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Woord vooraf

In de periode 2006 tot 2008 zijn gegevens verzameld over activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen in de
open teelten die kunnen leiden tot puntemissies naar het oppervlaktewater. Om gericht aan verbetering van de
waterkwaliteit te kunnen werken is er behoefte aan een methode om de verschillende emissieroutes te
vergelijken op hun risico voor oppervlaktewater. In dit rapport is de methode, genaamd POSSUM (POint
Sources to SUrface waters Model), beschreven en toegepast op de gegevens over puntemissies verzameld
door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) voor de open teelten akkerbouw, bollen- en fruitteelt.
John Deneer (Alterra) wordt bedankt voor het kritisch doorlezen van de tekst.
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Samenvatting

Puntemissies gewasbeschermingsmiddelen
Overschrijdingen van normen door gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden meestal
toegeschreven aan diffuse bronnen zoals drift en drainage. Daarnaast dragen puntbronnen - als gevolg van
activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen op het erf zoals vullen, inwendig en uitwendig reinigen van
spuitapparatuur - bij aan emissies naar oppervlaktewater. Daarmee zijn puntemissies naar verwachting mede
verantwoordelijk voor overschrijdingen van de normen.
Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen zijn een risico voor oppervlaktewater. Daarbij is het onduidelijk
welke activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen op het erf het meest bijdragen aan eventuele
normoverschrijdingen. In dit rapport zijn verschillende activiteiten die tot puntemissies kunnen leiden
vergeleken en gerangschikt. Door puntbelastingen te rangschikken naar hun bijdrage aan risico voor water,
kunnen maatregelen worden gericht op meest belastende puntemissies. Wanneer onvoldoende kennis
aanwezig blijkt te zijn, kan het onderzoek zich richten op die kennisleemtes.

POSSUM
Het POSSUM-model (POint Sources on SUrface water Model) is ontwikkeld om de gevolgen van puntemissies
op oppervlaktewater te rangschikken naar de, voor water, meest risicovolle activiteit met
gewasbeschermingsmiddelen. POSSUM vergelijkt de risico’s van verschillende activiteiten op basis van
gegevens over activiteiten en bedrijfssituaties; op basis van kennis omtrent depositie van reststromen met
gewasbeschermingsmiddelen (in putten, op het erf of op de bodem), en de frequentie waarin verschillende
activiteiten ten opzichte van elkaar worden uitgevoerd. De activiteiten worden vergeleken op bedrijfsniveau op
de schaal van een bedrijf voor een periode van één jaar.

Resultaten toepassing van POSSUM voor open teelten
POSSUM is toegepast voor drie landbouwsectoren. In het model bepaalt de combinatie van grootte en
frequentie van emissie welke activiteit het meest bijdraagt aan emissie naar oppervlaktewater.
Voor de akkerbouw is gekeken naar het gebruik van de werkzame stof terbutylazin bij de activiteiten vullen,
inwendig reinigen en uitwendig reinigen van de spuitapparatuur in de maïsteelt. Uit de berekeningen blijkt dat
de grootste bijdrage wordt geleverd door de activiteit ‘vullen van de spuittank’.
Voor de bloembollenteelt zijn voor de werkzame stoffen pirimifos-methyl en prochloraz de volgende activiteiten
vergeleken: nalekken van ontsmette bollen, condenswater vanuit opslag, spoelen van geoogste bollen en
reinigen van kuubskisten. Uit de berekeningen blijkt dat de grootste bijdrage wordt geleverd door de
activiteiten ‘spoelen van geoogste bollen’ en ‘reinigen van kuubskisten’.
Voor de fruitteelt is gekeken naar de werkzame stof imidacloprid en de activiteiten: vullen van de spuittank,
inwendig reinigen van de spuit, uitwendig reinigen van de spuitapparatuur en nat sorteren van fruit. Uit de
berekeningen blijkt dat de grootste emissie ontstaat door het uitwendig reinigen van de spuitapparatuur.
De resultaten van de berekeningen worden het meest beïnvloed door de hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddel die bij de activiteit door depositie in de put, op de vloer of op de bodem
terechtkomt.
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Gebruikte gegevens en onzekerheid in resultaten
De emissies in dit rapport zijn berekend op basis van gegevens die van 2006 tot 2008 verzameld zijn. Er is
gewerkt met de huidige kennis over emissierisico’s in de praktijk. Recentere of aanvullende gegevens en/of
emissiereducerende maatregelen kunnen de resultaten verfijnen bij het vergelijken van de emissieroutes.
In de huidige studie zijn mogelijke puntemissies naar het oppervlaktewater vergeleken op basis van de totale
emissie per activiteit als maat voor de belasting van oppervlaktewater. Daarnaast is de spreiding in emissies in
beeld gebracht als verdeling van berekende concentraties; zijn er enkele grote emissies of vele kleine
emissies. De conclusies kunnen veranderen afhankelijk van de gewenste toetsgrootheid: massa of
concentratie. In deze studie is gekeken naar emissies naar een kavelsloot. Het belang van de emissies voor
grotere watersystemen is niet bekeken.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen zijn: meer en betere gegevens verzamelen om de resultaten te verifiëren, beter
te onderbouwen en te verfijnen. Hierbij is vooral aandacht gewenst voor die activiteiten die in deze studie als
meest risicovol zijn geïdentificeerd. Per sector gaat het om een andere activiteit. Onderzoek en maatregelen
om puntemissies terug te dringen dienen zich te richten op diezelfde activiteiten. De implementatie van
maatregelen op het erf - gericht op voorkomen van puntemissies - moet verder worden gestimuleerd indien
overschrijdingen verder teruggedrongen dienen te worden.

10
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Inleiding

Puntemissies gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
Overschrijdingen van normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden meestal
toegeschreven aan diffuse bronnen zoals spuitdrift en drainage. Er is veel onderzoek gedaan naar spuitdrift bij
de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen vanwege de bijdrage ervan aan emissie naar
oppervlaktewater. Drift-reducerende doppen, spuitvrije zones en bufferzones zonder gewas zijn geïntroduceerd
om de emissie terug te dringen. Echter, metingen van waterschappen tonen minder afname van concentraties
in oppervlaktewater dan verwacht op basis van modelberekeningen (MNP, 2006). Dit is mogelijk veroorzaakt
door de bijdragen van andere diffuse bronnen als uitspoeling, en door puntbronnen. Puntemissies als gevolg
van activiteiten op het erf zoals vullen, en inwendig en uitwendig reinigen van spuitapparatuur dragen bij aan
emissies naar oppervlaktewater (Basford et al., 2004; Debaer en Jaeken, 2006a,b; De Wilde et al., 2007;
Jaeken en Debaer, 2005; Wenneker, 2004). In België en Duitsland wordt de bijdrage van puntemissies vanaf
het erf op de totale emissie naar het oppervlaktewater geschat op 40% respectievelijk 70 - 90% (Carter, 2000;
Kreuger en Nilsson, 2001; Mason et al., 1999). Hiermee zouden puntemissies mede verantwoordelijk zijn voor
overschrijdingen van de normen.
De afgelopen jaren is door monitoren en veldonderzoek getracht om een beter beeld te krijgen van het
relatieve belang van verschillende activiteiten op de emissie naar oppervlaktewater (Bach et al., 2005; Huber
et al., 2000; Kreuger en Nilsson, 2001; Müller et al., 2002). Het blijkt lastig om concentraties gemeten in
oppervlaktewater te herleiden tot de bronnen ervan.
Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen zijn een risico voor oppervlaktewater, maar het is niet duidelijk
welke activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen op het erf het meest bijdragen aan normoverschrijdingen.
In dit rapport zijn verschillende activiteiten die tot puntemissies kunnen leiden vergeleken en gerangschikt.

Het POSSUM-model
Door puntemissies te rangschikken naar hun bijdrage aan risico voor water, kunnen specifieke maatregelen
beter worden gericht op de meest belastende puntemissies. Als bekend is waar kennis ontbreekt, kan hier
rekening mee gehouden worden bij het analyseren van de oorzaak van waterkwaliteitsproblemen en kan
onderzoek zich richten op die kennisleemtes.
Het POSSUM-model (POint Sources on SUrface water Model) is ontwikkeld om de belasting van puntemissies
op oppervlaktewater te kwantificeren. POSSUM vergelijkt de emissies van verschillende activiteiten naar
oppervlaktewater op basis van gegevens over activiteiten en bedrijfssituaties, depositie van reststromen met
gewasbeschermingsmiddelen in een put, op het erf of op de bodem, en de frequentie waarin verschillende
activiteiten ten opzichte van elkaar worden uitgevoerd. De activiteiten die tot puntemissies leiden worden
vergeleken op bedrijfsschaal gedurende een jaar.

Toepassing van POSSUM voor open teelten
POSSUM is toegepast voor drie landbouwsectoren: akkerbouw, (bloem)bollenteelt en fruitteelt. Voor de
akkerbouw zijn de emissies berekend voor het vullen, het inwendig reinigen van de spuitapparatuur en het
uitwendig reinigen van de spuitapparatuur voor de het gebruik van de stof terbutylazin. Deze stof wordt vooral
gebruikt in de maïsteelt. Voor de (bloem)bollenteelt zijn emissies berekend bij het bewaren en het spoelen van
bollen voor de stof pirimifos-methyl, en voor het spoelen van bollen en het reinigen van kuubskisten voor de
stof prochloraz. Voor de fruitteelt zijn de emissies berekend bij het vullen van de spuittank, het inwendig
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reinigen van de spuitapparatuur, het uitwendig reinigen van de spuitapparatuur en het nat sorteren van fruit
voor de stof imidacloprid.

Doel van de studie
Het doel van deze studie is om de hoogte van de emissie van een aantal mogelijke puntemissies te vergelijken.
Dat betekent niet dat de emissies ook daadwerkelijk optreden in de praktijk. De resultaten van de
berekeningen zijn niet geschikt om te vergelijken met metingen van concentraties in oppervlaktewater. De
berekeningen zijn gedaan op basis van gegevens verzameld voor de periode 2006 - 2008. Recent gewijzigde
praktijk en bijvoorbeeld maatregelen om de emissie te verminderen zullen leiden tot andere resultaten.
De berekeningen betreffen emissies naar lokaal oppervlaktewater, d.w.z. daar waar de emissie optreedt.
Mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van oppervlaktewater op plaatsen waar water van een groter gebied
samenkomt (regionaal) wordt niet beschouwd. Dit zijn wel meestal de plaatsen waar chemische monitoring
plaatsvindt. In deze studie is geen keuze gemaakt voor hoe we het risico van puntemissies beoordelen.
Daarvoor zijn verschillende keuzes mogelijk, zoals de hoogste concentratie, de 90-percentielwaarde van de
concentratie, het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnorm, of de frequentie van overschrijding.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de methodiek van POSSUM toegelicht. In hoofdstuk 3 is beschreven welke gegevens zijn
gebruikt voor de drie open teelten waarvoor met POSSUM is gerekend. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de
berekeningen voor de drie teelten, een eenvoudige gevoeligheidsanalyse voor de akkerbouw en discussie van
de resultaten per teelt. Hoofdstuk 5 geeft de algemene discussie en hoofdstuk 6 de conclusies en
aanbevelingen van de studie.
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2

Methode

2.1

Afbakening en uitgangspunten

Op een bedrijf waar activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen plaatsvinden, bestaat de mogelijkheid dat
een klein deel van deze gebruikte middelen het milieu bereikt. Door bijvoorbeeld wassen van de
spuitapparatuur of door morsen bij het vullen van apparatuur kan een deel van het middel in een put, op de
vloer of op de bodem terechtkomen. Het gedeponeerde gewasbeschermingsmiddel kan vervolgens via het
oppervlak of riool nabijgelegen oppervlaktewater bereiken.
POSSUM rekent uitgaande van een depositie die optreedt bij een activiteit op het bedrijf - leidend tot een
emissie - een concentratie in het oppervlaktewater. De berekening beslaat het traject van depositie van het
gewasbeschermingsmiddel tot en met een emissie naar water, zoals schematisch weergegeven in figuur 1. Op
basis van de emissie wordt een concentratie uitgerekend, onafhankelijk van of er in de praktijk wel
oppervlaktewater is.
De berekening betreft de hoogte van emissies op lokaal oppervlaktewater, d.w.z. daar waar de emissie
optreedt. De consequenties voor regionaal oppervlaktewater, waar de gewasbeschermingsmiddelen na
transport via sloten terecht kunnen komen zijn gezien de complexiteit geen onderdeel van deze studie.

