
Lp. BADANIA CHEMICZNE PASZ, KOMPONENTÓW PASZOWYCH

Cena badania 
brutto

orientacyjny czas 
oczekiwania na wynik 

badania
1 Oznaczanie włókna surowego 121,00 zł

2 Oznaczanie suchej masy (wilgotności) 53,00 zł

3 Oznaczanie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w 10% HCl 80,00 zł

4 Oznaczanie popiołu 51,00 zł

5 Oznaczanie białka ogólnego 87,00 zł

6 Wykrywanie kokcydiostatyków jonoforowych (metoda jakościowa) 44,00 zł

7 Oznaczenie zawartości tłuszczu surowego 62,00 zł

8 Oznaczanie zawartości chlorków 53,00 zł

9
Oznaczania poziomu: wapnia i magnezu, sodu potasu (za każdy 
pierwiastek) 

104,00 zł

10 Oznaczanie poziomu fosforu ogólnego 103,00 zł

11
Oznaczenie poziomu: miedzi, cynku, manganu, żelaza (za każdy 
pierwiastek) 

103,00 zł

12
Oznaczenie poziomu metali ciężkich: arsen, ołów, kadm, rtęć (za każdy 
pierwiastek) 

122,00 zł

13
Oznaczenie mykotoksyn met. HPLC: ochratoksyna A, zearalenon (za 
każdą mykotoksynę) 

339,00 zł

14 Oznaczanie liczby kwasowej 67,99 zł

15 Oznaczanie liczby nadtlenkowej 79,00 zł

16 Oznaczanie pestycydów fosforoorganicznych i innych met. GC/MS/MS 615,00 zł

17 Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych met. GC 266,00 zł

18 Oznaczanie PCB met. GC 193,00 zł

19 Oznaczanie selenu 170,99 zł

20 Oznaczanie pH 21,99 zł

21
Oznaczenie zawartości kokcydiostatyków w paszach niedocelowych 
techniką LC/MS/MS

549,99 zł

22 Oznaczanie zawartości mykotoksyn w paszach techniką LC/MS/MS 750,00 zł

Lp. BADANIA CHEMICZNE ŻYWNOŚCI I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO
Cena badania 

brutto

orientacyjny czas 
oczekiwania na wynik 

badania

1 Oznaczanie soli kuchennej 47,00 zł

2 Oznaczanie zawartości tłuszczu 62,00 zł

3 Oznaczanie zawartości białka ogólnego 87,00 zł

4 Oznaczanie liczby nadtlenkowej 79,00 zł

5 Oznaczanie liczby kwasowej 64,99 zł

6 Oznaczanie pH 22,00 zł

7 Oznaczanie zawartości hydroksyproliny (kolagenu) 123,00 zł

8 Oznaczanie popiołu 51,00 zł

9 Oznaczanie polifosforanów 112,00 zł

10 Oznaczanie zawartości wody (suchej masy) 53,00 zł

11
Oznaczenie poziomu metali ciężkich: arsen, ołów, kadm, rtęć (za każdy 
pierwiastek) 

122,00 zł

12 Oznaczanie pestycydów fosforoorganicznych met. GC/MS/MS 350,00 zł

13 Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych i PCB met. GC 390,00 zł

14
Oznaczanie pozostałości leków weterynaryjnych met. HPLC: 
makrocykliczne laktony sulfonamidy (za każdą grupę związków)

272,00 zł

15

Oznaczenie pozostałości leków weterynaryjnych met. LC/MS/MS: 
nitrofurany, metabolity nitrofuranów; nitroimidazole i metabolity 
nitroimidazoli; beta agoniści; chloramfenikol; kokcydiostatyki; barwniki; 
tyreostatyki; antybiotyki i chemioterapeutyki, neuroleptyki (za każdą grupę 
związków) 

672,00 zł

16

Oznaczenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA 
(benzo[a]piren, benzo[a]antracen, benzo[a]fluoranten, chryzen) metoda 
chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-
MS/MS)                

545,00 zł

Lp. BADANIA BOTANICZNE PASZ TREŚCIWYCH
Cena badania 

brutto

orientacyjny czas 
oczekiwania na wynik 

badania

1 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń szkodliwych / toksycznych 92,00 zł

2 Wykrywanie obecności szkodników magazynowych 63,00 zł

3
Oznaczanie obecności przetworzonego białka zwierzęcego (metoda 
mikroskopowa)

204,00 zł

Lp. BADANIA SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH
Cena badania 

brutto

orientacyjny czas 
oczekiwania na wynik 

badania
1 Oznaczanie radionuklidów cezu 104,00 zł do 30 dni

PRACOWNIA CHEMII ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I PASZ

do 30 dni 

do 30 dni 

do 30 dni 


