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Woord vooraf

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het project 'Emissies van
bestrijdingsmiddelen ennutriënten vanuitdeakkerbouwengroenteteelt opkleigrond
naargrondwaterenwaterlopen'. Devoorbereidingen voorditproject enhetoverleg
met de doelgroepen vonden plaats in 1993en 1994;begin 1995kon het onderzoek
van start gaan. Het huidige rapport behandelt de bovengrondse routes van emissie
vanbestrijdingsmiddelen naarwaterlopen, dievanbegin 1995totmidden 1996zijn
onderzocht. De rapportage over de emissie via de bodem en het drainagesysteem
volgt na afronding van de metingen in voorjaar 1997.
Hetonderzoek werduitgevoerd doordeLandelijke Projectgroep,waaraandeelnamen:
— Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden te Dordrecht;
— Proefstation voordeAkkerbouwendeGroenteteelt indeVollegrond teLelystad;
— Regionaal Onderzoek Centrum te Westmaas;
— Groen Agro Control, Delft;
— DLO-Staring Centrum te Wageningen.
Het KluyverLaboratorium voorBiotechnologie TUDelft nam deel aanhet overleg
in de projectgroep.
Van de auteurs werken L.J.T.van derPas,M.Leistra,J.H. Smelt en O.H.Boersma
\ bij DLO-Staring Centrum. J.G. de Geus-van der Eijk en M.I. Mul werken bij het
L Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. H.P. Versluis werkt bij het
Regionaal Onderzoek Centrum Westmaas.
De financiële middelen voor dit project werden ter beschikking gesteld door:
— Directie Wetenschap en Kennisoverdracht, Ministerie van LNV, Den Haag;
— Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Dordrecht;
— Landbouwschap, Den Haag;
— Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht;
— Rijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling, Lelystad;
— Provincie Noord-Holland, Haarlem;
— Provincie Zuid-Holland, Den Haag.
DeBegeleidingscommissie voorhetproject werdsamengestelduitde medefinanciers,
de deelnemende onderzoekinstellingen en belangstellende organisaties. Naast
bovengenoemde instellingen namen hieraan deel:
— Informatie- en Kenniscentrum Landbouw, Ede;
— Provincie Zeeland, Middelburg.
— Heemraadschap Fleverwaard, Lelystad;
Wedankenonzecollega'svoorhunbijdragen aanditdeelvanhetproject, metname
B.vanEgmond(ZHEW),H.P.Spits(SC-DLO),C.Vader(ROCWestmaas)enJ.H.M.
Wösten (SC-DLO).

Samenvatting

In de waterlopen in gebieden met akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt worden
regelmatig bestrijdingsmiddelresiduen aangetroffen. Inhethuidige onderzoek werd
deomvangvanenkele bovengrondse emissieroutes bij dezeteelten onderzocht. Het
betreft het overwaaien van spuitvloeistof bij de toediening, de depositie met de
neerslag en de afspoeling over het bodemoppervlak.
Drieveldexperimenten werdenuitgevoerd omhetoverwaaienvanspuitvloeistof naar
waterlopentemeten.Deopbrengstvandeprocedurevoorhetmetenvandedepositie
alsfunctie vandeafstand totdebuitenstespuitdopwasredelijk totgoed.Opplaatsen
diedirectdoordespuitkegelwerdengeraakt (bijv.opdeakkerrand)wasdedepositie
hoog,zoalskanwordenverwacht.Bijtweevandebespuitingen reiktede spuitkegel
tot boven het sloottalud.
Onder relatief gunstige omstandigheden (lage windsnelheid; zeer grove druppels;
met luchtondersteuning op halve kracht) bedroeg de depositie van chloridazon op
het wateroppervlak opomstreeks 3,5 mafstand 0,32% vandedepositie ophet veld.
Deze omstandigheden zijn aanzienlijk gunstiger dan dieindereferentiesituatie met
gemiddeld 2,7% depositie op 3,5 m afstand.
Bij bespuiting vanwintertarwe (spuitboomhoogte 1,6 m;middelgrote druppels; vrij
lage windsnelheid) was de depositie van prochloraz op het wateroppervlak (op
omstreeks 3mafstand) 2,8%vandedepositie ophetveld.Bijmatige windsnelheid,
mogelijk in combinatie met de boombewegingen, was de depositie zelfs 12,6%.
Eerstgenoemdedepositieligtindebuurtvanhetgemiddeldevan3,6%op3mafstand
in de referentiesituatie, terwijl de tweede depositie duidelijk hoger is.
Bespuiting van zomergerst met bentazon (middelgrote druppels; met kantspuitdop;
spuitboomhoogte 0,6m;matigewindsnelheid)leverdeeendepositieophetwateroppervlak op omstreeks 4 m afstand van slechts 0,16% van de depositie op het veld.
Dit is duidelijk lager dan de gemiddelde depositie van 2,2% op deze afstand in de
referentiesituatie. Voor het kwantificeren van het gemiddelde effect van de
kantspuitdop zijn meer metingen nodig.
De op-en-neer gaande spuitboombeweging noodzaakt de toepasser tot het hoger
instellen van de spuitboom, waardoor de spuitdrift aanzienlijk toeneemt. Betere
stabilisatievandespuitboom zoubijdragen aanhetverminderenvandeoverwaaiing.
Op omstreeks 2 uur na de bespuiting was de concentratie op 0,05 m diepte in het
water veelal hoger dan berekend uit de depositie, vermoedelijk omdat de menging
in het watercompartiment nog niet volledig was.
Het overwaaien van de meeste van de besproken middelen in de huidige praktijk
leidt tot grote overschrijding van de ecotoxicologische norm. De norm voor water

alsgrondstof voordrinkwaterwordt steedsinhogemateoverschreden.Hettegengaan
van overwaaien van spuitvloeistof heeft de grootste urgentie.
De neerslag werd opgevangen in een roestvrijstalen vat opgesteld in de Hoekse
Waard. Uit debestrijdingsmiddelen die in aanzienlijke mate waren toegepast werd
eenkeuze gemaakt voor de chemische analyse.Bij het nabootsen van de procedure
voor de neerslagmonsters werd voor zes van dezeven bestrijdingsmiddelen weinig
afname gemeten, maar metoxuron verdween binnen een dag.
De herbiciden waren in 73% van de analyses voor de neerslagmonsters uit de
toepassingsperiodenietaantoonbaar (<0,02ug/1).Hettraject vanpositievemetingen
was0,07tot0,42ug/1,waarbij dehoogstewaardewerdgemeten voor chloorprofam.
De 90-percentiel-waarde voor de herbiciden was 0,18 ug/1. Het loofdodingsmiddel
metoxuronwerdineendirect-geanalyseerdneerslagmonsteraangetroffen inderelatief
hoge concentratie van 1,3ug/1.
De fungiciden waren in 48% van de analyses voor de neerslagmonsters uit de
toepassingsperiode nietaantoonbaar (<0,01ug/1).Hettraject vanpositieve metingen
was 0,01 tot 1,32 ug/1,waarbij de hoogste waarde werd gemeten voor fluazinam.
De90-percentiel-waarde voordefungiciden was0,14ug/1.Hetinsecticidepirimicarb
werd in één van de vijf monsters uit de toepassingsperiode aangetoond (0,09ug/1).
De90-percentiel-waardenvoordebestrijdingsmiddelen indeneerslag liggen veelal
wat boven de drinkwaternorm van 0,1 pg/1. De bijdrage van een regenbui van 20
mmmeteenconcentratie van0,20pg/1 aandeconcentratieineensloot(0,25mdiep)
is aanzienlijk lager dan die van de orde van 1 pg/1 door overwaaiing bij een
bespuiting met conventionele doppen.
Bijdenutriëntenanalyses indeneerslag werd eengemiddelde totaal-N-concentratie
gemetenvan2,0mg/LDetotaal-P-concentratie wasgemiddeld omstreeks0,05mg/l.
Opvanggoten werden geconstrueerd voor het verzamelen van water plus grond dat
afstroomt overhet bodemoppervlak. Oppervlakteafstroming komt bij de zwaardere
kleigronden slechtssporadischvoor.Belangrijkefactoren hierbijzijndekrimpscheuren in het oppervlak, de verhoogde akkerranden en het ploegen op wintervoor.
Bijdelichterezavelgronden kanoppervlakteafstroming zonuendanoptreden,door
verslemping van detoplaag.In diverse situaties verhindert deverhoogde akkerrand
dedirecte afvoer naar de sloot enzal het probleem beperkt blijven tot piasvorming.
Indien afstroming optreedt dan kunnen de concentraties aan bestrijdingsmiddelen
in het afgestroomde materiaal hoog zijn.
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1 Inleiding