Activiteit

Processen

Depositie in put

Route

Oppervlakte
water

op vloer of
op bodem
Figuur 1
Schematisch overzicht emissies op oppervlaktewater door puntemissies.

De concentratie als gevolg van emissie in lokaal oppervlaktewater wordt bepaald door de volgende factoren:
De massa (M) van de actieve stof in de opgetreden depositie, en beschikbaar voor emissie naar
oppervlaktewater.
De emissiefractie (E) op basis van route en processen.
Het volume (V) van het ontvangende oppervlaktewater.
De frequentie waarmee de activiteit wordt uitgevoerd.
Voorbeelden van mogelijke deposities zijn het water dat van een spuit afdruipt bij het uitwendig reinigen van de
spuit, product dat wordt gemorst bij het vullen van de spuit, middel dat van het plant- en/of (opkweek)
fustmateriaal lekt en water dat na het reinigen van geoogst materiaal vrijkomt.
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De fractie van de gedeponeerde massa die in oppervlaktewater terecht kan komen wordt aangeduid als
emissiefractie. De emissiefractie wordt bepaald door de route vanaf de plaats van de activiteit tot aan de
emissie, en de processen die optreden gedurende dit traject. Het type erfverharding bepaalt bijvoorbeeld of
een deel van de emissie tijdens het afspoelen infiltreert en dus niet aankomt bij het oppervlaktewater.
Processen die optreden tussen depositie en emissie, zoals vervluchtiging, afbraak en adsorptie van de actieve
stof, verminderen de geloosde fractie.
Het volume van het ontvangende oppervlaktewater bepaalt de mate van verdunning. Bij een verdunning in een
groot volume is de concentratie in het water lager dan bij een verdunning in een klein volume.
De frequentie van het uitvoeren van een activiteit bepaalt hoe vaak in een jaar een emissie kan optreden.
Bij het vergelijken van verschillende activiteiten kan een activiteit die relatief vaak plaatsvindt risicovoller zijn
dan een activiteit die maar één keer per jaar plaatsvindt. Een activiteit met relatief kleine kans op emissie kan
bij voldoende hoge frequentie tot een hoog risico voor oppervlaktewater leiden.
De processen, die verantwoordelijk zijn voor afname van het middel (zoals afbraak en vervluchtiging) en
(tijdelijk) vastleggen van het middel (zoals adsorptie en neerslaan) zijn nog niet meegenomen in de
berekeningen. Dit is worst case voor de berekende concentraties, want die processen leiden tot lagere
concentraties. Bij korte afvoertijden is de afname van massa als gevolg van vervluchtiging en afbraak gering.
Adsorptie zorgt voor een vertraging van de emissie. De emissie naar waterlopen hoeft niet onmiddellijk na het
optreden van een depositie plaats te vinden, maar kan ook na enige tijd plaatsvinden, bijvoorbeeld uit eerdere
depositie op de grond of doordat in een periode met veel neerslag een bezinkput overloopt. In die gevallen
leiden afbraak en vervluchtiging tot kleinere emissies, doordat de hoeveelheid middel voor emissie
beschikbaar kleiner is geworden.

2.2

Schema voor de plaats van activiteit, route en emissie

Als basis voor iedere berekening geldt het schema in figuur 2. Afhankelijk van landbouwsector en
onderzoeksvraag wordt dit aangevuld met de activiteiten (in de linker kolom) en met verbindingspijlen tussen
de elementen (op basis van beschikbare gegevens). Een mogelijk voorbeeld van de activiteiten zou kunnen
zijn: het vullen en het uitwendig reinigen van de spuitapparatuur. De verschillende verbindingen worden dan
gevormd door een wasplaats van een akkerbouwbedrijf verbonden met zowel een put zonder afvoer als een
put met afvoer. De verbindingspijlen in de figuur gelden voor iedere situatie, maar zijn mogelijk niet in iedere
sector of voor iedere activiteit relevant.
De plaats van de activiteit kan zijn: op het erf zelf, in/bij de bewaring, in/bij het spoelbassin, in het
bedrijfsgebouw, op een spoelplaats of op het perceel.
Mogelijke routes zijn: via het erf (water stroomt over het erf), via een put zonder afvoer (kan een mestput zijn),
via riool en afvalwaterzuivering (AWZI), via een put met overloopmogelijkheid (meestal via een pijp), via
grondwater (door veel infiltratie door de bodem), via één punt (plaats waar de spuitapparatuur wordt gereinigd)
op een perceel (puntemissie) of via het uitrijden van het restant spuitvloeistof over het perceel (diffuse
emissie).
De emissie kan plaats vinden op lokaal of regionaal oppervlaktewater. Emissies naar regionaal
oppervlaktewater worden niet door POSSUM beschreven.
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Bij dit basisschema zijn aannames gedaan voor de berekeningen, ook de basis voor de verbindingspijlen is
weergegeven in het schema. De routes zijn gebaseerd op de volgende veronderstellingen:
Als de activiteit plaatsvindt op het erf, dan spoelt het gemorste product, spuitvloeistof of het
reinigingswater over het erf af, tenzij het water wordt opgevangen in een put zonder afvoer (een
mestkelder of bezinkput).
Als er een was- en spoelplaats aanwezig is, dan stroomt de gemorste formulering of het reinigingswater
naar een bezinkput.
Als er een bezinkput aanwezig is, dan is er een overloopmogelijkheid in de vorm van een afvoerpijp naar
een (droge) sloot of het riool (algemene was- en spoelplaats), of geen afvoer (speciale was- en
spoelplaats).
Als het restwater met gewasbeschermingsmiddel diffuus op het perceel wordt uitgereden is er geen
puntemissie.
Een mogelijke emissie leidt ook altijd tot een emissie naar het oppervlaktewater, doordat er steeds de
aanwezigheid van oppervlaktewater wordt verondersteld.

ı--- Activiteit ---ı ı-------- Plaats -----------ıı------------ Route -------------ıı---- Emissie -------ı
Erf

Erf
Oppervlaktewater
regionaal

Erf
Bewaring

Spoelbassin

Put zonder overloop

Riool en AWZI
Afvoer

Bedrijfsgebouw
Grondwater

Spoelpaats

Perceel punt
Perceel diffuus

Perceel
Perceel

Oppervlaktewater
lokaal

punt

Figuur 2
Basisschema van plaatsen van activiteit, routes en plaats van emissie voor POSSUM.

Gemorst product of reinigingswater op het erf spoelt af naar een put zonder afvoer (bv. mestkelder), naar
oppervlaktewater of via het riool naar regionaal oppervlaktewater. Het riool kan een gemengd stelsel zijn of
een gescheiden stelsel. Bij een gescheiden stelsel wordt water afgevoerd naar het vuilwaterriool of naar het
hemelwaterriool. Water afgevoerd via het gemengde of vuilwaterriool komt via de
afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in het regionale oppervlaktewater.
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Of het morsen bij vullen of reinigen leidt tot emissie naar het oppervlaktewater wordt bepaald door het al dan
niet overlopen van de bezinkput en het neerslagpatroon.
Een algemene vul- of wasplaats wordt voor meerdere doeleinden, onder andere het afspuiten van
landbouwmachines gebruikt, en heeft een bezinkput met overloop. De speciale vul- of spoelplaats wordt alleen
voor gewasbeschermingsmiddelen en eventueel voertuigen verontreinigd met meststoffen gebruikt, heeft ook
een bezinkput, maar geen overloop. Als de bezinkput vol is, wordt het water en vast materiaal afgevoerd naar
het perceel.
Voor iedere route is een emissiefractie vastgesteld op lokaal en op regionaal oppervlaktewater. De emissie
naar regionaal oppervlaktewater wordt in deze studie niet verder doorgerekend en geëvalueerd.
Voor de route over het erf worden drie typen erfondergrond onderscheiden; ondoorlatend (bijvoorbeeld een
betonplaat), halfdoorlatend (bijvoorbeeld klinkerverharding) en doorlatend (bijvoorbeeld grind of onverhard).
De emissiefracties zijn geschat op basis van de volgende veronderstellingen (zie ook tabel 1):
Als de machine wordt gereinigd op het perceel dicht bij een sloot, kan 5% van het reinigingswater over het
perceel afstromen.
Als afstromend reinigingswater wordt opgevangen in een put zonder overloop (speciale was/spoelplaats,
maar ook een mestkelder), is er geen emissie. De inhoud van de put wordt diffuus verspreid over een
perceel of op een andere manier afgevoerd.
Als het erf ondoorlatend is, stroomt 100% van het reinigingswater af.
Als het erf deels doorlatend (een half-verharding als bv. klinkers) is, stroomt 30% van het reinigingswater
af.
Als het erf doorlatend (onverhard, ook bv. grint) is, spoelt 10% van het reinigingswater af.
Een algemene vul- of wasplaats heeft altijd een bezinkput, die vol zit en overstroomt bij een forse
regenbui; dan stroomt 100% van het reinigingswater via de afvoerpijp naar de sloot.
Afspoeling vanuit de put, vanaf het erf en vanaf het perceel treden alleen op na een forse regenbui.
Er is oppervlaktewater aanwezig waarop de emissie plaatsvindt.

