testing, Chromatography, GC\MS קות כימיות, כרומטוגרפיהבדי ,GC\MS  

39  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Fenthion שאריות חומרי הדברה  
Fenthion 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

40  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Fenvalerate שאריות חומרי הדברה  
Fenvalerate 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

41  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Flonicamid שאריות חומרי הדברה 
Flonicamid 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

42  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Flumioxazin שאריות חומרי הדברה  
Flumioxazin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

43  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

בעל תכולת מזון ממקור צמחי 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Flutriafol שאריות חומרי הדברה  
Flutriafol 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

44  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

  חומצה גבוהה

Pesticides: HCH gamma        שאריות חומרי הדברה 
HCH gamma  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

45  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Heptachlor הדברה שאריות חומרי  
Heptachlor  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

46  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

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

47  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Iprodione שאריות חומרי הדברה  
Iprodione 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

48  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Malathion שאריות חומרי הדברה  
Malathion 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

49  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

בעל תכולת  מזון ממקור צמחי
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Monocrotophos שאריות חומרי הדברה  
Monocrotophos 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 
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50  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 ה גבוהה חומצ

Pesticides: Myclobutanil שאריות חומרי הדברה  
Myclobutanil 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

51  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Oxyfluorfen ת חומרי הדברהשאריו  
Oxyfluorfen 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

52  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Parathion ethyl שאריות חומרי הדברה  
Parathion ethyl  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

53  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Parathion methyl שאריות חומרי הדברה  
Parathion methyl  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

54  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Penconazole שאריות חומרי הדברה  
Penconazole 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

55  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Permethrine 
cis/trans 

  שאריות חומרי הדברה
Permethrine cis/trans 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

56  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Phosphamidon שאריות חומרי הדברה  
Phosphamidon 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

57  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  בוההמים ג

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Pirimicarb שאריות חומרי הדברה  
Pirimicarb  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

58  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Prochloraz שאריות חומרי הדברה  
Prochloraz 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

59  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Propiconazole שאריות חומרי הדברה  
Propiconazole  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

60  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Propyzamide שאריות חומרי הדברה 
Propyzamide 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 
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61  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Pyrazophos שאריות חומרי הדברה   
Pyrazophos 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

62  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Pyrimethanil שאריות חומרי הדברה  
Pyrimethanil 

In house  procedure --- (1,2,3) 

63  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

חי בעל תכולת מזון ממקור צמ
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Pyriproxyfen שאריות חומרי הדברה  
Pyriproxyfen 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

64  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 ה גבוהה חומצ

Pesticides: Simazine  שאריות חומרי הדברה 
Simazine  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

65  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Spirotetramat רי הדברהשאריות חומ  
Spirotetramat 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

66  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Tebufenpyrad שאריות חומרי הדברה  
Tebufenpyrad 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

67  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Tetradifon שאריות חומרי הדברה 
Tetradifon 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

68  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Thiabendazole שאריות חומרי הדברה 
Thiabendazole 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

69  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Triadimefon שאריות חומרי הדברה   
Triadimefon 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

70  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  ההמים גבו

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Trifluralin  שאריות חומרי הדברה 
Trifluralin  

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

71  A P 
High water content and high 

acid content food of plant 

origin 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
ובעל תכולת  מים גבוהה

 חומצה גבוהה 

Pesticides: Vinclozolin שאריות חומרי הדברה   
Vinclozolin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 
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72  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticide: 2-Phenylphenol 

(OPP) 

 שאריות חומרי הדברה

2-Phenylphenol (OPP) 
In house  procedure 

--- (1,2,3) 

73  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Azoxystrobin שאריות חומרי הדברה  
Azoxystrobin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

74  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Bifenthrin שאריות חומרי הדברה  
Bifenthrin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

75  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - בוההמים ג

Pesticides: Boscalid שאריות חומרי הדברה  
Boscalid 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

76  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Bromacil שאריות חומרי הדברה 
Bromacil 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

77  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Bromopropylate שאריות חומרי הדברה  
Bromopropylate 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

78  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Buprofezin שאריות חומרי הדברה  
Buprofezin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

79  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - ם גבוההמי

Pesticides: Captan שאריות חומרי הדברה  
Captan 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

80  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Carfentrazone 

ethyl 

  שאריות חומרי הדברה
Carfentrazone ethyl 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

81  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Chlorothalonil  שאריות חומרי הדברה 

Chlorothalonil  
In house  procedure 

--- (1,2,3) 

82  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Chlorpyrifos שאריות חומרי הדברה  
Chlorpyrifos 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

83  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

זון ממקור צמחי בעל תכולת מ
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Cypermethrine שאריות חומרי הדברה  
Cypermethrine 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

84  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Deltamethrin שאריות חומרי הדברה  
Deltamethrin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 
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85  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Diflufenican שאריות חומרי הדברה  
Diflufenican 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

86  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Dimethoate שאריות חומרי הדברה  
Dimethoate 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

87  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Diphenylamine  שאריות חומרי הדברה 

Diphenylamine  
In house  procedure 

--- (1,2,3) 

88  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 נגו בלבדמ - מים גבוהה

Pesticides: Etoxazole שאריות חומרי הדברה  
Etoxazole 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

89  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Famoxadone שאריות חומרי הדברה  
Famoxadone 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

90  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Flonicamid שאריות חומרי הדברה 
Flonicamid 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

91  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Flumioxazin שאריות חומרי הדברה  
Flumioxazin 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

92  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Flutriafol שאריות חומרי הדברה  
Flutriafol 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

93  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Imazalil שאריות חומרי הדברה 
Imazalil 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

94  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Iprodione שאריות חומרי הדברה  
Iprodione 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

95  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Malathion שאריות חומרי הדברה  
Malathion 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

96  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 ו בלבדמנג - מים גבוהה

Pesticides: Myclobutanil שאריות חומרי הדברה  
Myclobutanil 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

97  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Oxyfluorfen שאריות חומרי הדברה  
Oxyfluorfen 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 
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98  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Penconazole שאריות חומרי הדברה  
Penconazole 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

99  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Prochloraz שאריות חומרי הדברה  
Prochloraz 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

100  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - גבוהה מים

Pesticides: Propyzamide שאריות חומרי הדברה 
Propyzamide 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

101  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Pyrimethanil שאריות חומרי הדברה  
Pyrimethanil 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

102  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Pyriproxyfen שאריות חומרי הדברה  
Pyriproxyfen 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

103  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Spirotetramat שאריות חומרי הדברה  
Spirotetramat 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

104  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

צמחי בעל תכולת  מזון ממקור
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Tebufenpyrad שאריות חומרי הדברה  
Tebufenpyrad 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

105  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Tetradifon שאריות חומרי הדברה 

Tetradifon 
In house  procedure 

--- (1,2,3) 

106  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Thiabendazole שאריות חומרי הדברה 
Thiabendazole 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

107  A P 
High water content food of 

plant origin - Only Mango 

מזון ממקור צמחי בעל תכולת 
 מנגו בלבד - מים גבוהה

Pesticides: Triadimenol שאריות חומרי הדברה 
Triadimenol 

In house  procedure 
--- (1,2,3) 

 