De Nederlandse akkerbouw wordt gekenmerkt door intensieve productie van een
beperkt aantalgewassen, meteen vrij nauwe vruchtwisseling. Doorlage opbrengstprijzen vindt een verschuiving plaats van de teelt van suikerbieten, aardappelen en
granen naaralternatieve gewassen, metname groentegewassen. Hierdoor wordthet
aandeel vollegrondsgroenten op de bedrijven steeds groter. Het relatief nauwe
bouwplan in de akkerbouw en de hoge eisen die aan opbrengst en kwaliteit van de
productenwordengesteldleidentoteenaanzienlijk gebruikvan bestrijdingsmiddelen.
Volgens persberichten van het CBS werd in de akkerbouw in 1995 gemiddeld
omstreeks 6kg aan bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt; voor de groenteteelt
in de vollegrond was dit omstreeks 5 kg/ha. Dit is exclusief de vloeibare
grondontsmettingsmiddelen. Hoewelditgebruikperhectarelagerligtdan bijvoorbeeld
in de glastuinbouw en de bloembollenteelt, is het aandeel van de akkerbouw plus
vollegrondsgroenteteelt in het totale gebruik aan landbouwbestrijdingsmiddelen
ongeveer 70%.Deoorzaak hiervan isdatde akkerbouw plusgroenteteelt (ongeveer
750000 ha) na de veehouderij qua areaal het grootste is van de landbouwsectoren.
Hetgebruikvanagrarischehulpstoffen brengtrisico'smetzichmeevan aanzienlijke
verliezen naar het milieu (o.a. naar grondwater en waterlopen). Een actueel
milieuthema voor de landbouw is de verspreiding van toxische stoffen, met name
bestrijdingsmiddelen. Dewaterkwaliteitsbeheerders constaterendatdeconcentraties
vanbestrijdingsmiddelen tengevolgevandeemissiesvanuitdelandbouw veelvuldig
problemen opleveren voor de waterkwaliteit.
Metingen voor bestrijdingsmiddelen in 22 waterlopen in akkerbouwgebieden opde
Hollandse Eilanden werden gerapporteerd door Mul et al. (1996). Van de 15
geanalyseerdemiddelenwerdenerpermonsterpuntentijdstipgemiddeldtweeàdrie
middelen aangetoond. Het vaakst werden aangetoond:
— de herbiciden bentazon, chloridazon, MCPA en mecoprop;
— de insecticiden dimethoaat en pirimicarb;
— de trifenyltin-fungiciden.
De concentraties waren relatief hoog in de perioden waarin de middelen werden
toegepast.
In beleidsnota's wordt aangegeven dat er een sterke vermindering van de emissie
van bestrijdingsmiddelen naar grondwater en oppervlaktewater moet plaatsvinden.
In het Meerjarenplan Gewasbescherming (Ministerie van LNV, 1991) wordt het
voorgenomen beleid van de overheid ten aanzien van bestrijdingsmiddelen
beschreven. Hoofddoelstellingen daarbij zijn het verminderen van de omvang van
hetgebruik van bestrijdingsmiddelen enhet sterk verminderen van deemissies van
deze middelen naar het milieu. De emissies van bestrijdingsmiddelen naar het
oppervlaktewater (alle teelten) dienen in het jaar 2000 met tenminste 90% te zijn
verminderd.
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In deDerde Nota Waterhuishouding (Ministerie van V&W, 1989)zijn deuitgangspunten voor het te voeren beleid ter realisatie van een goede oppervlaktewaterkwaliteit vastgelegd. Het water dient te voldoen aan de eisen voor de algemene
milieukwaliteit, diestrengenormen inhoudt voorbestrijdingsmiddelen. Opplaatsen
waar oppervlaktewater wordt onttrokken t.b.v. de drinkwatervoorziening dient dit
wateraandeEU-drinkwaternorm tevoldoen.Gezienderesultatenvandemeetseries
zijn de doelstellingen uit het Meerjarenplan Gewasbescherming en de Derde Nota
Waterhuishouding slechtsrealiseerbaarindienemissiebeperkendemaatregelenworden
genomen.
De emissie van bestrijdingsmiddelen naar waterlopen is en wordt in verschillende
landbouw- entuinbouwsectoren onderzocht.Emissieonderzoek bij de boomkwekerij
is beschreven door het Hoogheemraadschap van Rijnland (1994). Het overwaaien
vanbestrijdingsmiddelen indebloembollenteelt naarwaterlopenisbeschreven door
Van dePeppel-Groen et al.(1995),terwijl metingen indeneerslag in gebieden met
bloembollen werden gerapporteerd door Van der Pas et al. (1995). Een beknopt
overzicht van recent onderzoek naar de emissieroutes in de glastuinbouw wordt
gegeven doorRuniaetal.(1996).Actueel daarbij zijn o.a. afvoer met condenswater
vanaf het kasdek en atmosferische depositie. Onderzoek naar de bovengrondse
emissieroutes vanbestrijdingsmiddelen indeakkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
ontbrak nog (Mul en Leistra, 1994). Dit werd gekoppeld aan onderzoek naar de
uitspoeling uit scheurende kleigronden naar grondwater en waterlopen.
Hethuidigeonderzoekdiendeplaatstevindenonderpraktijkomstandigheden, ineen
kleigrondgebied met akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Daarbij viel de keuze
op de Hoekse Waard; deze ligt in het beheersgebied van het deelnemende
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Het veldonderzoek vond plaats
indeperiode voorjaar 1995tot zomer 1996.Dedoelgroepen van dit onderzoek zijn
vooral de beleidsinstanties, de waterbeheerders en het landbouwbedrijfsleven.
Het eerste doel van het huidige onderzoek is om informatie te verzamelen over de
omvang vandeverschillende emissieroutes enoverderesulterende concentraties in
oppervlaktewater. Vervolgens moet worden nagegaan in hoeverre de normen voor
de waterkwaliteit worden overschreden. Tenslotte is van belang hoe de gewenste
emissiereducties kunnen worden bereikt.
Inditonderzoek wordenenkelebovengrondseemissieroutesvan bestrijdingsmiddelen
naarwaterlopenzogoedmogelijk gekwantificeerd viametingenvoorpraktijksituaties.
De onderzochte risicosituaties en de gebruikte methoden zijn:
— overwaaienvanspuitvloeistof bijdetoediening (hoofdstuk 2),waarbijdedepositie
alsfunctie van de afstand tot debespuiting en deconcentraties inde waterlopen
werden gemeten;
— atmosferische depositie (hoofdstuk 3), opgevangen in een grote regenmeter;
— bovengrondse afspoeling (hoofdstuk 4),opgevangen in stalen goten diebovenin
het sloottalud werden geplaatst.
In hoofdstuk 5worden de concentraties in de waterlopen vergeleken met de tot nu
toeontwikkeldenormen.Deconclusiesuithetonderzoekendeaanbevelingen worden
gegeven in hoofdstuk 6.
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2 Overwaaien naar waterlopen
2.1 Inleiding
In monitoringprojecten worden regelmatig aanzienlijke concentraties van diverse
bestrijdingsmiddelen in waterlopen aangetroffen. De waterlopen bevatten ook
aanzienlijke concentraties vanbestrijdingsmiddelen waarvan men op basis van hun
eigenschappen geenforseuitspoelingzouverwachten.Bovendienkomenrelatiefhoge
concentraties voor in de toepassingsperioden. Dit zijn duidelijke aanwijzingen dat
bovengrondse (snelle) emissieroutes een belangrijke bijdrage leveren aan de
verontreiniging van waterlopen met bestrijdingsmiddelen.
Dewerkwijzen bijdegewasbescherming metchemischemiddelenopdeakkerbouwen groenteteeltbedrijven kunnen grote invloed hebben op de mate waarin de
waterlopen worden verontreinigd. Tijdens de bespuiting van de percelen kunnen
druppeltjes spuitvloeistof overwaaien naar de nabijgelegen waterlopen. Diverse
factoren zoals de spuitapparatuur, de spuitboomhoogte, de gewasontwikkeling, de
windrichting, de windsnelheid en de afstand vanaf de bespuiting tot de waterloop
spelen een rol.
In dit hoofdstuk worden drie veldexperimenten betreffende het overwaaien van
spuitvloeistof naarwaterlopenbesproken.Debedoelinghierbijwasomde werkwijzen
indepraktijk zoveelmogelijk tevolgen.Dewerkwijzen bijdeexperimenten worden
besproken in paragraaf 2.2. De depositie gemeten op verschillende afstanden van
de buitenste spuitdop en de concentraties in de waterlopen worden behandeld in
paragraaf 2.3.De algemene bespreking en de conclusies volgen in paragraaf 2.4.

