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Behoud middelen voor de aardbeienteelt

Risico emissie door afspoeling en afspuiten
Ondanks gerichte maatregelen en beperkingen worden
toch nog regelmatig stoffen in het water aangetroffen die
de MTR-norm overschrijden. Dit bleek uit een screening
van het waterschap Brabantse Delta.
Twee middelen hiervan worden regelmatig gebruikt in de
aardbeienteelt:
 metolachloor S (Dual Gold)
 iprodion (Rovral)
Reden om via een gezamenlijk initiatief van Brabantse
Delta, de regionale Agrodis-leden, ZLTO, enkele Nefytoleden en LTO-groeiservice aan oplossingen te werken.
Metingen waterschap en Telen met toekomst
Belangrijke vraag voor de betrokken partijen is: hoe en
langs welke weg komen de middelen in het oppervlaktewater terecht. Als dat bekend is zijn er gericht maatregelen te treffen. Met dat doel heeft Waterschap
Brabantse Delta op verzoek van bovengenoemde
partijen in de herfst van 2009 op vier percelen metingen
uitgevoerd. De percelen zijn in overleg met enkele
regionale Agrodisleden uitgekozen.
Ook het schoonmaken van de spuitmachine kan een
risicofactor vormen. Om een beeld te krijgen in welke
mate heeft Telen met toekomst bij twee telers het
reinigingswater dat vrijkomt na het schoonspuiten van
een spuitmachine met luchtondersteuning opgevangen
en laten analyseren.
Wat kunt u doen om emissie te voorkomen?
 Stal uw spuitmachine na gebruik onder een afdak.
Voorkom dat spuitmiddel bij neerslag via de erfverharding en riool in het oppervlaktewater terecht komt.

 Reinig uw spuitmachine niet op een verhard terrein
met afvoer naar riolering of oppervlakte water.
Plaats de spuitmachine op een gras- of braakstrook
op een afstand van minimaal 5 m vanaf de insteek
van de sloot.
 Zorg voor voldoende opvangcapaciteit vanuit de
trayvelden, zodat de eerste 2 mm neerslag onder
alle omstandigheden opgevangen kan worden.
 Ga over tot hergebruik van het opgevangen water
vanaf trayvelden.
 Leg een grasrand aan langs de sloot. Zaai deze al
vroeg in het voorjaar in, zodat een stevige grasmat
ontstaat.
 Zorg dat het afspoelende water zich verspreid over
de grasbaan. Laat afwateringsgeultjes in deze
grasstrook en niet in de sloot eindigen.

Wilt u meer weten over toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, neem dan contact op met
uw leverancier of contactpersoon.
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Resultaten metingen herfst 2009
Op twee wachtbedden zijn in het talud van de sloot
dichte goten ingegraven. Bij neerslag stroomt het water
af naar deze plekken en wordt gedeeltelijk opgevangen
in deze goten. Dit opgevangen water is geanalyseerd op
gewasbeschermingsmiddelen.
Op de trayvelden wordt water dat van het veld loopt
opgevangen in een drainput. Het is verplicht om de
eerste 2 mm op te vangen en te hergebruiken. Het
restant kan worden geloosd op het oppervlaktewater.
De vraag is interessant hoeveel middel er met het
afstromende water in de drainput terecht komt.
Om dat in beeld te krijgen zijn in de periode september –
november op twee trayvelden tweewekelijks monsters
uit de drainput genomen.
De eerste 2 mm zijn niet apart bemonsterd. Het lab van
het waterschap heeft de analyses uitgevoerd.
In tabel 1 zijn voor wachtbed en trayveld de belangrijkste
gevonden middelen weergegeven. Hieruit blijkt dat er in
het afspoelende water afkomstig van het wachtbed en in
het water in de drainput middelen worden aangetroffen.
Bij een hoge concentratie van de middelen en bij een
grote hoeveelheid afspoelend water kan de MTR in de
sloot worden overschreden.
Waakzaamheid is dus geboden.

Bij twee aardbeitelers is het reinigingswater dat vrijkomt
bij afspuiten van de spuitmachine met luchtondersteuning opgevangen. Ook dit water is geanalyseerd.
Opvallend is dat alle in de aardbei toegepaste middelen
zijn teruggevonden. Indien het opgevangen water direct
in het oppervlaktewater terecht was gekomen zou er
van een ernstige verontreiniging sprake zijn geweest.
In tabel 2 zijn de stoffen weergegeven die bij een
volledige menging in een standaardsloot van 100 m
meer dan 5 keer de MTR overschrijden. Indien het
reinigingswater afkomstig van deze spuitmachines in
het oppervlaktewater terecht zou komen kan het voor
kilometers verontreinigde sloot zorgen. Met gerichte
maatregelen is dit gemakkelijk te voorkomen!

Tabel 2. Reinigingswater afkomstig van spuitmachine met
luchtondersteuning. Overschrijding MTR bij afvoer reinigingswater
naar sloot.
Werkzame stof

Merknaam

MTR

x overschr

µg/l

MTR

deltamethrin

Decis

0,0003

1747

thiacloprid

Calypso

0,025

1742

iprodion

Rovral

0,1

390

metolachloor

Dual Gold

0,2

360

pyraclostrobin

Signum

0,023

164

Tabel 1. Aangetroffen middelen in het afspoelingswater van het

fenhexamid

Teldor

2

108

wachtbed en in het water uit de drainopvang van de trayvelden.

boscalid

Signum

0,55

78

mepanipyrim

Frupica

1,45

44

mcpa

MCPA

1,5

42

metamitron

Goltix

10

23

10

20

Werkzame stof

Merknaam

Wachtbed

Trayveld

kresoxim-methyl

Stroby

x

metolachloor

Dual Gold

x

dimethomorf

Paraat

pyrimethanil

Scala

x

fenmedifam

Betanal

0,5

16

fenmedifam

Betanal

x

hexythiazox

Nissorun

0,025

15

boscalid

Signum

x

x

cyprodinil

Switch

0,41

9

dimethomorf

Paraat

x

x

x

Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van Waterschap,
Brabantse Delta, regionale Agrodis-leden, ZLTO, enkele Nefyto-leden
en LTO-groeiservice.
Meer info over de metingen: jacques.rovers@wur.nl