Tabel 1
Emissiefracties per route.
Route

Emissie lokaal

Emissie regionaal

Erf ondoorlatend

1

0

Erf halfdoorlatend

0,3

0

Erf doorlatend

0,1

0

0
0

1
0

1

0

0,05
0

0
0

Riool en AWZI
Put zonder overloop (bv.
ook mestkelder)
Put met afvoer
Perceel punt
Perceel diffuus
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Toelichting
100% van het restwater spoelt af want het oppervlak
is helemaal dicht
70% infiltreert tussen voegen (Beltman et al., 2002;
Beltman et al., 2001)
Water infiltreert, maar bij veel neerslag stroomt
water over oppervlak af
Geen lokale emissie, wel regionaal
Geen emissie, want inhoud wordt diffuus uitgespreid
op perceel
Bij overstromen put emissie rechtstreeks op
oppervlaktewater
Bij veel neerslag stroomt water over oppervlak af
Geen emissie naar oppervlaktewater

De emissiefractie wordt gebruikt om de emissies op het oppervlaktewater te berekenen. Emissies via
vuil/gemengd riool en AWZI op het regionale oppervlaktewater zijn niet berekend.
Voor een sector of een vraagstelling kunnen er aanvullende aannames worden gedaan.

2.3

Berekening concentratie in oppervlaktewater

De uit een emissie resulterende concentratie gewasbeschermingsmiddel in oppervlaktewater kan worden
berekend met vergelijking (1). Een activiteit met een gewasbeschermingsmiddel waarbij massa wordt
gedeponeerd (M) op een oppervlak, leidend tot een puntemissie op het oppervlaktewater geeft de concentratie
in het oppervlaktewater met:

C

E M
V

Met:

C
E
M
V

=
=
=
=

Concentratie in water (μg/L)
Emissiefractie (-)
Massa depositie gewasbeschermingsmiddel (μg)
Volume van de sloot (L)

Hierbij wordt verondersteld dat het volume van de emissie verwaarloosbaar is ten opzichte van het volume van
de sloot. Er wordt aangenomen dat de gedeponeerde massa en de emissiefractie onafhankelijk zijn van elkaar.
De hoogte van de emissie wordt bepaald door de combinatie van depositie en emissiefractie (bepaald door
plaats van de activiteit en de bedrijfssituatie).
In deze studie zijn voor de sloot de dimensies gebruikt van de sloot die wordt toegepast in de Nederlandse
toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen (Beltman en Adriaanse, 1999). De breedte van het
wateroppervlak is 1 meter, de breedte van de bodem is 0,4 meter, de hellingshoek is 1:1, en het waterpeil is
0,3 meter. In de berekeningen voor puntemissies wordt een slootlengte van 100 meter verondersteld. Het
volume is dan 21.000 liter. Dit is een arbitraire keuze, een emissie treedt op één plaats in de sloot op, vanuit
een pijp of over een kort stuk van de sloot. Dit stuk is meestal korter dan 10 meter. Door de berekeningen te
doen voor een lengte van 100 meter wordt een extra verdunningsfactor van 10 ingevoerd. Het volume van de
emissie kan groter zijn dan enkele honderden liters en de duur van de emissie kan langer zijn dan enkele
minuten.
POSSUM berekent concentraties in de sloot door 10.000 maal combineren van een massa willekeurig
getrokken uit een set van massa’s met een emissiefractie willekeurig getrokken uit een set van
bedrijfssituaties. Dus de berekende concentratie is het resultaat van een emissieroute voor een combinatie van
de voorkomende bedrijfssituaties en emissiefracties. Bij een emissiefractie van 0 is de concentratie in de sloot
0. Het resultaat van de berekening is een waarschijnlijkheidsverdeling van concentraties in de sloot en wordt
weergegeven als een frequentiehistogram van mogelijke concentraties in oppervlaktewater.
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2.4

Invoergegevens voor de berekening

Voor het vullen van het model en het verzamelen van de invoergegevens zijn vijf stappen onderscheiden:
Vaststellen van activiteiten die kunnen leiden tot puntemissies.
Vaststellen van plaats van activiteit.
Berekenen of schatten van de depositie van massa actieve stof.
Combineren van plaats van activiteit en depositie met routes om te komen tot emissiefracties voor
verschillende bedrijfssituaties.
Vaststellen hoe vaak de activiteiten op een bedrijf binnen een jaar optreden.
In stap 1 wordt in detail gekeken naar de activiteiten gerelateerd aan gewasbeschermingsmiddelen die
mogelijk plaatsvinden op het bedrijf, van aankomst van het product op het bedrijf tot het uiteindelijke gebruik,
en activiteiten daarna (reinigen, afvoeren van resten, bewaring van oogst). Voorbeelden van dergelijke
inventarisaties zijn per landbouwsector gegeven in bijlage 1 van De Werd et al. (2006).
In stap 2 worden voor de relevante sector gegevens verzameld over de plaats waar de activiteiten worden
uitgevoerd. Bijvoorbeeld het vullen van de tank kan plaats vinden op een speciale was- en vulplaats of op het
perceel.
In stap 3 wordt per type activiteit informatie verzameld over de depositie die op kan treden. Als er geen
metingen beschikbaar zijn, moet op basis van ‘expert judgement’ de massa van de depositie worden geschat.
In stap 4 wordt per activiteit en per route een emissiefractie bepaald. Voor een bedrijfssysteem worden alle
mogelijke routes vastgesteld die kunnen leiden tot de emissies. De plaats van de activiteit en de route
waarlangs de emissie naar het oppervlaktewater kan komen bepalen de emissiefractie.
In stap 5 wordt bepaald in welke frequentie de activiteiten plaatsvinden op een bedrijf. De kans dat een emissie
optreedt wordt bepaald door het aantal keren dat een activiteit per jaar op een bedrijf wordt uitgevoerd.
Uitgangspunt van de berekeningen is om verschillende activiteiten te vergelijken voor wat betreft de frequentie
en hoogte van de mogelijke emissies naar oppervlaktewater. Omdat het om vergelijkende waarden gaat en
niet om absolute aantallen/frequenties van de emissies is voor alle activiteiten eenzelfde mate van neerslag
verondersteld, namelijk dat er na een activiteit altijd regen op zal treden.
Indien een bepaalde activiteit vooral of uitsluitend plaats zou vinden in een periode met minder frequente
neerslag zou dit uiteraard consequenties hebben voor de werkelijk optredende emissies, dit staat echter los
van de hoogte van de potentiële emissies.
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Invoergegevens voor berekeningen

3.1

Akkerbouw

3.1.1

Inleiding

In akkerbouwgebieden worden vooral herbiciden in oppervlaktewater aangetroffen. De meeste herbiciden
adsorberen zwak aan de bodem en spoelen daardoor relatief gemakkelijk uit. Echter, ook puntemissies kunnen
de oorzaak zijn van het aantreffen van de herbiciden in oppervlaktewater. Bij het vullen van de spuittank wordt
er soms gewasbeschermingsmiddel gemorst, en komt dan in de put, op de vloer of op de bodem. Soms wordt
na het spuiten de spuitapparatuur inwendig gereinigd, bijvoorbeeld omdat er bij een volgende bespuiting geen
resten van het gebruikte product in de tank mogen zitten. De spuitapparatuur wordt uitwendig gereinigd,
bijvoorbeeld aan het eind van het spuitseizoen voor stalling of vanwege onderhoud.
Een overzicht van alle mogelijke puntemissies in de akkerbouw is gegeven in bijlage 1 van De Werd et al.
(2006). De belangrijkste activiteiten die mogelijk leiden tot emissies zijn:
vullen van de spuittank,
inwendig reinigen van de spuitapparatuur,
uitwendig reinigen van de spuitapparatuur.
Welke van de drie activiteit het meest bijdraagt aan het risico voor oppervlaktewater is niet te onderscheiden
met de beschikbare gegevens. Door de beschikbare gegevens door te rekenen met behulp van POSSUM
wordt bepaald welke van de drie activiteiten het meeste risico geeft voor oppervlaktewater.
De vergelijking van deze activiteit wordt uitgevoerd op basis van de actieve stof terbutylazin. Terbutylazin is
een werkzame stof die alleen in de maïsteelt is toegelaten. Het middel wordt in de periode eind april tot half
juni gebruikt. Terbutylazin wordt net na het spuitseizoen van de maïs (half juni) in het oppervlaktewater
aangetroffen. Gegevens over de activiteiten en de bedrijfssituatie, van belang voor plaats van activiteit en
route, zijn afkomstig van 36 akkerbouwbedrijven. Deze worden geacht representatief te zijn voor
akkerbouwbedrijven in geheel Nederland. Het verwijderen van restvloeistof uit de tank is niet te onderscheiden
als activiteit leidend tot puntemissie want op 34 van de 36 bedrijven gebeurt dit op het perceel, waarbij in 30
gevallen de restanten worden verspoten op de kopakker of op een gedeelte van het perceel (Van Zeeland et
al., 2008a).

3.1.2

Depositie van massa

In deze paragraaf wordt per activiteit uitgelegd hoe de massa is berekend die als depositie terecht kan komen
in de put, op de vloer of op de bodem.

3.1.2.1

Vullen van de spuittank

Bij het vullen van de spuittank kan op verschillende manieren gemorst worden; bij het overbrengen van de
formulering in de tank kunnen druppels vanaf de verpakking naast de opening lekken, bij het aanvullen van de
tank met water kan de tank overlopen, en bij een automatische vulinstallatie kan slangbreuk optreden.
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Bij morsen van vijf druppels 200 g terbutylazin /L product vanaf de verpakking is de massa gemorst uitgaande
van een druppelvolume van 0,05 ml gelijk aan 0,05 g.
Op basis van interviews met akkerbouwers (bijlage 1) is geschat dat bij een halve minuut overlopen van de tank
200 liter water over de rand stroomt. Bij een beoogde doseringsconcentratie van terbutylazin van 1,6 g/L (4
L/ha product opgelost in 250 L water/ha = spuitvloeistof) is de massa gemorst 320 gram.
Slangbreuk van automatische vulinstallatie leidt tot het morsen van 100 ml formulering (zie bijlage 1). Voor een
terbutylazin formulering van 200 g/L bedraagt de gemorste hoeveelheid 20 gram.

3.1.2.2

Inwendig reinigen

De hoeveelheid restvloeistof in de tank na spuiten is afhankelijk van het tankvolume. Het volume aanwezig in de
tank en in de spuitboom is berekend op basis van 0,5% restvolume, en 2 L/m spuitboom (EN 121761-2)
gecorrigeerd voor lucht spuiten waardoor nog 25% van de vloeistof in de boom is achtergebleven. Bij
tankvolumes van 800, 3000 en 4200 liter en 21 meter boomlengte is de hoeveelheid restvloeistof 14, 25 en
31 liter. Bij 400 gram terbutylazin op 250 liter water als spuitoplossing is de concentratie in de tank 1,6 g/L.
De massa die geloosd wordt is dan 22, 40 of 50 gram. Met deze drie massa’s wordt gerekend. Uitgangspunt
is dat de drie tankvolumes in gelijke mate voorkomen binnen de akkerbouw.
In een alternatief scenario wordt de spuit nagespoeld met water uit de schoonwatertank (schoonwatertank is
10% van het spuitvolume). Het restant vloeistof in de tank wordt dan een factor 20 verdund van 0,5% naar de
inhoud van de schoonwatertank (= 10%) van het spuitvolume. Het water in de tank en in de leidingen na het
uitrijden van het naspoelwater heeft dan een twintig maal lagere concentratie. De depositie massa’s bij de drie
tankvolumes zijn dan 1,1, 2 en 2,5 gram. Deze variant wordt gebruikt voor de gevoeligheidsanalyse in 4.2.