2.2 Werkwijzen
2.2.1 Chloridazon in bieten
Veldexperiment
Het overwaai-experiment met toepassing van chloridazon in bieten vond plaats op
een perceel vanhet Regionaal Onderzoek Centrum Westmaas indeHoekse Waard.
De situatie rond het perceel is weergegeven in figuur 1. Op 12 april 1995 werden
opditkleigrondperceel bietengezaaid.Debespuitingmethetbodemherbicide chloridazon op de kale grond vond plaats op 14 april 1995. De wind kwam uit het
noordoosten, zodatdedepositiemetingen kondenwordenuitgevoerd bijdeslootaan
de zuidzijde van het perceel. Het wateroppervlak van de sloot was 2,8 m breed en
er stond omstreeks 0,5 m water in de sloot.
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Fig. 1 Situatie rond hetperceel waarbij de depositiemetingen voor chloridazon werden
uitgevoerd,x =plaatsen van de meetraaien. - - ->=stroomrichting van het water. BI enB2
zijn deplaatsen waar blanco oppervlaktewater werd verzameld.

Vóórdebespuitingwerdentiendepositie-meetraaienuitgezet,dwarsopdeslootaan
dezuidzijde.Dedwarsdoorsnedevandeslootisweergegeveninfiguur 2.De afstand
tussen de meetraaien was 17 m. Op vijf posities in elke meetraai werd een
depositiestrook opgesteld. Deze bestond uit een strook filtreerpapier met een
oppervlaktevan 268cm2,die met spelden opeenpolystyreen-plaat was gespannen.
De vijf opvangposities per meetraai zijn in figuur 2 gegeven. De eerste positie lag
ophette bespuiten veld, op omstreeks 3mvanaf de insteek van het sloottalud. Via
deopvang opdezeplaats kon dedepositie ophet veld worden gemeten. De tweede
positie lag opderand vanhetperceel, op0,3 mvanaf deinsteek vanhet sloottalud.
Deresterende drieposities lagen ophetwateroppervlak, opresp.éénvierde,de helft
endrievierdevan debreedte vanhet wateroppervlak. Depolystyreen-platen dreven
op het wateroppervlak en ze werden op hun plaats gehouden door twee staven die
verticaal in de slootbodem waren gestoken.
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Fig. 2 Dwarsdoorsnede van sloot en omgeving waarbij de depositie van chloridazon werd
gemeten.
= contouren van veld en sloot
= watergevuld deel. A = spuitdoppen.
m — depositiestroken.

De bespuiting vond plaats met een Hardi Twin getrokken spuitmachine, met een
vloeistofafgifte peroppervlakdieviameetwielencomputerconstantwerd gehouden.
De snelheid van trekker en spuit bedroeg 5,2 km/uur. De werkbreedte van de spuit
was 24 m en de onderlinge afstand tussen de spuitdoppen was 0,5 m. De doppen
waren van het type Hardi 4110-36, met een tophoek van 1,92 rad. Bij de gebruikte
spuitdruk (t.o.v. atmosferische druk) van 70 kPa (0,7 bar) geven deze doppen een
zeergrovedruppel.Decombinatievandoptype,spuitdrukenrijsnelheid leverdeeen
vloeistofafgifte van 500 liter per ha. De vloeistofafgifte per spuitdop was 2,2 liter
per min. De luchtondersteuning was ingesteld op halve kracht.
In de tank van de spuitmachine werd 6 kg Pyramin DF spuitkorrels (met 0,65 kg
chloridazon per kg) gemengd met 1500liter water. De berekende concentratie van
chloridazonindespuitvloeistof was2,6g/l.Bijeenspuitvolumevan500l/ha bedroeg
deberekende dosering van chloridazon 1,3 kg/ha. Deconcentratie van chloridazon
in de spuitvloeistof werd gecontroleerd door een monster van 100ml uit de tank te
nemen. Van deze vloeistof werd resp. 0,1 en 1 ml geëxtraheerd met 50 ml
dichloormethaan. De hierin gemeten concentratie van chloridazon was 2,54 g/l. De
gemetenconcentratievanchloridazonindespuitvloeistofkwamdusvrijwel overeen
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met de berekende concentratie. De dosering van chloridazon op basis van deze
concentratiemeting was 1,27 kg/ha.
De hoogte van de spuitdoppen boven maaiveld was gemiddeld 1,1 m. Er was
aanzienlijke variatie in deze hoogte ten gevolge van spuitboom-bewegingen. De
uiteinden bewogen naar schatting veelal tussen 0,6 en 1,6 m. In theorie had de
spuithoogte lager kunnen zijn, maar door de op-en-neer gaande beweging werd het
risico dat de spuitdoppen de grond raakten dan te groot.
Voor dedepositiemetingen werd een spuitbaan met een breedte van 24m gespoten
op de kopakker langs de meetsloot aan de zuidzijde van het perceel. De buitenste
spuitdop bewoog zich opeen afstand van0,9 mvanaf deinsteek vanhet sloottalud.
Tijdens debespuiting was het licht bewolkt weer, met eenluchttemperatuur van 12
'C. De hoek die de windrichting met de sloot maakte lag meestal tussen 0,2 en 0,3
rad.Dewindsnelheid tijdens debespuiting werd gemeten meteen cup-anemometer,
op een hoogte van 2 m boven maaiveld. De anemometer was verbonden met een
Campbell datalogger. Gedurende de bespuiting werd elke 10 s de gemiddelde
windsnelheid overdeze 10sgenoteerd.Degemiddelde windsnelheid overdegehele
spuitgang bedroeg 1,7 m/s(aantalmetingen n= 19;standaardafwijking s=0,4m/s).
Deminimaleenmaximalewindsnelhedenperperiodevan 10swaren 1,1en2,4m/s.
De relatieve luchtvochtigheid, bepaald met een Assmann psychrometer (Type761;
Lambrecht), bedroeg 68%.
o,

Vanaf 15minnadebespuiting werdendestrokenfiltreerpapier verzameld inglazen
potten (750 ml). Voor elke positie werden de stroken van twee meetraaien
gecombineerd in een pot, tot één monster voor de analyse. Per positie waren er zo
vijf analysemonsters. Het verzamelen van dedepositiestroken duurdeongeveer een
uur.
Nahetverzamelen vandedepositiemonsters werden watermonsters genomenuitde
meetsloot. Het water werd opgezogen in een glazen fles (1liter) van 5cm beneden
het wateroppervlak. Per fles werd een slootlengte van omstreeks 20 m bemonsterd
over dehelebreedte.Per slootsector werd deinhoud vandrieflessen gecombineerd
tot een mengmonster. Vanaf 1,5 uur na de bespuiting werd eerst het oostelijk deel
vandemeetslootbemonsterd endaarnahetwestelijk deel.Inditlaatstedeelbevond
zicheendunnelaagdrijvend materiaal (vooralplantenresten) ophet wateroppervlak.
Opruim 2uur na de bespuiting werd een watermonster genomen uit DeVliet. Het
monsterpunt (punt BI; figuur 1)lag bovenstrooms van het punt waar de meetsloot
in De Vliet uitmondt. Op 3 uur na de bespuiting werd een watermonster genomen
uit het verlengde van de meetsloot, op 200 mbovenstrooms van het bespoten veld
(punt B2).
Deopbrengstvandeprocedurevoorhetmetenvanchloridazonopdedepositiestroken
werd gemeten. Deze opbrengst zou kunnen worden verlaagd door vervluchtiging,
fotochemische omzetting en onvolledige extractie met aceton. Inhet veld werd 100
ui van de spuitoplossing met een injectiespuit aangebracht op elk van zes
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depositiestroken. Tevens werd in triplo 100 ui van de spuitoplossing in 50 ml
dichloormethaan gespoten om dedosis chloridazon vast te stellen. Het beladen van
dedepositiestroken gebeurdebovenwindsvanhetbespotenperceel.Na 1 uurwerden
drie stroken in één glazen pot verzameld enna 2uur werden de andere drie stroken
in één pot verzameld.
Verdere bijzonderheden over het overwaai-experiment worden gegeven door Van
der Pas et al. (1996).

