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Bestrijdingsmiddelen,met name deorganische,zijn overwegend
"xenobiotische" (levensvreemde)stoffen.Inhun toepassing
schuilenaltijd gevaren.Elk toedienen aan danwel terechtkomen
indegrond zoumen danook contaminatie,verontreinigingkunnennoemen.Voordeproduktievanvoldoende voedsel isechter
debestrijding van ziekten enplagen eenconditio sine quanon.
Eénvandepraktisch toepasbaremethoden -hedenvaak deenige
betaalbare -ishetgebruikvanbestrijdingsmiddelen.Ikheb
daargeenprincipiëlemoeilijkhedenmeemitsderisico's blijkenshet onderzoek aanvaardbaar zijn.Eenbeterwerkbare
definitie vanbodemverontreiniging isdan:"de aanwezigheid
van stoffen dienaaraard,hoeveelheid ofonderlinge verhouding
eenongunstige invlced uitoefenen op deterplaatse gewenste
biosfeer ofop desamenstelling vanhetgrondwater".
(F.A.M,deHaan,LH).
Bijuitwerking hiervan ineenwensenpakket t.a.v.organische
bestrijdingsmiddelen krijgenwedan:
1.Zo selectiefmogelijk toxiciteit,bijvoorkeur alleen toxisch
voorhet tebestrijden organisme? Indepraktijk blijken
selectiefwerkendemiddelen echter toch ookproblemen te
kunnenopleveren (bijv.schadelijkedominantiewisseling).
Eenbetere formule is:Geenmiddelen dieook denuttige
organismen (te)zwaaronderdrukken ofandere schadelijke
organismenbevorderen.Verder zijntoxische ballaststoffen
ongewenst.
2.Een juistepersistentie:op zijnminstmoethetmiddelverdwenen zijnruimvoordat eennieuwe dosiswordt toegediend,
tervermijding vanaccumulatie enadaptatie,maarvaakeerder.
Dithoudt in:relatiefhoge afbraaksnelheid (engeenvorming
van "bound residues").
3.Geen ofalthansminimale verspreiding buitenhet doelgebied
doorvervluchtiging indeatmosfeer,dooruit-ofafspoeling
naargrond-enoppervlaktewater ofdoorafvoer met oogstrijpe
gewassen.
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maar evenzeer voor afbraak-enomzettingsprodukten,nevencomponenten enadditievenvoorzover deze toxisch zijndanwelde
toxiciteit beïnvloeden.
Wathoudt dit inconcreto inaanbepalingen ingrond?
ad1.Voorzoverhet bestrijding betreft vaneenorganisme in
degrond:bepaling vanhet dodingspercentage onder verschillende
veldomstandigheden.Maar ooknagaanvan detoxiciteit t.o.v.
non-targetorganismen, inhetbijzonder diewaarvanbekend isdat
zenuttig zijn,bijv.desymbionticche stikstofbinders en
antagonisten vanhet tebestrijdenpathogeen.Helaasmoet van
demeestemicroorganismen noggezegdworden datwe niet weten
ofenwelke specifieke enunieke nuttige functie zehebben.
Vanvele ontbreekt onszelfseengoedebeschrijving omdat het
tot dusver,allepogingen ten spijt,niet isgelukt zeinreincultuur tebrengen.Detailonderzoek naar populatieverschuivingen
inhet algemeenbijdemicroflora van degrond isdanook,behalve
uiterst bewerkelijk,weinig zinvol.Wevolstaan daarom meestal
met te controleren ofenkelevoor debodemvruchtbaarheid belangrijke functiesvande totalemicroflorawelbehoudenblijven,
danwelnakorte tijdweer ophet oudepeilkomen.Als zodanig
kunnenworden genoemd.
a.deinvloed opdealgemenemetabolische activiteit (=zelfreinigend vermogenvan degrond)zichuitend inCO -ontwikkeling,
0 -verbruik en stikstofmineralisatie.
b. deinvloed ophetnitrificatieproces (debiologische exidatie
vanNH. totNO.,viaNO ) .Dit enerzijdsvanwege delandbouwkundigebetekenis enanderzijdsvanwege degrote gevoeligheid
van denitrificerende microben (geschikteindicatororganismen).
c.Enkelebelangrijke enzymactiviteiten zoalsdievanurease en
fosfatase resp.betrokken bijdeomzetting vanureum envan
organische fosfaten.
Vaak ishet zodat effecten opafzonderlijke functies statistisch
nietbetrouwbaar zijn.Voegt menderesultatenvan verschillende
metingen samen enberekent menhieruit eenglobalevariantieindexofeen cumulatieve rangindex dankomen somswel duidelijke
effecten naarvoren.
Eveneenskanhetheelgoed gebeuren dathet effect van deafzonderlijkemiddelen nietgroot ismaar dat eengelijktijdige
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middelenwel eengroot effectheeft.Dit isnogweiniggeëxploreerd onderzoekterrein waaraan indenabije toekomst veelaandacht zalwordengegeven.
Devraag isdanaanwelke normenwe debestrijdingsmiddelen
moeten toetsen om eenoordeel tegeven overhun toelaatbaarheid
watbetreft dehiergenoemde functiesvandemicroflora inde
grond.Ookhier ontbreekt het onsnog aanvoldoende ervaring.
Voorshands schattenwe de ernstvan deeffecten danmaarvoorzichtig afaande "natuurlijke"effecten diebijv. optreden
bijdoorvriezen,uitdrogenvan degrond oftijdelijke anaerobie
(waardoor demicrobenpopulatie ookletterlijk gedecimeerd kan
worden).
ad2.Omzettingsroutes en-snelheden (halfwaardetijden)tot
niet-toxische produktén.Ineerste instantie ishetomzettingsmechanismevanminderbelang.
Dewegwaarlangs endesnelheidwaarmeebestrijdingsmiddelen
indegrond wordenafgebroken ismeestal deresultante vaneen
zeer ingewikkeld samenspel tussen dediverse agentia en organismen
onderling,met eensterke invloed van externe omstandigheden
alsaeratie,humus-envochtgehalte,temperatuur,pH, e.d..
Veelalgeldt:hoerijkerhetbodemleven (b.v.inde rizosfeer),
destesneller deafbraak.
De interactie vanorganismenmaar ookvanbestrijdingsmiddelen
kan zowelpositief alsnegatief zijnbijdeafbraak vande
middelen.
Deomzettingssnelheid isdoorgaansevenredigmet de concentratie
vanhetmiddel:Exponentieel verloop van deafbraakcurven,evenweldikwijlsmetkortere oflangere aanloop ("lag"-fase).De
hoogte van deaccumulatie vanomzettingsproduktenisafhankelijk
vandeverhouding van desnelheid waarmee dediverse stappenvan
het afbraakprocesverlopen.Devoornaamste afbraakreactieszijn
hydrolyse,oxidatie,dehalogenering endeaminering en (vooral
onderanaerobeomstandigheden)reductie en dehalogenering.
T.a.v.devoorspelbaarheid van deafbraaksnelheid opgrond van
de chemische structuur van debestrijdingsmiddelenblijkenniet
meer danglobalerichtlijnen tekunnenworden gegeven.Alle
middelenmoeten individueel,behalve opwerking ennevenwerkingen,