3.1.2.3

Uitwendig reinigen

Op basis van literatuuronderzoek geeft Van de Zande (2007) voor veldspuiten dat 0,5% van het spuitvolume
achterblijft op de buitenkant van de spuitapparatuur. Van de Zande verwijst naar Ramwell (2007) voor recovery
van gewasbeschermingsmiddelen vanaf de spuitapparatuur van 40-80%. Ramwell et al. (2004) troffen dertien
actieve stoffen aan op de spuittank en spuitboom. Ze konden geen verband vinden tussen stofeigenschappen,
of de periode tussen spuiten en monstername, en de massa op de spuitmachine. Er wordt aangenomen dat bij
goed uitwendig reinigen 60% van de massa die op het uitwendige van de spuit eraf wordt gespoten.
Nemen we voor de variatie in massa de verschillende tankvolumes die er voorkomen; 800, 3000 en 4200 L.
Om het eenvoudig te houden nemen we de gemiddelde waarden voor achterblijven (0,5%) en afwassen (60%).
Een concentratie van 1,6 g/L terbutylazin in de tank komt bij de drie tankvolumes overeen met 1280 g, 4800
g en 6720 g bij een volle tank. De massa die op het perceel, erf of spoelplaats kan komen in het geval dat het
restvolume niet (verdund) over het perceel verspoten wordt, is dan 3,84 g, 14,4 g en 20,2 g.
Het volume reinigingswater en de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in reinigingswater zijn
gemeten bij vijf loonbedrijven (Van Zeeland et al., 2008). Met het volume en de concentratie is de massa te
berekenen die mogelijk geloosd kan worden (tabel 2).
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Tabel 2
Terbutylazin in reinigingswater bij uitwendig reinigen van spuitmachines op vijf loonwerkbedrijven (bron: Van Zeeland en Kroonen,
2008).
Bedrijf

1
2
3
4
5

Volume
(L)

Concentratie
(mg/L)

Massa
(mg)

532
250
262
285
285

2,0
0,04
1,7
0,32
4,4

1064
10,0
445
91,2
1254

De gemeten massa’s zijn een factor 3 tot 20 lager dan de massa’s berekend op basis van het
literatuuronderzoek. De geënquêteerde akkerbouwbedrijven, gebruikt voor de case in dit rapport, hebben 5 tot
50 ha maïs en bespuiten alleen de eigen maïs. De loonwerkers behandelen veel grotere oppervlakken. De
voorgeschiedenis van de loonspuiten is niet volledig bekend. Dit geldt ook voor informatie over tussentijds
afregenen tijdens stalling van de apparatuur. Er is dus geen relatie te leggen met het bespoten areaal en de
periode waarin de bespuitingen worden uitgevoerd. Een goede vergelijking met de getallen vastgesteld door
Van de Zande is niet mogelijk.

3.1.3

Activiteiten en routes

Voor het vullen van de spuittank en het inwendig en uitwendig reinigen van de spuitapparatuur zijn de plaats
van activiteit en de routes die kunnen leiden tot emissies gelijk. Deze zijn schematisch weergegeven in figuur
3.
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ı--- Activiteit ---ı ı-------- Plaats -----------ıı------------ Route ---------------ı ı---- Emissie -------ı
Erf
Erf
Erf

Vullen
Vullen
tank
spuit

Oppervlaktewater
regionaal

Put zonder overloop

Riool en AWZI

Vullen
Inwendig
reinigen
spuit

Put met afvoer
Vullen
Uitwendig
reinigen
spuit

Spoelplaats
Perceel punt
Perceel

Tankrest

Perceel diffuus
Perceel
punt

Oppervlaktewater
lokaal

Figuur 3
Schema van routes van gewasbeschermingsmiddelen bij het vullen, en het uitwendig en inwendig reinigen van spuitmachines op het
erf, op de wasplaats of op het perceel.

3.1.4

Emissiefracties

De inrichting van het bedrijf en de activiteiten rond gewasbeschermingsmiddelen zijn onderzocht in een
enquête onder 36 akkerbouwers (Van Zeeland et al., 2007). Ondanks de beperkte dataset nemen we voor dit
voorbeeld aan dat de 36 akkerbouwers representatief zijn voor de akkerbouw-sector. We nemen aan de
bedrijven ook representatief zijn voor het gebruik van terbutylazin in maïs.
Op negen van de 36 bedrijven wordt maïs verbouwd op arealen variërend van zes tot 46 ha. Een groot deel
van de maïs wordt eenmalig bespoten met terbutylazin in de periode mei/juni. De spuitapparatuur wordt
gereinigd in de periode mei t/m november.

3.1.4.1

Vullen van de spuitapparatuur

De plaats waar de spuitapparatuur wordt gevuld en de route die gebruikt wordt voor het schatten van de
emissiefractie zijn weergegeven in tabel 3. Op basis van de plaats waar wordt gevuld en de route op het
bedrijf is een emissiefractie bepaald voor lokaal oppervlaktewater en voor regionaal oppervlaktewater met de
regels gegeven in 2.2, in tabel 1.
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Tabel 3
Bedrijfsinrichting en activiteiten bij vullen van spuitmachines met geschatte emissiefractie op akkerbouwbedrijven na toepassing van
terbutylazin.
Route

Emissiefractie op
oppervlaktewater

H
●
●

●
●

D
●

●

Regionaal

●
●

●

Lokaal

O
●

Perceel diffuus

Perceel punt

Afvoer

Riool en AWZI

Put zonder overloop

●

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw

Spoelbassin

Bewaring

Erf

Aantal bedrijven
8
7
5
4
4
2
2

Plaats van activiteit

1
0,05
0,3
0
0
0,1
1

0
0
0
0
0
0
0

* O = Ondoorlatend, H = Halfdoorlatend, D = Doorlatend

In zeven gevallen is de put zonder overloop een mestkelder. Eén van de bedrijven heeft een speciale vul- of
wasplaats, wel met een bezinkput, maar niet met overloop. De fracties 0 en 1 komen het meest voor.

3.1.4.2

Inwendig reinigen

De plaats waar de spuittank inwendig wordt gereinigd en de route die gebruikt wordt voor het schatten van de
emissiefractie zijn weergegeven in tabel 4. Meestal vindt inwendig reinigen op het perceel plaats. Bijna alle
emissiefracties liggen in het bereik van 0 tot 0,1.
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Tabel 4
Bedrijfsinrichting en activiteiten bij inwendig reinigen van spuitmachines met geschatte emissiefractie op akkerbouwbedrijven na
toepassing van herbiciden.
Route

Emissiefractie op
oppervlaktewater

O
H
H
O
D
●

●
●
●
●

Regionaal

●
●
●
●
●
●

●

Lokaal

●
●

Perceel diffuus

Perceel punt

Afvoer

●

Riool en AWZI

Put zonder overloop

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw

Spoelbassin

Bewaring

Erf

Aantal bedrijven
1
24
1
1
1
1
4
1
2

Plaats van activiteit

0
0,05
1
0,3
0
0
0,1
0
0

1
0
0
0
0,3
1
0
0
0

* O = Ondoorlatend, H = Halfdoorlatend, D = Doorlatend

3.1.4.3

Uitwendig reinigen

De routes voor het uitwendig reinigen van de apparatuur zijn gelijk aan de routes voor vullen en inwendig
reinigen. De speciale was- en spoelplaats wordt alleen voor spuitapparatuur gebruikt. Deze heeft een
bezinkput, maar geen overloop. De gegevens die betrekking hebben op het uitwendig reinigen van de
spuitapparatuur en die gebruikt worden voor het schatten van de potentiële emissie zijn gegeven in tabel 5. De
verdeling komt in veel overeen met de frequentieverdeling voor het vullen van de spuitapparatuur, de meest
voorkomende fracties zijn 0 en 1.
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Tabel 5
Bedrijfsinrichting en activiteiten bij uitwendig reinigen van spuitmachines met geschatte emissiefractie op akkerbouwbedrijven na
toepassing van herbiciden.
Route

Emissiefractie op
oppervlaktewater

D
O
H
O

●

●

●

●

O
●

●
●

Regionaal

●
●
●
●
●

Lokaal

●
●
●

Perceel diffuus

Perceel punt

Afvoer

Riool en AWZI

●
●

Put zonder overloop

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw

Spoelbassin

Bewaring

Erf

Aantal bedrijven
1
6
2
2
9
4
1
1
1
3

Plaats van activiteit

0
0
0
0,1
1
0,3
0
1
0
0,05

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

*O = Ondoorlatend, H = Halfdoorlatend, D = Doorlatend

3.1.5

Frequentie van activiteiten

Terbutylazin wordt eenmalig toegepast gedurende een teeltseizoen van maïs. Voor het vergelijken van de drie
activiteiten is een aanname nodig over de frequentie van de drie activiteiten ten opzicht van elkaar: vullen,
inwendig reinigen en uitwendig reinigen.
We nemen aan dat een akkerbouwer voor de bespuiting van zijn maïsareaal zijn tank viermaal per teeltseizoen
vult. De tank kan opnieuw gevuld worden met dezelfde formulering zodat deze niet inwendig gereinigd hoeft te
worden. Er wordt aangenomen dat inwendig reinigen slechts na 50% van het aantal keren vullen zal
plaatsvinden. Voor uitwendig reinigen wordt op basis van de enquête aangenomen dat de spuit slechts één
maal per seizoen wordt gereinigd (Van Zeeland et al., 2007). Het uitwendig reinigen gebeurt op de meeste
akkerbouwbedrijven in de winter (november - januari) als alle bespuitingen erop zitten.
Voor het vullen van de tank wordt aangenomen dat er bij iedere keer vullen druppels worden gemorst. Voor het
overlopen van de tank nemen we 1 op de 20 keer, dus 19 maal is de depositie 0 g. Slangbreuk bij
automatisch vullen verwaarlozen we vanwege de lage frequentie van voorkomen in combinatie met de lagere
massa ten opzichte van de massa bij overlopen van de tank (zie bijlage 1; schatting slangbreuk eens in de 20
jaar). (zie ook p. 12, Van de Zande, 2007).
In tabel 6 zijn de frequenties gegeven van de activiteiten voor het gebruik van terbutylazin in de maïs. Bij niet
ieder van die activiteiten zal ook terbutylazin in of op de spuit zitten. In de tabel is aangegeven hoe hiervoor is
gecorrigeerd.
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Tabel 6
Frequentie voor de activiteiten met terbutylazin in de akkerbouw.
Activiteit

Aantal keren per
bedrijf per jaar

Vullen*
Inwendig reinigen
Uitwendig reinigen

4
2
1

*overlopen tank in 5% van de gevallen, druppels morsen in 100% van de gevallen

3.1.6

Onzekerheid gebruikte gegevens

De resultaten van de berekeningen zijn gebaseerd op een beperkte set aan gegevens en deels ook op
schattingen (zie tabel 7). De emissiefractie is per route geschat in 2.2 (tabel 1).