Extractie en analyse
In het laboratorium werden de stroken filtreerpapier in stukjes geknipt en er werd
100ml aceton aan de potten toegevoegd. De inhoud werd een half uur geschud op
een schudapparaat (Edmund Bühler) enna eennacht staan werd nogmaals een half
uurgeschud.Deextractenvandestrokenvoordepositiemeting ophetwateroppervlak
werden met een rotavapor ingedampt. De droogrest werd opgelost in 4 ml aceton
en gefiltreerd door een HV-filter met poriegrootte van 0,45 um (Millipore). De
filtratie hadgeeninvloed opdeconcentratievanchloridazon inde acetonoplossing.
Een deelmonster van 0,1 ml werd overgebracht in een HPLC-vaatje (2 ml). Na
droogblazen met stikstofgas werd 1,0 ml loopvloeistof toegevoegd. Na driemaal
ultrasoontrillenenhandmatig schuddenwarendeoplossingen gereedvoordeanalyse.
De slootwatermonsters werden geëxtraheerd door 750mlgedurende eenhalf uurte
schudden met 250ml dichloormethaan. De dichloormethaan-laag werd grotendeels
afgetapt ineenKuderna-Danish bol.In50mlvandelaagwaseenemulsie ontstaan;
ditvolumewerd5mingecentrifugeerd bij2100omw./min.De dichloormethaan-laag
hierin werd eveneens overgebracht in de bol.Dedichloormethaan werd afgedampt
met een rotavapor bij 40 °C. De droogrest werd opgenomen in 2,5 ml aceton. Een
deelmonster van 0,5 ml werd overgebracht ineen HPLC-vaatje (2ml),waarna met
stikstofgas werd drooggeblazen. Een volume van 0,5 ml loopvloeistof werd
toegevoegd en na driemaal ultrasoon trillen en handmatig schudden waren de
oplossingen gereed voor de analyse.
Deefficiëntie van deextractie van chloridazon uit water bij een concentratieniveau
van 1ug/1bedroeg 66% (n = 3; s=4%). De analyseresultaten voor het slootwater
werden gecorrigeerd voor deze efficiëntie van de extractie.
De analyse van chloridazon werd uitgevoerd via vloeistofchromatografie met UVdetectie.Het injectievolume bedroeg 20tot 100ui.De scheiding vondplaats in een
Lichrospher 100 RP18 kolom (lengte 125 mm; inw. diam. 4 mm; Merck). De
loopvloeistof was een mengsel van water en acetonitril (75/25, v/v) en de
stroomsnelheid ervan was 1,0 ml/min.DeUV-detectie vondplaats bij229nm.Het
detectorsignaal werdverwerktmethetdataverwerkingssysteem Multichrom(VGData
Systems).Deretentietijd vanchloridazoninditsysteemwas3,8min.Metingenvoor
standaardoplossingen van0,1,0,25,0,5en 1,0mg/lwerdengebruiktvoorberekening
van de ijkcurve.
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2.2.2 Prochloraz in wintertarwe
Veldexperiment
In het tweede overwaai-experiment werd het fungicide prochloraz toegepast in
wintertarwe op een praktijkbedrijf te Westmaas. De bespuiting vond plaats op 29
mei 1995, op een tarwegewas dat ongeveer 0,7 m hoog was. De situatie rond het
perceelisweergegeveninfiguur 3.Dewindkwamuithetzuidwesten.Daaromwerd
de depositie bij de sloot aan de oostzijde van het perceel gemeten. De breedte van
hetwateroppervlak wasongeveer 2mener stondomstreeks0,4 mwaterinde sloot.
Eén uur vóór de bespuiting werd een eerste watermonster genomen (blanco) ten
zuiden van de dam, stroomopwaarts van het meetgedeelte van de sloot.

Fig. 3 Situatie rond hetperceel waarbij de depositie vanprochloraz werd gemeten, x = plaatsen
van de meetraaien.
> = stroomrichting van het water. B is deplaats waar blanco
oppervlaktewater werd verzameld.
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Dedwarsdoorsnede van de meetsloot is gegeven in figuur 4.De depositiemetingen
werdenuitgevoerdmetstrokenfitreerpapier aangebrachtoppolystyreenplaten,zoals
beschreven in paragraaf 2.2.1. Tien meetraaien werden uitgezet loodrecht op de
meetsloot. De afstand tussen de meetraaien varieerde van 10 tot 25 m. Op vier
posities opelkemeetraai werdeendepositiestrook aangebracht (figuur 4).Deeerste
positie was op het veld, op omstreeks 4 m van de insteek van het sloottalud. De
stroken werden op een hoogte van 0,7 m (de gewashoogte) opgesteld. Via deze
meting kon de depositie van prochloraz op het veld worden bepaald. De tweede
positie bevond zich opdeperceelsrand. De opstelhoogte washier0,3 m; gelijk aan
dehoogtevangrassenenkruidenterplaatse.Optweepositiesophetwateroppervlak
dreven polystyreen platen met opvangstroken (vastgezet met staven); op resp.
éénderde en tweederde van de breedte van het wateroppervlak.
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Fig. 4 Dwarsdoorsnede van sloot en omgeving waarbij de depositie van prochloraz werd
gemeten.
= contouren van sloot en veld
= watergevuld deel. A = spuitdoppen.
H = depositiestroken.

De bespuiting vond plaats met een jarenoude gedragen spuitmachine (Urgent, in
herinrichtingtractor).Dewerkbreedtevandespuitwas24mendeonderlinge afstand
tussen de spuitdoppen was 0,5 m. De doppen waren van het type HD 2.8-10
werveldoppen (zogenaamde Duikerdoppen). De spuitdruk was 500kPa (5 bar).De
doppengavendaarbijeenmiddelgrotedruppel.Hetvolumespuitvloeistof (400liter)
dat werd klaargemaakt was afgestemd op de bespuiting van 1ha. Een volume van
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0,5 liter Mirage 45 EC (met 0,45 kg prochloraz per liter) werd gemengd met het
water in de tank. De beoogde dosering van prochloraz was daarmee 0,225 kg/ha.
De concentratie van prochloraz in de spuittank werd gecontroleerd via meting. Na
het mengen in de tank werd een monster van 100 ml spuitvloeistof genomen en
hiervan werden resp. 0,1 en 1ml geëxtraheerd met 25 ml ethylacetaat. Het extract
werd gedroogd met watervrij natriumsulfaat. De concentratie van prochloraz in de
spuitvloeistof was0,57g/l.Uitdetankvoluminaenhetbespotenoppervlakvolgteen
vloeistofafgifte van 420 liter per ha. De berekende dosering van prochloraz komt
daarmee op 0,24 kg/ha. De vloeistofafgifte per spuitdop was 2,3 liter per min.
Voor de depositiemetingen werd een spuitbaan met een breedte van 24 m langs de
meetslootbespoten (vanzuidnaarnoord).Debuitenste spuitdopbevond zichopeen
horizontale afstand van0,7 mvan deinsteek van het sloottalud. De snelheid van de
trekker met spuit bedroeg 6,5 km/uur.
De hoogte van de spuitdoppen boven de grond was gemiddeld 1,6 m, bij een
gewashoogte van 0,7 m. Tijdens het spuiten ging de spuitboom op en neer. De
schommeling van deuiteinden wasveelal beperkt tot minder dan0,5 m,maar zonu
en dan was deze groter. Driemaal raakte het uiteinde van de spuitboom het
tarwegewas. Een oorzaak van de vrij grote schommelingen was dat het spoor van
de tractor niet evenwijdig liep aan de ploegvoren.
Tijdens debespuitingwashetonbewolkt weer,meteenluchttemperatuurvan 18 °C.
Degemiddelde windrichting maakteeenhoekvan0,3radmetdemeetsloot, waarbij
een variatie optrad tussen 0,2 en 0,4 rad. De windsnelheid tijdens het spuiten werd
gemeten meteencup-anemometer op 3mboven hetmaaiveld. De anemometer was
verbonden met een Meteo Digit I uitleesapparaat (Lambrecht). Gedurende de
bespuiting werdvoorelkeperiode van 10sde gemiddelde windsnelheid genoteerd.
De gemiddelde windsnelheid voor de hele bespuiting was 3,1 m/s (n = 17; s = 0,8
m/s).Tijdensdebespuitingvandeeerste 140mbedroegdegemiddelde windsnelheid
2,2 m/s (n = 7; s = 0,2 m/s). Bij de resterende 160 m bedroeg de windsnelheid
gemiddeld 3,7m/s(n= 10;s=0,2 m/s).Derelatieve luchtvochtigheid werdbepaald
met een Assmann psychrometer (Lambrecht) en deze bedroeg61%.
Vanaf 15 min na de bespuiting werden de depositiestroken verzameld in glazen
potten. Van elke positie werden de stroken van twee meetraaien verzameld in één
pot. Het verzamelen duurde ongeveer een uur.
Deopbrengstvandeprocedurevoorhetmetenvandedepositievanprochloraz werd
bepaald. Op elk van zes stroken filtreerpapier werd 100 ui van de spuitvloeistof
aangebracht. Dit gebeurde bovenwinds van het bespoten perceel. Na 1 en 2 uur
werden telkens drie stroken in een glazen pot verzameld. In triplo werd 100pi van
de spuitoplossing in 25 ml ethylacetaat overgebracht om de dosis te bepalen. De
ethylacetaat-extracten werden gedroogd met watervrij natriumsulfaat.
Nahetverzamelenvandedepositiestroken werden tweewatermonsters genomenuit
de meetsloot, zoals beschreven in paragraaf 2.2.1. Driemaal werd een fles (1 liter)
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metwatergevuld overeen slootlengte vanomstreeks 20mendeinhoud ervanwerd
samengevoegd totéénmonster.Zo'n verzamelmonster werdzowelinhet noordelijk
alsinhetzuidelijk slootgedeeltegenomen.Hetwateroppervlak wasvrijvan drijvend
materiaal. Er was weinig waterstroming in de sloot.