ookophunafbraak onderverschillende omstandigheden worden
getoetst.
ad3» Transport indegrond:indegasfase (vooralvia diffusie)
enindewaterfase (vooralviamassastroming).Het transport
- enhet "ontsnappen "indeatmosfeer enhetuitspoelen door
regenwater -kanexperimenteel wordenbepaald en/of berekend
m.b.v.een computer ensimulatiemodellen. Inhet laatste
gevalmoeten eenaantalparametersafzonderlijk worden bepaald,
zoalsdecoefficientenvanverdeling over debodemfasengas,
water envaste stof (sorptie),deafhankelijkheidhiervanvan
detemperatuur,verderaard,grootte enverdeling vandegasenwatergevuldeporiënbijverschillend vochtgehalte,hetgehalte aansterk sorberende stoffen (meestaldeorganische stof,
somsookkleimineralen,metaalverbindingen e.d.), deopbouw
vanhetbodemprofiel.Verdermoet uiteraard de afbraaksnelheid
onderverschillende omstandigheden bekend zijnen dewijze en
dieptevan inbrenging vanhetmiddel»
Illustratiesvanheelveelvanhetgeenboven isgezegd kunnen
worden ontleend aanhet onderzoek dat,vooralinNederland,is
verricht rondom degrondontsmetting (tegenhet aardappelcysteaaltje)met dichloorpropeen-dichloorpropaanmengsels.
Wanneerwe dezemengsels zoalsDD enTelone toetsenaanwat
inhet begin isgenoemd alswensenpakket danblijkthetvolgende:
1.Toxiciteit:Het zijn,alsallegrondontsmettingsmiddelen,
M