Tabel 7
Bronnen van invoergegevens voor berekeningen akkerbouw.
Activiteit

Massa opgetreden depositie Plaats van de activiteit
beschikbaar voor emissie

Frequentie van activiteiten

Vullen spuittank

7 interviews en schatting

Enquête onder 36 telers

Inwendig reinigen spuitapparatuur

Op basis van NEN richtlijn

Enquête onder 36 telers

Uitwendig reinigen spuitapparatuur

Literatuur en 5 metingen

Enquête onder 36 telers

Schatting en enquête onder
36 telers
Schatting en enquête onder
36 telers
Schatting en enquête onder
36 telers

De volgende gegevens ontbreken of zijn gebaseerd op een relatief kleine steekproef:
- er zijn geen kwantitatieve gegevens over morsen bij het vullen van de spuittank, onduidelijk is hoeveel
wordt gemorst en hoe vaak;
- er zijn geen kwantitatieve gegevens over het aantal en de grootte van druppels die worden gemorst;
- het is onduidelijk wat er gebeurt met de restvloeistof als men geen mogelijkheid heeft om deze op het
perceel achter te laten, en hoe vaak dat voorkomt;
- er zijn geen gegevens over het voorkomen van spuiten van verschillende grootte, waarmee de deposities
bij verschillende tankvolumes beter zouden kunnen worden berekend;
- onduidelijk is in hoeverre in de praktijk voorafgaand aan inwendig reinigen wordt voorgespoeld;
- er zijn geen gegevens over de grootte van het restvolume in de leidingen na een bespuiting;
- onvoldoende gegevens over resten op de buitenkant van de spuit, en de mate waarin deze afwassen bij de
uitwendige reiniging;
- een relatie tussen de geschiedenis van een spuit (hoe vaak en hoeveel gespoten) en de hoeveelheid van
afwasbare resten op de buitenkant van de spuit is niet bekend;
- er is onvoldoende bekend hoe (algemene en speciale) was- en spoelplaatsen zijn ingericht en op welk deel
van de bedrijven was- en/spoelplaatsen aanwezig zijn;
- voor activiteiten die worden uitgevoerd op een perceel, is niet bekend of dit in praktijk op voldoende
afstand van een waterloop gebeurt.
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Het belang van deze gegevens is mede afhankelijk van de mate waarin een activiteit een bijdrage kan leveren
aan emissies op oppervlaktewater.

3.2

Bollenteelt

3.2.1

Inleiding

In gebieden met veel bloembollen zijn er waterkwaliteitsproblemen met fungiciden en insecticiden. Mogelijke
bronnen zijn de handelingen bij de behandeling voor planten, spoelen na de oogst en de bewaring van de
bloembollen.
Een overzicht van mogelijke emissies in de bloembollen is gegeven in bijlage 1 van De Werd et al. (2006). De
belangrijkste activiteiten die mogelijke leiden tot emissies zijn:
- nalekken van kisten met ontsmette bloembollen,
- afvoer van condenswater uit bewaarcellen,
- spoelen van bloembollen na de oogst,
- afregenen of reiniging van kuubskisten.
Welke van de vier activiteiten het meest bijdraagt aan het risico voor oppervlaktewater is niet te onderscheiden
met de beschikbare gegevens. Door de beschikbare gegevens met behulp van POSSUM door te rekenen
wordt bepaald welke van de vier activiteiten het meeste risico geeft voor oppervlaktewater.
De vergelijking van deze activiteiten wordt uitgevoerd op basis van de actieve stoffen pirimifos-methyl en
prochloraz. Geen van de stoffen waarover gegevens beschikbaar is wordt in alle vier de activiteiten gebruikt.
Daarom worden eerst activiteiten vergeleken waarin pirimifos-methyl een rol speelt, en daarna activiteiten met
prochloraz.
De inrichting van het bedrijf en de activiteiten rond gewasbeschermingsmiddelen zijn onderzocht in een
enquête onder 22 bloembollentelers in de Bollenstreek en het Noordelijk Zandgebied (Van der Lans, 2007). De
grootte van de bedrijven varieert van 3 tot 170 ha. In dit rapport wordt aangenomen dat de bedrijven
representatief zijn voor de bloembollensector in Nederland.
Het restant ontsmettingsvloeistof dat aan het eind van het seizoen nog aanwezig is in het dompelbad wordt
volgens de antwoorden in de enquête met een giertank diffuus verspreid over het perceel (Van der Lans,
2007). Er lijken dus geen puntemissies te verwachten van het legen van het dompelbad zelf. De activiteit
‘restant ontsmettingsvloeistof’ is daarom niet beschouwd in deze studie.

3.2.2

Depositie massa

In deze paragraaf wordt per activiteit uitgelegd hoe de massa is berekend die als depositie terecht kan komen
in de put, op de vloer of op de bodem.

3.2.2.1

Nalekken van kisten met ontsmette bollen

Van elf van de 22 geënquêteerde bedrijven is informatie beschikbaar over middelen in het ontsmettingsbad
voorkwamen en in welke concentratie. Deze informatie is gebruikt om concentraties in ontsmettingswater te
berekenen, en een schatting te maken van de resulterende depositie. Uitgangspunt is dat de praktijk is dat per
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dag één perceel wordt beplant en dat de dag daaraan voorafgaand de bollen worden ontsmet. De kisten staan
hierdoor circa één dag op het erf, waarbij het lekken optreedt. Het lekverlies van plantgoed voor één ha tulpen
is 14 kg (bijlage 6). We nemen 14 liter. We nemen aan dat plantgoed voor één ha wordt klaargezet.
De formuleringen die gebruikt worden zijn Sportak of Mirage (prochloraz 450 g/liter). Deze formuleringen
worden in de ontsmettingsvloeistof verdund. In bijlage 4 worden de middelen en de concentraties gegeven. De
lekverliezen zijn berekend door het volume te vermenigvuldigen met de concentratie. Hierbij is aangenomen
dat de concentratie in het lekwater gelijk is aan de concentratie in het dompelbad. Tabel 8 geeft een overzicht
van de berekende deposities.

Tabel 8
In de praktijk gebruikelijke concentraties prochloraz in ontsmettingsbad en massa in veertien liter lekvloeistof).
Bedrijf

9
10
11
12
14
15
16
18
19
21
22

3.2.2.2

Concentratie
(mg/L)

Massa
(mg)

0,18
1,8
1,125
1,35
0
0
1,8
1,35
0,9
0
1,8

2,52
25,2
15,7
18,9
0
0
25,2
18,9
12,6
0
25,2

Afvoer condenswater vanuit koelcellen

Bij vijf van de geënquêteerde telers is de hoeveelheid condenswater geschat door de teler. PPO heeft in 2006
metingen gedaan bij twee telers en bij twee koelhuizen gedurende twee maanden (november, december) (zie
bijlage 2). De daaruit afgeleide volumes condenswater per dag zijn gegeven in tabel 9. De volumes opgegeven
door de telers zijn in dezelfde orde van grootte als de gemeten volumes in vier bewaarcellen van PPO.
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Tabel 9
Volume condenswater per dag per koelcel op vijf bedrijven en twee onderzoeklocaties.
Teler

Volume
(L/d)

3
7
13
15
21

10
20
2
5
20

PPO-A
PPO-B
Koelhuis A
Koelhuis B

4
13
19
18

Er zijn bij de telers geen monsters genomen om concentraties te meten. In het onderzoek van PPO is minimaal
vijfmaal gedurende een langere periode het volume condenswater en de concentratie pirimifos-methyl in
condenswater bepaald. Pirimifos-methyl concentraties in het condenswater varieerden van 40 µg/L tot 5976
µg/L. De gemiddelde concentratie op die vier locaties was 650 µg/L. Alle metingen zijn gegeven in bijlage 2.
Met de concentraties gemeten door PPO zijn de dagelijkse massa’s pirimifos-methyl in condenswater
berekend, en het aantal dagen waarop dit kan optreden. Het verloop van totale hoeveelheid pirimifos-methyl in
condenswater wordt getoond in figuur 4. Deze massa’s zijn gebruikt voor de berekeningen.
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Figuur 4
Cumulatieve massa pirimifos-methyl in condenswater, afgevoerd uit de koelcel.
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3.2.2.3

Spoelen van geoogste bollen

Voor het schatten van de emissies vanuit spoelbassins is informatie nodig over de massa die geloosd wordt.
Concentraties in bassinwater zijn door de provincie Drenthe (2007) gerapporteerd in het rapport 'Aanvullend
onderzoek gewasbeschermingsmiddelen in spoelgrond en spoelwater in Drenthe' en door Beltman en Boesten
(1996). In Drenthe is het bassinwater bemonsterd aan het eind van het spoelproces (december) en in het
voorjaar (februari/maart), voor het uitrijden van het bassinwater over het land. De minimum en maximum
waarde worden gebuikt in de berekeningen. Een overzicht van alle beschikbare metingen is gegeven in bijlage
3.

Tabel 10
Gemeten concentratie en berekende massa in het spoelbassin.
Bedrijf

<

Volume
(m3)

D1

12000

D2

10000

D3

5000

D4

5000

Periode

dec
ma
dec
feb
dec
ma
dec
ma

Pirimifos-methyl

Prochloraz

Concentratie
(μg/L)

Massa
(g)

Concentratie
(μg/L)

Massa
(g)

0,04
0,25
0,18
0,18
0,42
0,25
0,12
0,18

0,48
3
1,8
1,8
2,1
1,25
0,6
0,9

5,2
<
1,3
<
15,6
3,9
420
14,3

62,4
0
13
0
78
19,5
2100
71,5

kleiner dan de bepalingsgrens

We nemen aan dat het water in de spoelbassins perfect is gemengd en wordt gerecirculeerd. Dus de
concentratie in het bassinwater is het resultaat van alle spoelrondes in de periode ervoor. Er wordt
verondersteld dat de concentratie in het geloosde water gelijk is aan de concentraties die zijn gevonden in het
bassinwater.
De volumes van de bassins in het onderzoek in Drenthe zijn in de dezelfde orde van grootte als de volumes
van de bassins van de 22 geënquêteerde telers (zie tabel 11). De massa’s berekend in tabel 11 kunnen
daarom worden gebruikt voor berekeningen met bedrijfssituaties van de 22 bedrijven.
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Tabel 11
Volume van bassins gebruikt voor opvang van het spoelwater van geoogste bollen op de geënquêteerde bedrijven.
Bedrijf

Volume
(m3)

1
2
4
6
9
10
14
16
22

3600
2500
175
500
1000
1000
570
100
12000

3.2.2.4

Reinigen/afregenen van kuubskisten

Lege kuubskisten die zijn gebruikt bij de ontsmetting van bollen worden één maal per jaar schoongespoten en
kunnen ook afregenen als ze (tijdelijk) buiten staan. Hierdoor kan afspoeling van middel van het erf
plaatsvinden (Van den Ende et al., 2003). Eén van de stoffen die van de kisten af kan spoelen is pirimifosmethyl. Pirimifos-methyl wordt door verneveling met o.a. LVM apparatuur in een klimaatcel gebracht. Pirimifosmethyl komt ook terecht op de kisten of draadbakken waarin de bollen zijn opgeslagen. PPO heeft in een
eenvoudige proef de afspoeling van gebruikte kuubskisten en draadbakken gemeten door de lege kisten en
bakken met 50 mm water te beregenen. Omdat overwegend kuubskisten worden gebruikt, wordt alleen het
resultaat van de kuubskisten hier gebruikt. De gemiddelde afspoeling van vier kisten was 1295 μg (zie bijlage
5). Voor het grootste areaal, de tulp (2009: 1075 telers, 11728 ha; Statline referentie), is de gemiddelde
bedrijfsgrootte 11 ha. Met 16 kuubskisten verkoopbare bollen per ha opgeslagen in de koeling (Persoonlijke
mededeling P. Roelofs, januari 2010) staan er 176 kuubskisten op het erf. De depositie op het erf wordt
geschat op 176 x 1295 μg = 227,9 mg.