Extractie enanalyse
Inhet laboratorium werden de stroken filtreerpapier in stukjes geknipt enwerd 100
ml aceton aan de potten toegevoegd. De potten werden tweemaal een half uur
geschud, waarna de acetonlaag werd verzameld. De extracten van de stroken met
hoge belading werden verdund met aceton.
Deslootwatermonsters werdengeëxtraheerd door750mlervanteschuddenmet250
ml dichloormethaan gedurende 30 min. De dichoormethaan-laag werd grotendeels
afgetapt in een Kuderna-Danish bol. Een volume van 50 ml met een emulsie werd
5mingecentrifugeerd bij2100omw./min,waarnadeafgescheiden dichloormethaanlaagwerdtoegevoegdaandebol.Hetwatermonsterwerdnogtweemaalgeëxtraheerd,
nu met 100 ml dichloormethaan. Het dichloormethaan-volume verzameld in de
Kuderna-Danish bolwerdingedamptmeteenrotavaporbij40°C. Dedroogrestwerd
opgenomen in 2,5 ml aceton.
De efficiëntie van de extractie van prochloraz uit water werd in tweevoud bepaald
bijeenconcentratieniveau van 1 ug/1;ditleverde 104en 105%.De analyseresultaten
voor het slootwater werden niet gecorrigeerd voor de extractieefficiëntie.
De analyse van prochloraz werd uitgevoerd met een gaschromatograaf (HP 5890,
Hewlett Packard) uitgerust met een elektroneninvang-detector. Het geïnjecteerde
volumevandeaceton-oplossing was3pi.Descheidingvondplaatsineenwide-bore
WCOTfused silicakolom (lengte 25m;inw diam.0,5 mm)gecoat meteen 1,2 urn
film van CP-Sil 5 (Chrompack). Als draaggas werd stikstofgas gebruikt, met een
stroomsnelheid van 1,0 ml/min.Detemperatuur vandeinlaatpoort bedroeg 280°C,
dievandeoven280°Cendievandedetector325°C.Stikstofgas werdook gebruikt
als make-up gas voor de detector, met een debiet van 90 ml/min. De meetsignalen
werden verwerkt methetdataverwerkingssysteemMultichrom (VGDataSystems).
Deretentietijd vanprochloraz inditsysteemwas6,6min.Standaardoplossingen van
prochloraz in aceton in het traject van 2 tot 1000 ng/1 werden gebruikt voor het
berekenen van de ijklijn.

2.2.3 Bentazon in zomergerst
Veldexperiment
Het derde overwaai-experiment vond plaats op het Regionaal Onderzoek Centrum
teWestmaas.Hetherbicidebentazon werdtoegepast opzomergerst, ophet oostelijk
deel van het perceel waar in 1995 het experiment met chloridazon plaatsvond.
Bentazon werd toegepast op 13 mei 1996 op een gewas zomergerst dat 10 tot 15
cm hoog was.
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De actuele situatie rond het perceel is weergegeven in figuur 5. De wind kwam
vrijwel uit het noorden (iets westelijk daarvan), zodat dedepositie bij de sloot aan
de zuidzijde van hetperceel kon worden gemeten. Er stond ongeveer 0,45 m water
in de sloot. De waterstroming in de sloot was zeer traag, vermoedelijk vanuit De
Vliet inwestelijke richting.Vóórdebespuiting werdeenwatermonstergenomen uit
de meetsloot om de uitgangssituatie wat betreft de concentratie van bentazon vast
te leggen.

Fig. 5 Situatie rond hetperceel waarbij de depositie van bentazon werd gemeten, x = plaatsen
van tweetal meetraaien.
> = stroomrichting van het water. B = deplaats waar blanco
oppervlaktewater werd verzameld.

De depositie werd gemeten met stroken filtreerpapier gespannen op polystyreen
platen, zoals beschreven in paragraaf 2.2.1. Tien meetraaien werden dwars op de
zuidelijke slootuitgezet, meteen onderlinge afstand vanongeveer 10m.Depositie
van de opvangstroken in zo'n meetraai is weergegeven in figuur 6. De eerste
opvangpositie was ophet veld, opomstreeks 4mvan deinsteek van het sloottalud.
Op deze plaatsen kon de depositie op het veld worden gemeten. De tweede positie
was op de akkerrand, op 0,4 m vanaf de insteek van het talud. De stroken op het
veld enopdeakkerrand bevonden zichop0,05 mhoogte.Deopvangposities ophet
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water bevonden zich op éénvierde, de helft en drievierde van de breedte van het
wateroppervlak.
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Fig. 6 Dwarsdoorsnede van sloot en omgeving waarbij de depositie van bentazon werd gemeten.
= contouren van sloot en veld
= watergevuld deel. A= spuitdoppen. m=
depositiestroken.