breed-spectrum"-middelen,zodat nader onderzoek naarhet

effect op enkele functiesvan demicroflora in degrond
zekergeboden was.AangrondmonstersvanDD-proefveldenin
SpiereninLelystad bleek dat ondanks jaarlijkse grondontsmetting deCO?-ontwikkeling,bepaald ca.Iln jaarnade
laatste ontsmetting,nietbetrouwbaarverschilde van dievan
deonbehandelde grond.Misschien iserweleenpopulatieverschuiving opgetreden,maarkennelijkheeft ditgeen blijvendnadelig effect gehad op de organische-stofafbraak.
Hetgunstig neveneffect vangrondontsmetting op destikstofhuishouding van degrond isgenoegzaam bekend.Onlangs
isdit door Ir.YBakker inPPMagazine 8.2 (1978)19nog
eenssamengevat:Doorgrondontsmetting indeherfstmetDD
ofTeloneopzandgrond eenstikstofbesparing van10-50kg.
ha" enopmariene gronden 10-15kg.ha" .Hier kannogas
worden toegevoegd datwehet afgelopen jaar ineenproef
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herfst opgrond,juist tevoren ontsmetmetDD,85-^50kg
N. ha" (afhankelijk vandegrootte van demestgift)bleek
te zijnbewaard vooruitspoeling gedurende dewinter.Pas
ongeveer eindmeikomt denitrificatie weer duidelijk op
gang.Indeherfst opontsmette zandgrond aangewende drijfmestheeftkwantitatief ongeveer dezelfde stikstofwerking
alsbijvoorjaarsaanwending.
Onderzoekweesverder uit dat de symbiontische stikstofbinding doorRhizobium nietwordt geschaad doorgrondontsmettingmetDD.Naarandere functiesvan demicroflora
(enzymactiviteiten)ennaar interactiesbij grondontsmetting
enherbicidentoepassing wordt noggekeken.
Onderpunt 1kan tenslotte nogwordengenoemd datDDen
Telone een "ballaststof",n.l.dichloorpropaan bevatten die
hetbeoogde doel,deaaltjesdoding,nietbevordert enbij
naderonderzoek eenongunstig neveneffect bleek tehebben,
n.l. aarmisvorming bijtarwe.Denieuwemiddelen1,3-Den
Telone IIzijndanookvergaand gezuiverd vandichloorpropaan. (Het effect op de stikstofhuishouding blijft gelijk),
2. Persistentie:Eigen onderzoek naarhet verdwijnenvande
hoofdcomponenten vanDD ingrondbijuitsluiten vanvervluchtiging kanalsvolgtkortworden samengevat.Inonze
humeuze zandgronden duurthetbij20Cgemiddeld 19dagen
voor dehelftvanhet eis-l,3-dichloorpropeen isverdwenen
engemiddeld 15dagen,voor dehelft vanhet trans-isomeer
isverdwenen.Bijonze zavelsenkleigrondenwasditresp.
slechts 6£en5£dag.Vangrond totgrond iserechter een
grotevariatie indeze "halfwaardetijdM (zie tabel1 ) .
Tabel1
Gemiddeldehalfwaardetijdenvoor cis-entrans-l,3D bij20C
inNederlandse zandgronden en in zavelsenkleigronden.
(Vervluchtiging wasuitgesloten).
org.stof
%

lutum
%

pH

Halfwaardetijd

KCl

(dag<911)
cis
1,3-D

ff zandgronden

7,3

n.b »

(1,9-1^,8)
7 zavelsen
kleigronden

1,8

M

19

(3,9-5,3)(ll-25)

7,3
6*
(1,1-2,6) (5, 2-19,iSXfi ,8-7,7)(3-lD
13,0

trans
1,3-D

15
(5-23)

51
(3-8)

-6Bij10C,eenmeernormale bodemtemperatuur,verdwijnen
deze stoffenongeveer 2x zolangzaam.Verderwasdetijd
waarin dehelft vanhet dichloorpropaanwasverdwenenongeveerviermaal zolangalsbijde1,3-dichloorpropeen.
Bijdepraktijktoepassing verdwijnt echter eengroot deel
vandedichloorpropeen eneennoggroter deelvanhet
dichloorpropaan doorvervluchtiging (zieverderop).Daardoor zoudenweDD,afgaande ophetverdwijnen van deoor»
spronkelijke verbindingen,eenindegrondnietpersistent
mengselkunnennoemen.
De totale afbraak,gemetenaanhetvrijkomenvan chloride
uit deorganische verbindingen (slechts0-^f %per week)
verloopt echteruiterst traag.Bijeengemiddeldevan 2%
zouhet k%jaardurenvooralle toegevoegde organische
chloor isgemineraliseerd.M.a.w.bijvaker grondontsmetten
daneenmaalper*fjaar zouaccumulatie van ("bound"?)residues
optreden.Inderdaad werdenuit een totaal-chloorbepaling
bijgrondvaneenPD-proefveldaanwijzingen indeze richting
verkregen.Het laatstewoord over de "persistentie"isechter
nognietgesproken.
3«Emissie:Hieroverheeft Leistra (LIO)omvangrijk onderzoek
verricht wat deels enzeersummier issamengevat in tabel2.
Tabel2.Schatting van derelatieve bijdiagevande verschillende
wegenwaarlangs cis-l,3-Dbij12Cverdwijnt uitdebovenlaag
vanhetbodemprofiel (naargegevensvanLeistra)»
vochttoestand vervluchtiging diffusie naarontledingî
diepere lagen
zandgronden

pF3
pF 2

zavels

pF3
pF 2

75
60
55
20

10
5
5

35
^0

1

Daaruit blijkt dat indepraktijk eenrelatief gering deel
(maardaarom nogniet altijd zondermeer teverwaarlozen)in
diepere lagen terecht komt endat eengroot deelnaarde
atmosfeer ontsnapt (bijzandgrondenmeer dandehelft).Hoewel
uiteraard eendergelijke emissie op zichzelfongewenst is
heefthetvoorzover bekendgeen "inonredelijkemateschadelijke invloed ophetmilieu" (EPS criterium).
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