3.2.3

Activiteiten en routes

De activiteiten, plaats van activiteit, route en plaats waar de emissie terecht komt zijn schematisch
weergegeven in figuur 5. Van ieder van de activiteiten is aangegeven op welke plaats op het bedrijf de activiteit
plaatsvindt. De routes waarlangs de gewasbeschermingsmiddelen worden afgevoerd zijn gebaseerd op de
volgende veronderstellingen:
Ontsmetten vind plaats in het bedrijfsgebouw. Na het ontsmetten lekken de kisten met bollen minimaal
vijftien minuten uit op lekbakken, vervolgens worden de kisten met bollen op een ondoorlatend deel van
het erf gezet. Het lekwater met gewasbeschermingsmiddelen stroomt van het ondoorlatende deel weg.
De condenswaterafvoer van de koelcel waarin de bloembollen zijn opgeslagen voert het condenswater
rechtstreeks af op het erf.
Vanuit het spoelbassin wordt water met gewasbeschermingsmiddelen uitgereden op het perceel, als
puntemissie geloosd op het perceel, of rechtstreeks geloosd op het oppervlaktewater.
Kuubskisten worden gereinigd op de plaats waar ook de spuit wordt gevuld en wordt gereinigd. De stalling
van kuubskisten is niet overdekt.
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ı--- Activititeit ---ı ı-------- Plaats -----------ıı------------ Route -------------ıı---- Emissie -------ı
Uitdruipen
ontsmette
bollen

Erf

Erf

Stalling
fust

Behandeling
koelcel
Spoelen
oogst

Erf
Bewaring

Spoelbassin

Oppervlaktewater
regionaal

Put zonder overloop

Riool en AWZI
Put met afvoer

Bedrijfsgebouw

Spoelplaats

Perceel punt
Perceel diffuus

Perceel
Perceel

Oppervlaktewater
lokaal

punt

Figuur 5
Schema van activiteiten, plaats van activiteit, route en emissie voor bloembollenbedrijven.

3.2.4

Emissiefracties

De inrichting van het bedrijf en de activiteiten rond gewasbeschermingsmiddelen zijn onderzocht in een
enquête onder 22 bloembollentelers uit de Bollenstreek en het Noordelijk Zandgebied (Van der Lans, 2007).
De grootte van de bedrijven varieert van drie tot 170 ha. Ondanks de beperkte dataset nemen we voor onze
berekeningen aan dat de 22 telers representatief zijn voor de bloembollensector in Nederland.

3.2.4.1

Nalekken van kisten met ontsmette bollen

In de enquête onder 22 bedrijven is de erfsituatie niet bevraagd, maar is wel gevraagd waar de
spuitapparatuur extern word gereinigd (Van der Lans, 2007). Van de veertien antwoorden was de verdeling:
zevenmaal op geheel verhard erf, tweemaal op half verhard terrein, eenmaal op stelconplaten, eenmaal op
grint en driemaal op het perceel. Deze informatie over verhard zijn van het erf, kan niet worden vertaald naar
doorlatendheid van de verharding, en wordt daarom niet gebruikt. Voor bollenbedrijven wordt op basis van
expert judgement uitgegaan van halfdoorlatende verhardingen voor alle bedrijven. Eén bedrijf maakt gebruik
van schuimtechniek. Hierbij lekken de kisten met bollen niet na.
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Tabel 12
Bedrijfsinrichting en activiteiten bij uitlekken van kisten met ontsmette bollen en daaruit afgeleide emissiefractie
Route

Emissiefractie op
oppervlaktewater
Regionaal

H

Lokaal

Perceel diffuus

Perceel punt

Afvoer

Riool en AWZI

Put zonder overloop

●

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw

Spoelbassin

Bewaring

Erf

Aantal bedrijven
1
21

Plaats van activiteit

0
0,3

0
0

*O = Ondoorlatend, H = Halfdoorlatend, D = Doorlatend

3.2.4.2

Afvoer condenswater vanuit koelcellen

De bedrijfssituatie van belang voor afvoer van het condenswater op de 22 geënquêteerde bedrijven is gegeven
in tabel 13. Op basis van de bedrijfssituatie en de emissiefracties per route uit tabel 2 die betrekking hebben
op de afvoer van condenswater vanuit koelcellen is de emissiefractie bepaald.

Tabel 13
Bedrijfsinrichting en activiteiten bij ontstaan van condenswater in de klimaatcel met daaruit afgeleide emissiefractie.
Route

Emissiefractie op
oppervlaktewater

Regionaal

D

Lokaal

●

Perceel diffuus

Perceel punt

Afvoer

Riool en AWZI

Put zonder overloop

●
●

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw

Spoelbassin

Bewaring

Erf

Aantal bedrijven
3
1
18

Plaats van activiteit

0
0
0,1

0
1
0

*O = Ondoorlatend, H = Halfdoorlatend, D = Doorlatend

Vijf bedrijven produceren geen emissiestroom van condenswater; drie bedrijven gebruiken de opslag niet voor
koude bewaring, één teler stopt condenswater in de ontsmettingsketel, en één teler leidt het water in de cel
om de luchtvochtigheid hoog te houden. Van negen telers is er geen informatie over het type verhardingen.
Voor die gevallen gaan we uit van onverhard. In 16 van de 22 gevallen komt het condenswater op het erf
terecht.
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3.2.4.3

Spoelen van geoogste bollen

Bolgewassen kunnen direct na de oogst worden gespoeld om gronddeeltjes te verwijderen. Op negen van de
22 geënquêteerde bedrijven worden de geoogste bollen gespoeld. In tabel 14 is de bedrijfssituatie van de
bedrijven samengevat en zijn op basis van de bedrijfssituatie en de emissiefracties uit tabel 2 de emissiefractie
per bedrijfssituatie gegeven.

Tabel 14
Bedrijfsinrichting en activiteiten bij spoelen van geoogste bollen met daaruit afgeleide emissiefractie.
Route

Emissiesfractie op
oppervlaktewater

●
●
●

Regionaal

●

Lokaal

Perceel diffuus

Perceel punt

Afvoer

Riool en AWZI

Put zonder overloop

●
●
●
●
●

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw

Spoelbassin

Bewaring

Erf

Aantal bedrijven
13
3
1
2
3

Plaats van activiteit

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

*O = Ondoorlatend, H = Halfdoorlatend, D = Doorlatend

Dertien bedrijven spoelen geen bollen en drie bedrijven voeren geen water af. Maar ook voor die drie bedrijven
is er aanvulling door neerslag. Aangenomen wordt dat water verdampt en wegzijgt naar het grondwater. Twee
bedrijven lozen rechtstreeks op het oppervlaktewater. Eén bedrijf verspuit het spoelwater op een perceel.

3.2.4.4

Opslag van kuubskisten

Aangenomen wordt dat de kuubskisten worden gereinigd op de plaats waar de spuitapparatuur wordt gevuld
en gereinigd, op het erf. Informatie over de bedrijfssituaties ontbreekt. Daarom gaan we bij van reinigen en
afregenen op het erf uit van halfdoorlatende verhardingen, net als voor nalekken van fust.
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Tabel 15
Bedrijfsinrichting bij reiniging en afregenen van kuubskisten en daaruit afgeleide emissiefractie.
Emissiefractie op
oppervlaktewater

Lokaal

Regionaal

H

Perceel diffuus

Riool en AWZI

Put zonder overloop

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw

Spoelbassin

Bewaring

Perceel punt

Erf
●

Route

Afvoer

Aantal bedrijven
alle

Plaats van activiteit

0,3

0

*O = Ondoorlatend, H = Halfdoorlatend, D = Doorlatend

3.2.5

Frequentie van activiteiten

Om de vier activiteiten te kunnen beoordelen wordt een berekening gedaan voor twee actieve stoffen:
pirimifos-methyl en prochloraz. Voor pirimifos-methyl worden drie activiteiten vergeleken, zonder nalekken van
ontsmette bollen, omdat voor zover bekend geen pirimifos-methyl in het lekwater aanwezig is. Voor prochloraz
worden drie activiteiten vergeleken, zonder condenswater bij opslag van bollen, omdat voor zover bekend
geen prochloraz in het condenswater aanwezig is.
Voor het vergelijken van de activiteiten moeten we de frequentie van de vier activiteiten ten opzicht van elkaar
bepalen. Het resultaat daarvan is gegeven per middel in tabel 16.
Het nalekken van ontsmette bollen gebeurt elke keer als bollen worden geplant. Bij planten van één ha per keer
is dat bij een gemiddelde bedrijfsgrootte van elf ha (zie 3.2.2.4), elf maal per jaar. Condenswater loopt
gedurende de periode dat er gekoeld wordt dagelijks uit de cel. Dus op dagbasis is dat iedere dag een
emissie gedurende de periode, dat er gekoeld wordt. Per jaar zijn dat 180 emissies. Het spoelbassin wordt
gebruikt gedurende een periode van vier maanden. Eenmaal per jaar wordt er geloosd op oppervlaktewater.
De kuubskisten worden één maal per jaar schoongemaakt. Met tussentijds afregenen van een deel van de
massa wordt geen rekening gehouden.
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Tabel 16
Berekening frequentieverhouding voor vier activiteiten in de bloembollenteelt die betrekking hebben op emissie van pirimifos-methyl
en prochloraz.
Activiteit

Pirimifos-methyl

Prochloraz

Aantal keren per
bedrijf in jaar

Aantal keren per
bedrijf in jaar

0
180
1
1

11
0
1
1

Nalekken ontsmette bollen
Condenswater uit koelcel
Spoelen geoogste bollen
Opslag van kuubskisten

3.2.6

Onzekerheid gebruikte gegevens

De resultaten van de berekeningen zijn gebaseerd op een beperkt set aan gegevens en deels ook op
schattingen (zie tabel 17). De emissiefractie is per route geschat in 2.2 (tabel 1).