De bespuiting vond plaats met de Hardi Twin getrokken spuit van het ROC. Aan
200 liter water in de spuittank werd 2,2 liter Basagran P duplo (met 0,333 kg
bentazonperliter)toegevoegd. Deberekendeconcentratievanbentazoninde spuitvloeistof was 3,66 g/l. De concentratie van bentazon in de spuitvloeistof werd
gecontroleerd via analyse.Nahetmengen werdeenmonster van 100mluitdetank
genomen. Hiervan werden resp 0,1 ml en 1ml overgebracht in 50 ml dichloormethaan. Degemiddelde concentratie was 3,84 g/l, wat ietshoger is dan de berekende
concentratie.
Dewerkbreedte van de spuit was 24men deafstand tussen de spuitdoppen was 0,5
m. De luchtondersteuning was bij dit experiment uitgeschakeld. De doppen waren
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van het type Hardi 4110-18, met een tophoek van 1,92 rad. Deze geven bij de
gebruikte spuitdruk van 120kPa (1,2 bar) een middelgrote druppel. Het eind van
despuitboom bij deakkerrand wasvoorzien vaneenkantspuitdop.Invoorjaar 1996
werd dit type dop opgrote schaal in depraktijk ingevoerd. De snelheid van trekker
enspuitbedroeg5,7km/uur.Bijdezecombinatievanrijsnelheid enspuitdrukbedroeg
de vloeistofafgifte 200 liter per ha. De vloeistofafgifte per spuitdop bedroeg 0,95
literpermin.Dedoseringvanbentazon,berekenduitgemetenconcentratieengeschat
spuitvolume, was 0,77 kg/ha.
Er werd een spuitbaan met een breedte van 24 m gespoten op de kopakker langs de
meetsloot.Derijrichting wasvanwestnaaroost.Deafstandtussendekantspuitdopen
deinsteekvanhetsloottalud wasbijdestart0,7 m.Naongeveer 30mrijdenwasdeze
afstandvergroottot1,3mendezeafstandbleefgehandhaafdtijdensdeverderebespuiting.
Dehoogte vande spuitdoppen boven maaiveld wasgemiddeld 0,6 m;dieboven het
gewas was dus 0,45 tot 0,50 m. Tijdens het spuiten ging de spuitboom op en neer;
de hoogte van de doppen varieerde, met geschatte uitersten van 0,2 en 1,0 m aan
de uiteinden.
Tijdens de bespuiting was het geheel bewolkt weer, met een luchttemperatuur van
12 °C. De hoek tussen de windrichting en de sloot was gemiddeld 0,45 rad, en
varieerde veelal tussen 0,4 en 0,5 rad. De windsnelheid tijdens het spuiten werd
gemeten met een cup-anemometer op een hoogte van ongeveer 2 m. Na elke 10s
werddegemiddeldewindsnelheid overdiekorteperiodeafgelezen ophetMeteoDigit
I apparaat (Lambrecht). De gemiddelde windsnelheid tijdens de spuitgang bedroeg
4,2 m/s (n=8; s=0,3m/s).Derelatieve luchtvochtigheid gemetenmetdeAssmann
psychrometer was 70%.
Vanaf 30minnadebespuiting werdendestrokenfiltreerpapier verzameld inglazen
potten(750ml).Voorelkepositiewerdendestrokenvantweemeetraaien verzameld
in een fles. Het verzamelen duurde ongeveer een uur.
Deopbrengst van deprocedure voordemeting van dedepositie van bentazon werd
gemeten. Op elk van zes stroken filtreerpapier werd 100 ug van de spuitvloeistof
aangebracht met een injectiespuit. Via het injecteren van 100 ui spuitvloeistof in
dichloormethaan werd de dosis gemeten (in triplo). Zowel na 1uur als na 2 uur
werden drie belaste depositiestroken in een glazen pot verzameld.
Vanaf 1,5 uur na debespuiting werden twee slootwatermonsters verzameld, één uit
het oostelijk en één uit het westelijk deel van de sloot. Voor elk verzamelmonster
werd driemaal een fles gevuld over een slootlengte van 10 tot 15 m naast de
spuitbaan, waarna het water werd samengevoegd.

Extractie en analyse
In het laboratorium werden de stroken filtreerpapier in stukjes geknipt enwerd 100
ml aceton aan de potten toegevoegd. De potten werden tweemaal een half uur
geschud. Een bekend volume van deze extracten werd overgebracht in een vaatje
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of buis. Na droogblazen met stikstofgas werd 1,0 ml methanol/water (30/70, v/v)
toegevoegd. Na driemaal ultrasoon trillen en handmatig schudden waren de
oplossingen gereed voor analyse.
Bentazon werd geëxtraheerd uit 750 ml slootwater door adsorptie in een octadecyl
(Cl8) vaste-fase extractiekolommetje. De verbinding werd geëlueerd met 4,5 ml
aceton. Na afdampen van de aceton werd de droogrest opgenomen in 1 ml
dichloormethaan. Dit extract werd gezuiverd over een silicagel-kolommetje en
bentazonwerdopgenomenin2,5mlmethanol/water (30/70,v/v).De bijzonderheden
over deze methode worden gegeven door Bor (1996).
Deefficiëntie vandeextractie vanbentazon uitwater werd induplo bepaald bijeen
concentratieniveau van 1 ug/1 en deze bedroeg resp. 119 en 121%.De analyseresultaten voor het slootwater werden gecorrigeerd voor de efficiëntie van de
extractie.
De analyse van bentazon werd uitgevoerd met HPLC. De scheiding vond plaats in
eenNovapakCl8kolom (lengte 150mm;inw.diam.4,6mm;deeltjesgrootte 4um;
Waters) bij 40 °C.Het injectievolume bedroeg 50 of 100pi. De loopvloeistof was
een40/60(v/v)mengselvanmethanolennatriumacetaatbuffer (0,025mol/l;pH2,5)
en deze werd verpompt met een debiet van0,8 ml/min.De UVdetectie vond plaats
bij 214 nm. De meetsignalen werden verwerkt met het dataverwerkingssysteem
Multichrom (VGData Systems).Deretentietijd vanbentazon inditsysteem was 6,5
min. Standaardoplossingen in het traject van 0,05 tot 5,0 mg/l in methanol/water
werden gemeten voor berekening van de ijkcurve.

2.3 Resultaten
2.3.1 Chloridazon in bieten
Deopbrengstvandeheleprocedure voorhetmetenvandedepositievanchloridazon
werdgemeten.Bijhetverzamelenvandebelastestrokenfiltreerpapier na 1 uurwerd
80% van de opgebrachte massa chloridazon teruggevonden en bij het verzamelen
van de stroken na 2 uur was dat 78%.Er was dus geen duidelijke verdere afname
van deopbrengst in detijd. Deze opbrengst is vandezelfde ordevan grootte als die
in de metingen door Van de Peppel-Groen et al. (1995) voor de depositie van
chloridazon. Alle depositiemetingen voor chloridazon in de huidige studie werden
gecorrigeerd voor de gemiddelde opbrengst van 79% van de meetprocedure.
De relatieve depositie van chloridazon gemeten op de stroken filtreerpapier op het
veld, op de perceelsrand en op het wateroppervlak is weergegeven in figuur 7. De
depositie van choridazon gemeten ophet veld bedroeg 1,23 kg/ha (n = 5; s= 0,13
kg/ha). Dit is 97% van de dosering berekend uit de gemeten concentratie in de
spuitvloeistof en het geschatte volume spuitvloeistof. De gemeten depositie en de
berekende dosering op het veld komen dus vrijwel overeen. Voor het grafisch
weergeven vandedepositiewordtdedepositiegemetenophetveldop 100%gesteld.
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Fig. 7 Depositie van chloridazon als functie van de afstand tot de insteek van het sloottalud.
Gemiddelde (punt) met standaardafwijking (lijn).

Degemiddeldedepositievanchloridazon opdeperceelsrand (figuur 7)bedroeg0,49
kg/ha (n = 5; s = 0,09 kg/ha). Dit komt overeen met 40% van de depositie van
chloridazon gemeten ophet veld. Dit hoge percentage depositie op de perceelsrand
ishet gevolg van directebespuiting; de spuitkegel van debuitenste spuitdop raakte
het filtreerpapier. Wel was er minder overlap van spuitkegels op deze plaats, zodat
de depositie lager was dan die op het veld. Gezien de spuithoogte (1,1 m) en de
tophoek (1,92 rad) reikte de spuitkegel tot boven het sloottalud.
Eriseentendenstotafname vandedepositievanchloridazon ophet wateroppervlak
met toename van de afstand tot het bespoten perceel (figuur 7).De depositie op de
drieposities wasresp.0,48,0,28 en0,20 %(gemiddeld 0,32%) van dedepositie op
het veld.
Deconcentratie chloridazon gemeten in het water van demeetsloot, opongeveer 2
uurnadebespuiting,bedroeg8,0ug/1inhetoostelijk deelen3,2ug/1inhet westelijk
deel. Deze concentraties kunnen worden vergeleken met de concentratie berekend
uit de depositie ophet wateroppervlak. Hierbij wordt aangenomen dat de dikte van
de waterlaag 0,5 m was en dat de menging van choridazon door het slootwater
compleetwas.Degemiddeldedepositieophetwateroppervlak leidttoteenberekende
concentratie in het slootwater van 0,78 ug/1. De gemeten concentraties in het
slootwater zijn 4tot 10maal zohoog als deberekende concentratie. Mogelijk is zo
kort na de bespuiting de menging door het water nog niet volledig.
Deconcentratie chloridazon gemeten inDeVliet, bovenstrooms vandeuitmonding
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van de meetsloot, bedroeg 1,4 ug/1. Een aantal percelen in het door De Vliet
ontwaterde gebied kan behandeld zijn met choridazon. De concentratie van
chloridazon gemeten stroomopwaarts in de meetsloot was lager dan 0,05 ug/1.
Mogelijk werdindeperiode vóórdebemonstering geenchoridazon toegepastinhet
afvoergebied van deze sloot.

