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BEHANDLING AV GRÖNSAKER 

Just så skriver BASF om sitt insektsgift FASTAC® 50. Jag undrar 

vilket synonymlexikon som har använts?? Behandling vs. besprutning. 

Välkomna på 90 minuters besprutning hos mig. Ni mår garanterat 

finfint när ni går från mottagningen. 

Vete, råg, korn, havre, raps, potatis, sockerbetor, ärt, bönor, 

jordgubbar, purjolök, rödkål, vitkål, savojkål, spetskål, blomkål, 

broccoli, sallad, rucola och majs. FASTAC® 50 är godkänt att 

användas på ovanstående grödor, men med maximalt två behandlingar 

per säsong. Undrar varför? 

”Men jag sköljer innan serveringen”. Mmm, det har på sin höjd 

samma samvetseffekt som två minuters stretching har på din rörlighet. 

Noll. Nada. Meningslöst. Speciellt eftersom en vecka innan salladen 

skördas har den besprutats med ett medel som enligt tillverkaren 

är ”mycket regnfast när sprutvätskan torkat in i plantan”. 

Kemikalieinspektionen klassar FASTAC® 50 i den näst högsta graden 

av giftighet. 

DÖSKALLAR OCH DÖDA FISKAR 

”Jag handlar bara svenska produkter”. Bra, men du kan vara säker på 

att de också är besprutade om de är konventionellt odlade. Vår svenska 

potatis besprutas i genomsnitt 10-12 ggr enligt Naturskyddsföreningen. 

Besprutningen sker med intervallet 5-7 dagar och det finns 49 

godkända besprutningsmedel för potatis. Oftast används en cocktail av 

olika gifter och det är inte ovanligt att det används upp till 20 olika 

bekämpningsmedel på samma (svenska) åkrar under en säsong. 

”ingen forskare i världen vet hur 

cocktaileffekten påverkar oss” 

Kemikalieinspektionen kan kalla in experter för att göra rimliga 

bedömningar om toxiciteten av enskilda gifter i bestämda doser, men 

ingen forskare i världen vet hur cocktaileffekten påverkar oss. Vad vi 

vet är att ämnena är ytterst giftiga, kan orsaka cancer och är 

hormonstörande. En liten obalans i vårt endokrina system kan som 

bekant ha förödande effekter på vår hälsa. 

Välj obehandlad 0ch obesprutad naturlig mat. För miljön i nutid och 

framtid och för din hälsa. Det finns inte så mycket som är viktigare än 

din hälsa. 

Välkommen till mig för en äkta behandling! Garanterat giftfri även om 

jag kommer att påverka flera av dina må bra-hormoner !  

Tynnerstal Sweden – Creates wellness without poisoning the world 

BASF 

 En av världens största 

kemikalietillverkare med 

105 000 anställda 

 Tillverkare av insektsgiftet 

FASTAC® 50 (och 18 

andra som är gk i SE) 

 Tagline: We create 

chemistry 

KEMIKALIEINSPEKTIONEN 

 Myndighet med 270 

anställda under 

regeringen. 

 Utveckla lagstiftning och 

andra styrmedel. 

 Pröva ansökningar om 

tillstånd. 

 Utöva tillsyn över 

importörer och 

tillverkare. 

En till synes omöjlig uppgift 

när frågor ställs på sin spets 

och när kemikaliejättarna 

spänner sina muskler. 

 

Skulle du duscha dina grönsaker i 
trädgårdslandet med något med 

ovanstående märkning? 
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