Tabel 17
Bronnen van invoergegevens voor berekeningen bollenteelt.
Activiteit

Massa opgetreden depositie Plaats van de activiteit
beschikbaar voor emissie

Frequentie van activiteiten

Nalekken kisten met ontsmette
bloembollen

Berekende concentratie in
ontsmettingsvloeistof van
11 bedrijven
Volume condenswater
geschat door 5 telers
Concentraties gemeten bij
4 koelcellen
Concentraties gemeten in
4 spoelbasins
4 metingen in proef

Schatting

Schatting

Enquête onder 22 telers

Schatting

Enquête onder 22 telers

Schatting

Schatting

Schatting

Afvoer condenswater uit bewaar
cellen

Spoelen bloembollen na de oogst
Afregenen of reiniging van
kuubskisten

De volgende gegevens ontbreken of zijn zwak onderbouwd:
- de gegevens over erfsituatie zijn te beperkt; meer informatie is nodig over het type verharding, de
aanwezigheid van vul-/wasplaatsen en de inrichting daarvan;
- informatie over emissiepunten van condenswater; er zijn observaties van emissie direct op
oppervlaktewater;
- informatie over andere gewasbeschermingsmiddelen dan pirimifos-methyl in condenswater;
- informatie over afvoer van spoelwater;
- gegevens over waar kuubskisten worden gereinigd, hoe ze staan opgeslagen (wel of niet overdekt), en hoe
groot het belang van afregening is;
- experimentele gegevens over metingen van concentraties in het uitlekwater van ontsmette bollen.
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Het belang van deze gegevens is mede afhankelijk van de mate waarin een activiteit een bijdrage kan leveren
aan de emissies op oppervlaktewater.

3.3

Fruitteelt

3.3.1

Inleiding

De fruitteelt kent een frequent gebruik van insecticiden en fungiciden. Boomgaarden zijn meestal gelegen in
gebieden met relatief veel waterlopen. Regelmatig zijn er problemen met de waterkwaliteit, die worden
toegeschreven aan gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt. Een stof die de afgelopen jaren
regelmatig het MTR overschreed in oppervlaktewater is imidacloprid (o.a. Waterschap Rivierenland, 2009).
Een overzicht van mogelijke emissies in de fruitteelt is gegeven in bijlage 1 van de Werd et al. (2006). De
belangrijkste activiteiten die mogelijk leiden tot emissies zijn (Wenneker, 2007):
- vullen van de spuittank (en morsen),
- inwendig reinigen,
- uitwendig reinigen van de spuit,
- sorteren van fruit,
- afvoeren restant spuitvloeistof,
- stalling van de spuit.
Welke van de zes activiteiten het meest bijdraagt aan het risico voor oppervlaktewater is niet te onderscheiden
op basis van de beschikbare gegevens. De beschikbare gegevens zijn met behulp van POSSUM doorgerekend
om te bepalen welke van de zes activiteiten het meeste risico geeft voor oppervlaktewater.
De vergelijking van deze activiteiten wordt uitgevoerd op basis van de actieve stof imidacloprid. Imidacloprid
wordt in de fruitteelt breed gebruikt en wordt regelmatig boven het MTR aangetroffen in oppervlaktewater.
De informatie over de fruitteelt is afkomstig van een enquête in 2006 onder 42 telers (Wenneker, 2007). Deze
telers telen gezamenlijk 4,3% van het totale areaal appels en 3,8% van het totale areaal peren in Nederland.
De bedrijfsgrootte varieert van 5 tot 34 ha met een gemiddelde grootte van 16,9 ha.
Het middel Admire bevat 70% imidacloprid. De dosering van Admire is 100 gram/ha, wat overeen komt met
70 g/ha imidacloprid. Men spuit maximaal tweemaal met dit middel (eenmaal tegen luizen en mogelijk een keer
tegen appelbloesemkever). Het spuitvolume is gemiddeld 250 L/ha (ook 200 L/ha wordt genoemd). Bij 250
L/ha kan met een spuit van 1000 L, 4 hectare gespoten worden. Men gebruikt dan 4 x 70 gram in die 1000
liter, dus met een concentratie 0,28 g/L.

3.3.2

Depositie massa

In deze paragraaf wordt per activiteit uitgelegd hoe de massa imidacloprid is berekend die als depositie
terecht kan komen in de put, op de vloer of op de bodem.

3.3.2.1

Vullen van de spuit

Bij het vullen van de spuittank kan op verschillende manieren gemorst worden; bij het overbrengen van de
formulering in de tank kunnen druppels vanaf de verpakking naast de opening lekken, bij een tussenhandeling
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waarbij eerst in een emmer een formulering wordt verdund kan worden gemorst, en bij het aanvullen van de
tank met water kan de tank overlopen. Van alle drie zijn geen gegevens beschikbaar. We beperken ons hier tot
een schatting voor het overstromen van tank.
Bij overstromen van de tank tijdens vullen de tank komen naar schatting 10 tot 30 L vrij. Voor de berekeningen
nemen we 10, 20 en 30 L. Bij een beoogde doseringsconcentratie van imidacloprid van 0,28 g/L in de tank
zijn de emissies 2,8, 5,6 en 7,4 g.

3.3.2.2

Inwendig reinigen van de spuit

De massa die gedeponeerd kan worden bij het inwendig reinigen wordt bepaald door de massa die nog in de
tank zit. Na een bespuiting blijft een deel van de vloeistof achter; bovendien is een klein volumedeel vloeistof
achtergebleven in de leidingen. Dit restant wordt bepaald door het volume van de tank en de lengte van de
spuitboom; er wordt aangenomen dat het restant in de tank 0,5% van het tankvolume bedraagt en dat er in de
leidingen 2 L per m spuitboom achterblijft (ISO EN 12761-2).
Vaak worden na een spuitdag de leidingen en spuitdoppen doorgespoeld en schoongespoten (op het perceel)
om te voorkomen dat restanten spuitmiddel opdrogen en tot verstoppingen leiden. Daarnaast wordt aan het
eind van de dag nog een beperkte hoeveelheid schoon water in de tank gedaan om neerslag van middel in de
tank te voorkomen. Hoewel deze activiteit een verdunning van tenminste een factor 2 geeft van de
doseringsconcentratie in de tank en leidingen, leidt het niet tot een vermindering van de dan resterende
massa.
Het hele restant komt met het inwendig reinigen vrij. In de fruitteelt zijn de tankvolumes 1000 en 1500 L. De
boomlengte is 3 m (bij een dwarsstroomspuit; geschat 75% van de fruitteeltspuiten). We nemen aan dat
spuiten van 1000 L en van 1500 L inhoud evenveel voorkomen.
De restvolumes zijn 0,005 x 1000 L+ 3 x 2 L = 11 L, en 0,005 x 1500 L + 3 x 2 L = 13,5 L. De concentratie
in de tank van 0,28 g/L (zie 3.3.2.1) is een factor twee verdund, wat bij volumes van 11 en 13,5 L resulteert
in massa’s van 1,54 g en 1,89 g respectievelijk.

3.3.2.3

Uitwendig reinigen van de spuit

Op basis van literatuuronderzoek geeft Van de Zande (2007) voor spuiten gebruikt in de fruitteelt dat 1% van
het spuitvolume achterblijft op de buitenkant van de spuitapparatuur. Van de Zande verwijst naar Ramwell
(2007) voor recovery van gewasbeschermingsmiddelen vanaf de spuitapparatuur van 40-80%. We nemen aan
dat bij goed uitwendig reinigen dit percentage van de uitwendige massa eraf wordt gespoten.
Voor de berekeningen wordt de gangbare praktijk van 2006 gebruikt. Imidacloprid wordt tweemaal per jaar
toegepast met een dosering van 0,07 kg/ha. In de meeste gevallen wordt het hele bedrijfsoppervlak in één
bespuiting behandeld. Ervan uitgaande dat binnen de spuitronde niet wordt gereinigd, en tussen de
spuitronde’s wel (gemiddeld 5,0 uitwendig reinigen voor 41 bedrijven) is de massa op de spuit bij uitwendig
reinigen, de massa die aanwezig is na één ronde. De totale massa verspoten op een bedrijf is te berekenen
met één dosering x oppervlakte, oftewel 0,07 kg x 16,9 ha (gemiddelde bedrijfsgrootte)= 1,19 kg. De massa
op de spuittank is 1% daarvan, en de af te spoelen massa 60% daarvan; dus 1,19 x 0,01 x 0,6 = 0,00714 kg,
of 7,14 g. Omdat er in de fruitteelt in tegenstelling tot de akkerbouw regelmatig uitwendig wordt gereinigd, is
het tankvolume niet van belang.
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Dit is een worst case schatting, want er wordt geen rekening gehouden met omzetting of afspoeling door
regen in de periode tussen het spuiten en het reinigen.

3.3.2.4

Sorteren

De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel in het water dat is gebruikt voor het sorteren wordt bepaald door
hoe vaak het water wordt ververst, hoeveel fruit er is gesorteerd tussen twee verversingsperiodes, hoeveel
van een middel er van het fruit spoelt tijdens het sorteren en de afbraak van de stof gedurende die periode.
De enquêteresultaten geven informatie omtrent de frequentie van lozen van het fruitsorteerwater, of informatie
na hoeveel ton gesorteerd fruit het water wordt geloosd. Het fruit wordt meestal niet continu gesorteerd, maar
dit is afhankelijk van vraag en prijs. Daarom worden alleen de gegevens met betrekking tot tonnages per
sorteerbeurt (en daarmee per lozing) gebruikt, dat waren driemaal 100 ton, tweemaal 80 ton, eenmaal 60-70
ton en eenmaal 60 ton. Deze getallen zijn gebruikt om de massa in sorteerwater te berekenen met behulp van
de methode beschreven door Beltman et al. (2007). Er wordt hierbij aangenomen dat appel en peer altijd in de
periode vlak voor oogst met imidacloprid worden behandeld (wettelijk verplichting: meer dan twee weken voor
de oogst). Op basis van de systeemanalyse van Beltman et al. (2007), uitgaande van een dosering van 0,07
kg/ha (zie 3.3.2.1), een oogst van 55 ton appels per ha, een waarde van α van 0,58 mg/kg per 1 kg/ha, en
de meest generieke waarden voor zes actieve stoffen van Beltman et al. (2007) is de massa imidacloprid in
het sorteerwater berekend, zoals weergegeven in tabel 18.

Tabel 18
Massa imidacloprid in sorteerwater op tijdstip van lozen bij verschillende massa’s fruit gesorteerd in voorliggende periode.
Massa fruit
gesorteerd
(ton)

Totale massa
imidacloprid in
sorteerwater in
waterdumpers
(mg)

Relatieve frequentie
van voorkomen
(-)

60
65
80
100

305
330
406
508

1
1
3
3

3.3.2.5

Restvloeistof

Volgens de enquête onder 42 telers wordt er geen restant vloeistof op het bedrijf geloosd (Wenneker, 2007).
Bij veertien telers blijft een eventueel restant in de spuit tot de volgende bespuiting. Bij acht telers wordt het
restant verspoten op de kopakker. De overige telers geven aan dat er geen restant volume is. Een teler geeft
aan dat hij een geschat restant van 10 L verspuit of weg laat lopen. Op basis van deze enquêtegegevens lijkt
het restant geen belangrijke directe bron van puntemissies. Het restant is wel van belang voor de schatting
van de emissie die optreedt bij het intern reinigen van de spuit, en is daarin verdisconteerd.
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3.3.2.6

Stalling spuit

Bij 39 telers staat de spuit overdekt gestald. Bij drie telers staat de spuit in de zomer buiten. Bij regen kunnen
middelen afspoelen bij deze drie spuiten. Het afspoelen van de buitenkant van de spuit gebeurt ook bij het
extern reinigen. Door tussentijds afregenen kunnen er meerdere kleine emissies zijn. Dit resulteert in minder
hoge belasting van het oppervlaktewater dan extern reinigen waarbij in één keer de totale massa op de spuit
wordt afgespoeld. Vanwege het relatief kleine aantal spuiten dat buiten staat gestald en de minder hoge
belasting wordt het stallen van de spuit niet meegenomen in de berekeningen.

