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Involvere interesseorganisationer for at
identificere deres vidensbehov og øge  deres
viden om og tillid til integrerede risikovurderinger
af PBM

Vurdere koncentrationer af PBM og fordelingen i
miljøet (jord, vand og luft), afgrøder, husdyr og
mennesker, samt  de mulige afledte
sundhedseffkter i  miljø, afgrøder, husdyr og
mennesker

Estimere direkte og indirekte
eksponeringsniveauer for PBM-rester for udvalgte
organismer, afgrøder, husdyr og mennesker i
casestudier

Udvikle laboratoriemetoder til at bestemme
effekterne af PBM-rester på miljø, afgrøder,
husdyr og menneskers sundhed

Udvikle et globalt redskab til risikovurdering og
risikohåndtering for at kunne bestemme og
håndtere sundhedsrisikoen ved PBM-rester i
miljøet, afgrøder, husdyr og mennesker

Vurdere integrerede risici, omkostninger og
fordele ved brug af PBM i forskellige
landbrugssystemer på mikro- og makroøkonomisk
niveau, herunder interne og eksterne
omkostninger ved brug af PBM

Foreslå  udvikling mod bæredygtig
plantebeskyttelse, give politiske anbefalinger og
udvikle en forskningsbaseret dagsorden for
bæredygtig plantebeskyttelse

     

De fleste landmænd er afhængige af
plantebeskyttelsesmidler (PBM) for at få maksimalt
udbytte af deres afgrøder. Visse PBM er dog
potentielt skadelige for miljøet, dyr og menneskers
sundhed. De eksisterende data om risici og
effekter ved brug af PBM er mangelfulde. Der er
behov for en integreret tilgang for at få de
nødvendige og manglende data.

SPRINT vil udvikle og teste en integreret global
sundhedsbaseret metode til at vurdere risici og
effekter af PBM på miljø, afgrøder, husdyr og
menneskers sundhed med med henblik på at
underbygge og fremskynde brugen af bæredygtig
brug af PBM.

Overvågning

Bedre overvågning af brugen af
PBM og PBMs effekter ved at
udvikle et integreret globalt
risikovurderings redskab til at
vurdere helbredseffekter

Udvikling

Udvikling af veje mod bæredygtig
anvendelse af PBM

Opmærksomhed

Fokus på bevidsthed og tillid
blandt landmænd, forbrugere og
borgere  til globale
riskovurderinger som et redskab
til at vurdere sundhedeffekter og  
konsekvenser
 

Effekterne af PBM vil blive vurderet i 11 områder i
Europa og Argentina, der dækker forskellige
landbrugssystemer. Vi sammenligner konventionelle
og økologiske gårde med korn, vindyrkning,
frugtplantager og husdyr.
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