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Het betrekken van belanghebbenden om hun
kennisbehoefte te bepalen en het bewustzijn en
vertrouwen in geïntegreerde risicobeoordelingen
van gewasbeschermingsmiddelen te vergroten

Evalueer de verspreiding van residuen van
gewasbeschermingsmiddelen in het milieu
(bodem, water, lucht), gewassen, vee en mensen,
en de gerelateerde gezondheidsstatus van
organismen en mensen in verschillende
landbouwsystemen

Bepaal de mate van directe en indirecte
blootstelling aan residuen van gewas-
beschermingsmiddelen voor de geselecteerde
organismen, gewassen, vee en mensen in de
casestudy's

Ontwikkel laboratoriumtests voor het meten van
de effecten van residuen van gewasbeschermings-
middelen op milieu, gewas, vee en menselijke
gezondheid  

Ontwikkel een toolbox voor de beoordeling van
risico's van gewasbeschermingsmiddel residuen
voor de wereldwijde gezondheid  van mens,
milieu, gewassen en dieren, door blootstelling aan
gezondheidseffecten te koppelen

Beoordeel de geïntegreerde risico's, kosten en
baten van het gebruik van gewasbeschermings-
middelen in verschillende landbouwsystemen op
micro- en macro-economisch niveau, inclusief
interne en externe kosten van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen

Stel een overgangstraject naar duurzamere
gewasbescherming voor, formuleer aanbevelingen
aan besluitvormers en ontwikkel een
onderzoeksprogramma rond duurzame
gewasbescherming 

 

     

De meeste boeren gebruiken gewasbeschermings-
middelen om zo hun oogst te vergroten. Sommige
van deze gewasbeschermingsmiddelen kunnen
echter schadelijk zijn voor mileu, mens en dier.
Gegevens over de risico's en de effecten die
gewasbeschermingsmiddelen met zich
meebrengen, zijn op het moment verdeeld en niet
compleet. Daarom is een geïntegreerde aanpak
nodig om deze gegevens te verkrijgen.

Het SPRINT project heeft tot doel een
geintegreerde wereldwijde gezondheids-
benadering te ontwikkelen en te testen, om zo de
effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het
mileu, gewas, vee en de menselijke gezondheid te
bepalen. Het project wil hiermee een transitie naar
een meer duurzaam gebruik van
gewasbeschermings-middelen versnellen. 

Toezicht houden: Doormiddel van
de ontwikkeling van een toolbox die
wereldwijde gezondheidsrisico's in
kaart brengt, kan er beter toezicht
gehouden worden op het
verantwoord gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen 

Overgang: Het ontwikkelen van een
onvergangstraject naar een meer
duurzaam gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. 

Bewustzijn: Verbeteren van het
bewustzijn van boeren, consumenten
en burgers en het vergroten van hun
vertrouwen in een wereldwijde
gezondheidsbenaderingen voor het
beoordelen van de risico's en impact
van gewasbeschermingsmiddelen

De impact van gewasbeschermingsmiddelen zal
worden beoordeeld in 11 casestudiegebieden in
Europa en 1 in Argentinië, die betrekking hebben op
verschillende landbouwsystemen. We vergelijken
gangbaar en biologische boerderijen - met granen,
wijnbouw, boomgaarden en vee. 
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