2.3.2 Prochloraz in wintertarwe
Deopbrengstvandeprocedurevoorhetmetenvandedepositievanprochloraz werd
bepaald. Bijde stroken filtreerpapier die 1 uurnahet opbrengen werden verzameld
werd 86%teruggevonden. Bij de stroken diena 2uur werden verzameld werd70%
van deprochloraz teruggevonden. De metingen geven aan dat demassa prochloraz
op de stroken afneemt in de tijd. De meting voor 1uur na het toepassen komt het
besteovereenmetdeprocedurevoorhetdepositie-experiment. Demetingen werden
daarom gecorrigeerd voor een opbrengst van 86%.
De depositie van prochloraz gemeten op de stroken ophet veld kwam overeen met
0,17 kg/ha (n = 5; s = 0,02 kg/ha). Deze waarde is reeds gecorrigeerd voor de
opbrengst van demeetprocedure. Degemeten depositie is70%vandedosering van
0,24kg/haberekenduitdegemetenconcentratieindespuitvloeistof enhetgeschatte
spuitvolume.
De depositie van prochloraz op de stroken filtreerpapier op het veld, op de
perceelsrand enophetwateroppervlak isweergegeven infiguur 8.Deresultaten zijn
uitgedrukt als percentage van de depositie gemeten op het veld. De depositie van
prochloraz opdeperceelsrand bedroeg 81% van de depositie ophet veld. Dit hoge
percentageistewijten aandirectebespuitingvandestrokenfiltreerpapier. De afstand
tussen de buitenste spuitdop en de depositiestroken was slechts 0,5 m en de
gemiddelde spuithoogte van 1,6 m was relatief groot.
Dedepositie vanprochloraz opde twee posities ophet wateroppervlak is eveneens
weergegeven in figuur 8.Bij de aanvankelijk lagere windsnelheid (2,2 m/s) wasde
depositienabijhetsloottaludvanhetbespoten veldgemiddeld 3,8%(n=4;s=3,2%)
van de depositie op het veld. Op het water verder vanaf dit sloottalud was de
depositie gemiddeld 1,8% (n =4; s=0,9%) van develddepositie. Voor het tweede
deel van de spuitbaan, met een hogere windsnelheid (3,7 m/s), was de depositie
aanzienlijk hoger, namelijk resp. 18,3% en 6,8% van de depositie op het veld.
Toevalligespuitboombewegingen terplaatsevandemeetraaienkunneneen bijdrage
hebben geleverd aan het verschil.
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Fig. 8 Depositie vanprochloraz alsfunctie van de afstand tot de insteek van het sloottalud.
Gemiddelde (punt) met standaardafwijking (lijn) voor een windsnelheid van2,2 mis. x =
depositie bij een windsnelheid van 3,7 mis (laatste tweetal meetraaien).

Deconcentratievanprochlorazgemeteninhetbovenstroomse slootwater bemonsterd
vóór de bespuiting was lager dan 0,03 ug/1. In de watermonsters genomen op
omstreeks2uurnadebespuitingbedroegendeconcentraties2,8ug/1(noordelijk deel)
en 2,9 pg/1(zuidelijk deel). Deze concentraties kunnen worden vergeleken met de
concentraties berekend uitdedepositie ophetwateroppervlak bij de windsnelheden
van resp. 2,2 en 3,7 m/s.Hierbij wordt aangenomen dat ervolledige menging heeft
plaatsgevonden over een waterdiepte van0,4 m.De berekende concentraties in het
slootwater zijn 1,2 en 5,4 pg/1. De orde van grootte van de berekende en gemeten
concentraties komt overeen; mogelijk was de menging door het water al ver
gevorderd.

2.3.3 Bentazon in zomergerst
De procedure voor het meten van de depositie van bentazon werd nagebootst om
deopbrengst ervan te bepalen. Zowel op 1 uur als op 2uur nahet opbrengen opde
stroken werd 66% van de dosis terruggevonden. Met dit percentage werden alle
depositiemetingen voor bentazon gecorrigeerd.
Dedepositie van bentazon gemeten ophetveld bedroeg 0,71kg/ha (n= 5; s= 0,10
kg/ha). Dit is 92% van de dosering berekend uit de gemeten concentratie in de
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spuitvloeistof enhetgeschattevolumegespotenophetveld.Bijhetgrafisch uitzetten
van de resultaten werd deze gemeten depositie op 100% gesteld.
Dedepositievanbentazonopdestrokenfiltreerpapier ophetveld,opdeperceelsrand
en ophet wateroppervlak is weergegeven in figuur 9.Degemiddelde depositie van
bentazon op de perceelsrand kwam overeen met 2,1%(n = 5; s = 1,8%) van de
depositieophetveld.Degemiddeldedepositieophetwateroppervlak wasopdedrie
posities vrijwel gelijk; zij bedroeg gemiddeld 0,16% (n = 15; s = 0,07%) van de
depositie op het veld. Deze relatief lage depositie hangt mogelijk samen met het
gebruik vandekantdopendegeringe spuitboomhoogte,waardoorhet spuiten in de
richting van het water sterk werd verminderd.
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Fig. 9 Depositie van bentazonalsfunctie van de afstand tot de insteek van het sloottalud.
Gemiddelde (punt) met standaardafwijking (lijn)

De concentratie van bentazon gemeten in de meetsloot vóór de bespuiting bedroeg
minder dan 0,025 ug/1.De concentraties in de twee watermonsters genomen op
omstreeks 2uur na debespuiting waren resp.0,35 en 0,59 ug/1.Deze concentraties
kunnen worden vergeleken met de concentratie berekend uit de gemeten depositie
ophetwateroppervlak.Hierbijwerdaangenomendatervolledigemengingwasover
de waterdiepte van 0,45 m. De zo berekende concentratie van bentazon in het
slootwater is 0,24 ug/1. Dit is lager dan de gemeten waarden. Mogelijk was bij de
bemonstering de verdeling van het middel door het water nog niet homogeen.
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2.4 Algemene bespreking en conclusies
Algemene opmerkingen
De windsnelheid tijdens een bespuiting vertoont aanzienlijke variatie. Bij een
gemiddeldewindsnelheiddiegunstigisvoorhetspuitenkunnenuitschietersoptreden
dieongunstigzijn.Bijeventuelerichtlijnen dientdaaromeenrelatief lagegemiddelde
windsnelheid te worden gehanteerd.
De opbrengst van de procedure voor het meten van de depositie van de bestrijdingsmiddelen was redelijk tot goed. Chloridazon en bentazon op de stroken
vertoonden nauwelijks afname in de periode tussen 1en 2 uur na het opbrengen.
De hoeveelheid prochloraz nam geleidelijk af in de tijd.
Op plaatsen die direct door de spuitkegel werden geraakt (bijv. op de akkerrand)
was de depositie hoog, zoals kan worden verwacht. Bij twee van de bespuitingen
reikte de spuitkegel tot boven het sloottalud.
De resultaten verkregen in het huidige onderzoek kunnen worden vergeleken met
degemiddelde overwaaiingindereferentiesituatie vanHuijsmans etal.(1996).Die
betreft de conventionele bespuiting van een gewas aardappelen (0,5 m hoog) met
300 l/ha in middelgrote druppels, bij een spuitboomhoogte van 0,75 m. De
windsnelheid in de referentiesituatie is 3 m/s.

Depositie alsfunctie van de afstand
Onderrelatief gunstigeomstandigheden (windsnelheid 1,7m/s;500l/hainzeergrove
druppels; met luchtondersteuning op halve kracht) bedroeg in ons onderzoek de
depositievanchloridazon ophetwateroppervlak (opomstreeks3,5mafstand) 0,32%
van de depositie op het veld. Deze omstandigheden zijn aanzienlijk gunstiger dan
dieindereferentiesituatie vanHuijsmans etal.(1996)metgemiddeld 2,7%depositie
op 3,5 m afstand.
Bij praktijkbespuiting van wintertarwe in mei (spuitboomhoogte 1,6 m;420 l/hain
middelgrote druppels; windsnelheid 2,2 m/s), was de depositie van prochloraz op
het wateroppervlak op omstreeks 3 m afstand 2,8% van de depositie op het veld.
Bij wat hogere windsnelheid (3,7 m/s), mogelijk in combinatie met de
boombewegingen, wasdedepositie zelfs 12,6%.Eerstgenoemde depositie ligtinde
buurt van de depositie van gemiddeld 3,6% op 3 m afstand in de referentiesituatie
vanHuijsmans etal.(1996).Detweededepositieisduidelijk hogerdandiegemiddeld
in de referentiesituatie.
In de meest representatieve bespuiting in de bloembollenteelt, gerapporteerd door
Van de Peppel-Groen et al. (1995), was de vloeistofafgifte 400 liter per ha, de
spuitdophoogte was 0,65 m en de windsnelheid was 4 m/s. Op de akkerrand, op
omstreeks 3mafstand vandebuitenste spuitdop,vonden zijeendepositie van2,6%
van de depositie op het veld. Deze depositie ligt in de buurt van de gemiddelde
depositie van 3,6% op deze afstand in de referentiesituatie van Huijsmans et al.
(1996).
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De bespuiting van zomergerst in mei (200 1/ha in middelgrote druppels; met
kantspuitdop; spuitboomhoogte 0,6 m; windsnelheid 4,2m/s) leverde een depositie
van bentazon op het wateroppervlak op omstreeks 4 m afstand van slechts 0,16%
van de depositie ophet veld. Dit isduidelijk lager dan degemiddelde depositie van
2,2% op deze afstand in de referentiesituatie van Huijsmans et al. (1996). Een
belangrijk aspect was dat de spuitkegel van dekantdop niet boven het talud kwam.
De huidige meting betreft slechts één bepaling; voor het kwantificeren van het
gemiddeld gunstige effect van de kantspuitdop zijn diverse bepalingen nodig.

