Fra 1. januar 2020 har vi kun økologiske bananer i Coop
Det sker fordi sprøjtemidlerne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl er under mistanke
for at kunne skade børns og fostres hjerner, og kædes af førende forskere, sammen
med bl.a. ADHD, autisme og lavere IQ hos børn. Chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl er
på Coops liste over forbudte stoffer, og i 2019 lovede alle vores leverandører derfor at
stoppe brugen af sprøjtemidlet - undtagen de konventionelle bananleverandører.
Derfor finder du nu kun økologiske og usprøjtede bananer på vores hylder. Og vi har
dem både i klaser og løsvægt.

Q&A:

Hvad er Chlorpyrifos og er det overhovedet farligt?
Chlorpyrifos er et pesticid, der bl.a. kan bruges på afgrøder, som fx bananer til at
dræbe en række skadedyr, herunder insekter og orme. Stoffet er skabt til at angribe
insekternes nervesystemer, men kan også skade nervesystemet hos dyr og
mennesker. Chlorpyrifos mistænkes desuden for at skade børns hjerner, og kædes
sammen med bl.a. ADHD, autisme og lavere IQ. Det er ulovligt at anvende Chlorpyrifos i
Danmark og i flere andre lande i EU. Men det er ikke ulovligt at importere frugt og
grønt hvor stoffet bruges. Derfor finder vi det stadig på en række eksotiske varer fra
3.verdenslande.

De mængder Chlorpyrifos, som kan findes i bananer holder sig inden for
grænseværdierne og er derfor godkendt af myndighederne. Hvorfor fjerner I dem
så alligevel?

I Coop arbejder vi ud fra forsigtighedsprincippet og det betyder at vi tager det meget
alvorligt, når førende forskere i miljømedicin påpeger, at selv mængder af
Chlorpyrifos, der holder sig under grænseværdierne, kan have skadelige konsekvenser
for især børn og fostre. Vi vil derfor hellere være for forsigtige end bagkloge.

Skal jeg være bekymret for alle de konventionelle bananer, jeg allerede har spist
og/eller givet til mine børn?

Nej. Vores bananer har hele tiden overholdt de gældende grænseværdier og det er
yderst sjældent at Chlorpyrifos overhovedet findes på bananer. Men ny viden om
stoffet betyder, at vi ønsker at fjerne så mange kilder til det, som overhovedet muligt.
Når vi derfor melder konventionelle bananer ud, skyldes det ikke, at vi ofte finder
stoffet, men alene at vores leverandører ikke har ønsket at garantere, at de aldrig vil
bruge det.