Concentratie en vracht in water
De concentraties van de bestrijdingsmiddelen gemeten in het slootwater op 0,05m
diepte waren veelal hoger dan de concentraties berekend uit de depositie op het
wateroppervlak. Dit duidt er op dat rond 2 uur na de depositie de menging van de
bestrijdingsmiddelen door het water nog aan de gang was. Crum en Broek (1994)
bepaalden de snelheid waarmee het insecticide chloorpyrifos zich verdeelde over
hetwaterinproefsloten, nabespuitingvanhetwateroppervlak.Indeeersteurenwas
de concentratie op 0,1 m diepte aanzienlijk hoger dan die op wat grotere diepten
tot0,45m.Volledigemengingvanchloorpyrifos overdewaterlaagvergdebijna een
etmaal.
Voor de vracht aan bestrijdingsmiddel op een waterloop, als percentage van de
dosering op het perceel, is tevens de verhouding tussen wateroppervlak en
perceelsoppervlak van belang. Stel er ligt een sloot met een lengte van 100 m en
een breedte van 2 m benedenwinds van een perceel van 2 ha. Stel dat de areïeke
depositie op het water 2% is van de areïeke deposite op het veld. De vracht die
neerkomt op het water is dan 1/100 x 2% = 0,02% van de dosering op het veld.

Benodigd onderzoek en beleid
Intheorie iseen spuithoogtetotomstreeks 0,6mbovenbodem ofgewas voldoende
omeen gelijkmatige verdeling van de spuitvloeistof tekrijgen door overlap van de
spuitkegels van de doppen. Bij een lage spuitboom treedt minder spuitdrift op dan
bij een hogere. In de praktijk wordt de spuitboom aanzienlijk hoger ingesteld dan
theoretisch nodig is. Bij een wat ruwer bodemoppervlak gaan de uiteinden van de
spuitboom fors open neer, vooral bij de brede spuiten. Daardoor kan de spuitboom
grond of gewas raken (kans op schade). Ook zou de verdeling van het middel over
gewas of grond bij de laagste standen van de spuitboom te ongelijkmatig worden.
Verbetering van de stabiliteit van de spuitboom zou het mogelijk maken lager te
spuiten, waardoor de spuitdrift afneemt.
Verreweg de meeste depositiemetingen in de literatuur zijn uitgevoerd op
maaiveldniveau. Over de invloed van de lage positie van het wateroppervlak in het
slootprofiel op de depositie is weinig bekend (Huijsmans et al., 1996).De afstand
tussen debespuiting en deinsteek vanhet sloottalud kan eenbelangrijke rol spelen
bijhetdepositiepatroon inhet slootprofiel. Bijbespuitingdichtbijdeinsteekkomen
ook de grotere druppels boven de sloot, terwijl dit bij bespuiting opgrotere afstand
alleen de fijne druppels zijn (minder neiging tot depositie).
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Er zijn nognauwelijks goede metingen over debeperking van het overwaaien door
gebruikvannieuwedoptypen,zoalsdekantspuitdop.Dergelijk onderzoek moetmet
een ruim aantal herhalingen en onder verschillende omstandigheden worden
uitgevoerd. Via het meten van basisgegevens (o.a. druppelgroottespectrum) en het
gebruik van een rekenmodel kan het aantal metingen worden beperkt.
De aandacht heeft zichtot nutoe beperkt tot de directe depositie van spuitvloeistof
ophet wateroppervlak. Bestrijdingsmiddelen gedeponeerd opplanten en bodem op
het sloottalud kunnen naderhand deels afspoelen en zo indirect leiden tot
waterverontreiniging.
Een Commissie van Deskundigen (1996) heeft geschat hoe de emissie van
bestrijdingsmiddelen via overwaaien naar waterlopen zich heeft ontwikkeld in de
periode 1986 tot 1995. Vermoedelijk is de afname van het overwaaien van
spuitvloeistof geringgeweest.In 1995warenmaatregelentegenhetoverwaaienvanuit
de akkerbouw en groenteteelt nog slechts op zeer bescheiden schaal ingevoerd in
de praktijk.
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3 Atmosferische depositie

3.1 Inleiding
Bij het spuiten van bestrijdingsmiddelen in vollegrondsteelten is er veelal een
druppelspectrum waarinookfijne druppeltjes voorkomen.Defijne druppeltjes kunnen
door indrogen, afhankelijk van de weersomstandigheden, overgaan in zeer fijne
druppeltjes en deeltjes. De zeer fijne aerosolen worden meegevoerd met de wind
overgrotereafstanden. Vanuitdeatmosfeer treedterdaarnanatteendrogedepositie
op, ook op vrij grote afstanden van de plaats van toediening.
Hetbestrijdingsmiddel datopdebodem-enplantoppervlakken vanhetperceelterecht
komtisonderhevigaanvervluchtiging.Desnelheidvanvervluchtigen wordtbepaald
doordeeigenschappen vanhetmiddel (o.a.deverzadigdedampdruk),de interacties
met de oppervlakken en de weersomstandigheden. De vervluchtiging van triallaat,
ethoprofos enparathion vanaf een humeuze zandgrond in het veld werd bestudeerd
door Bor et al. (1995a). Op 11 tijdstippen na de bespuiting werd de snelheid van
vervluchtigen gemeten.Opgrondhiervanwerd decumulatieve vervluchtiging inde
eerste2weken geschatopresp.29%,24%en4%vandedosering.Nade bespuiting
vaneenkleigrond werd devervluchtiging vanEPTC,triallaat enparathion gemeten
door Boret al. (1995b). De cumulatieve vervluchtiging in de eerste 2 weken na de
toepassing werd geschat op resp. 26%, 19% en 2,4 % van de dosering.
De cumulatieve vervluchtiging van parathion en chloorthalonil na bespuiting van
een aardappelgewas werdgeschatopbasisvanmetingen op 14tijdstippen (Vanden
Berg et al., 1995). De cumulatieve vervluchtiging van parathion in de eerste week
werdgeschatop31%vandedosering.Voorhetweinigvluchtigechloorthalonilwerd
de cumulatieve vervluchtiging (week 1) geschat op 5% van de dosering, maar
vanwege depersistentie op het blad ging de vervluchtiging na een week nog door.
De ontstane damp wordt via de lucht getransporteerd en vervolgens gedeponeerd.
Dedepositievanuitdeatmosfeer kanplaatsvindeninverschillendevormen:opgelost
indeneerslag,alsvastedeeltjes ofgeadsorbeerdaanvastedeeltjes.De atmosferische
depositie iseenpotentiëlebronvanverontreiniging vanwaterlopen.Allereerst dient
de bijdrage ervan aan de waterverontreiniging zo goed mogelijk te worden
gekwantificeerd. Hieruit volgt deurgentie van maatregelen om deze immissieroute
te minimaliseren.
Analysesvoorhetloofdodingsmiddel metoxuronindeneerslagwerdengerapporteerd
door Heemraadschap Fleverwaard (1993). De 90-percentiel-waarde voor de 80
metingen was 0,3 ug/1.Er werd één relatief hoge waarde van 40 ug/1 gemeten,
mogelijk door een toepassing in de buurt van de opvang. Voor het fungicide
fentinhydroxide was de 90-percentiel-waarde van 80 analyses in de neerslag 0,10
ug/1(Heemraadschap Fleverwaard, 1993).Dehoogste waardevoordeze verbinding
was 1,2ug/1.
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