3.3.3

Activiteiten en routes

De activiteiten, plaats van activiteit, route en plaats waar de emissie terecht komt zijn schematisch
weergegeven in figuur 6. Van ieder van de activiteiten is aangegeven op welke plaats op het bedrijf de activiteit
plaatsvindt. De routes waarlangs de gewasbeschermingsmiddelen worden afgevoerd zijn gebaseerd op de
veronderstellingen gegeven in hoofdstuk 2, voor de fruitteelt aangevuld met:
- Gewasbeschermingsmiddel dat is gemorst tijdens het vullen komt bij aanwezigheid van een opvangput in
de put. Als de put geen afvoer heeft naar een afgesloten put (bijvoorbeeld ook mestkelder), riool of
oppervlaktewater, en overstroomt, dan stroomt het water over het erf van het bedrijf af.
- Bij vullen van de tank in een bedrijfsgebouw is er geen emissie. De gemorste vloeistof wordt niet met regen
naar een put of over het erf afgespoeld.
- Het water uit de dumper wordt uitgereden over een perceel of geloosd op het oppervlaktewater.

ı--- Activiteit ---ı ı-------- Plaats -----------ıı------------ Route -------------ıı---- Emissie -------ı
Erf
Vullen
tank

Erf
Erf

Inwendig
reinigen

Bewaring

Uitwendig
reinigen

Oppervlaktewater
regionaal

Put zonder overloop

Riool en AWZI

Restant in
tank

Stalling
spuit

Bedrijfsgebouw

Put met afvoer

Spoelpaats

Perceel punt
Perceel diffuus

Sorteren
fruit

Perceel
Perceel
punt

Figuur 6
Schema van activiteiten, plaats van activiteit, routes en emissie-plaatsen voor de fruitteelt.
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Oppervlaktewater
lokaal

3.3.4

Emissiefracties

De inrichting van het bedrijf en de activiteiten rond gewasbeschermingsmiddelen zijn onderzocht in een
enquête onder 42 telers. Ondanks de beperkte dataset nemen we aan dat de 42 telers representatief zijn voor
de fruitteelt-sector in Nederland.

3.3.4.1

Vullen van de spuit

Per teler is een emissiefractie bepaald op basis van de plaats waar de spuit wordt gevuld en de
bedrijfsomstandigheden die emissie op het oppervlaktewater beïnvloeden. Van 41 van de 42 geënquêteerde
telers is de plaats van vullen bekend, namelijk op het erf of in een bedrijfsgebouw.

Tabel 19
Bedrijfsinrichting en activiteiten bij vullen van de spuittank met daaruit afgeleide emissiefractie.
Route

Emissiefractie
op
oppervlaktewater

O
H
H
O
O

Regionaal

●

Lokaal

●

Perceel diffuus

Perceel punt

Afvoer

Riool en AWZI

3.3.4.2

Put zonder overloop

●
1
●
1
●
1
●
7
●
1
●
7
●
23
* O = Ondoorlatend, H = Halfdoorlatend, D = Doorlatend

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw

Spoelbassin

Bewaring

Erf

Aantal bedrijven

Plaats van activiteit

0
0
0
0,3
0,3
1
1

0
1
0
0
0
0
0

Inwendig reinigen van de spuit

Per teler is een emissiefractie bepaald op basis van de wijze van inwendig reinigen, en de bestemming van het
waswater. In de enquête is niet specifiek gevraagd waar inwendig wordt gereinigd. Vijf telers geven aan nooit
inwendig te reinigen. Voor de overige telers is verondersteld dat de plaats van inwendig reinigen gelijk is aan
de plaats van vullen. De frequentieverdeling van de emissiefracties voor het inwendig reinigen van de spuit is
gegeven in tabel 20.
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Tabel 20
Bedrijfsinrichting en activiteiten bij inwendig reinigen van de spuit met daaruit afgeleide emissiefractie.
Route

Lokaal

Regionaal

Perceel diffuus

●

●
H
H
O
O

Perceel punt

●
●

●

Emissiefractie op
oppervlaktewater

Afvoer

●

Riool en AWZI

●
●

Put zonder overloop

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw

Spoelbassin

Bewaring

Erf

Aantal bedrijven
5
1
1
5
1
7
21

Plaats van activiteit

0
0
0
0,3
0,3
1
1

0
0
1
0
0
0
0

* O = Ondoorlatend, H = Halfdoorlatend, D = Doorlatend

3.3.4.3

Uitwendig reinigen van de spuit

Met betrekking tot het uitwendig reinigen van de spuit zijn geen gegevens aan de enquête te ontlenen. Er
wordt aangenomen dat uitwendig reinigen op dezelfde locatie gebeurt als het vullen. Daarom worden de
emissiefracties als voor het vullen van de tank (tabel 19) gebruikt.

3.3.4.4

Sorteren

Op negen van 38 bedrijven wordt nat gesorteerd. Het sorteerwater wordt uitgereden over een perceel
(Wenneker, 2007). Er is op 66 bedrijven een aanvullende enquête uitgevoerd gericht op het sorteren. Op 59
bedrijven wordt nat gesorteerd en op zeven bedrijven wordt droog gesorteerd. De vier bedrijven die alleen
voor derden (nat) sorteren worden buiten beschouwing gelaten, omdat emissie dan niet altijd op een
fruitteeltbedrijf plaatsvindt. Van de overblijvende 55 bedrijven lozen negen bedrijven op het riool, terwijl 29
bedrijven uitrijden op het perceel, veertien op oppervlaktewater lozen, en drie bedrijven het water opslaan in
een tank, silo of vijver. De plaats van activiteit en daarvan afgeleide emissiefracties zijn gegeven in tabel 21,
waarbij ook de gegevens uit tabel 2 zijn gebruikt.
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Tabel 21
Bedrijfsinrichting en activiteiten bij sorteren van fruit met daaruit afgeleide emissiefractie.
Route

Emissiefractie op
oppervlaktewater

●
●
●

Regionaal

●

Lokaal

Perceel diffuus

Perceel punt

Afvoer

Riool en AWZI

Put zonder overloop

Erf*

Perceel

Vul/wasplaats

Bedrijfsgebouw
●
●
●
●
●

7
9
29
14
3

3.3.5

Spoelbassin

Bewaring

Erf

Aantal bedrijven

Plaats van activiteit

0
0
0
1
0

0
1
0
0
0

Frequentie van activiteiten

Voor het vergelijken van de activiteiten moeten we de frequentie van de zes activiteiten ten opzichte van elkaar
bepalen. Het resultaat daarvan is gegeven in tabel 22.

Vullen
De gemiddelde bedrijfsgrootte is 16,9 ha. De gemiddelde tankgrootte gebaseerd op de twee meest
voorkomende volumes (1000 L en 1500 L), is 1250 L. Met 1250 L wordt 5 ha behandeld (zie 3.3.4.1) zodat
voor één spuitronde op 16,9 ha, de tank 3,4 maal wordt gevuld.
De actieve stof mag in appel en peer maximaal tweemaal per jaar worden toegepast. Bij twee spuitrondes per
jaar wordt de tank dus 6,8 maal gevuld.
Vijf van 36 telers geven aan dat zij 1 à 2 maal per jaar (= 1,5 maal) morsen (Wenneker, 2007) 5/36 x 1,5 =
0,2 maal per bedrijf per jaar gemorst.
Gemiddeld wordt per bedrijf 6,8 maal een tank gevuld met imidacloprid, waarbij in 20% van de gevallen wordt
gemorst.

Inwendig reinigen
Van de 41 telers reinigen vijf de spuit nooit inwendig en 21 telers doen dit eenmaal in het seizoen. Dat is
meestal aan het eind van het seizoen. De overige telers reinigen twee- tot tienmaal de spuit. In totaal wordt er
80 keer gereinigd door de 41 telers, zodat gemiddeld twee keer per bedrijf per jaar wordt gereinigd.
Bij inwendig reinigen wordt de emissie veroorzaakt door het restant dat nog in de tank zit. In de fruitteelt zijn
circa 20 spuitrondes gebruikelijk. In twee daarvan wordt imidacloprid toegepast. De kans dat in de laatste
spuitronde vóór inwendig reinigen imidacloprid is gebruikt is daarom 10%.
Het aantal malen dat inwendig wordt gereinigd terwijl er imidacloprid in de spuit zit is 2,0 x 0,1 = 0,2 maal per
bedrijf per jaar.
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Uitwendig reinigen
In totaal wordt door 41 telers 206 maal uitwendig gereinigd (Wenneker, 2007) zodat gemiddeld vijfmaal per
bedrijf per jaar een uitwendige reiniging plaatsvindt.
Per bedrijf wordt er twee maal een spuitronde met imidacloprid gedaan, terwijl 5,0 maal uitwendig wordt
gereinigd, dus vaker dan dat er een imidacloprid spuitronde is. Bij iedere spuitronde is er sprake van een
uitwendig reiniging. Er wordt daarom aangenomen dat de twee spuitrondes met imidacloprid vergezeld gaan
van een uitwendige reiniging. Met afregenen wordt geen rekening gehouden.

Nat sorteren
Het aantal malen dat sorteerwater van nat sorteren wordt afgevoerd is berekend op basis van het aantal ton
fruit dat gemiddeld wordt gesorteerd voordat het water wordt afgevoerd (83 ton) op basis van acht bedrijven
(driemaal 100 ton, driemaal na 80 ton, tweemaal na 60 ton).
Van de 62 bedrijven in 3.3.4.4 zijn de zeven bedrijven die droog sorteren niet meegenomen, omdat de
massa’s gesorteerd daar relatief klein zijn. Van vijf bedrijven was niet bekend hoeveel ton met een lading
sorteerwater werd gesorteerd. De gemiddelde massa gesorteerd fruit van de overgebleven 50 bedrijven
bedroeg 1757 ton per bedrijf. Dat betekent dat er per bedrijf gemiddeld 21,2 (1757/83) maal water werd
vervangen.
In tabel 22 is de frequentie van de activiteiten in de fruitteelt gegeven voor het gebruik van imidacloprid in de
fruitteelt.

Tabel 22
Frequentie van de activiteiten met imidacloprid in de fruitteelt.
Activiteit

Aantal keren per
bedrijf in jaar

Vullen*
Inwendig reinigen
Uitwendig reinigen
Nat sorteren**
Restant in tank
Stallen spuit

6,8
0,2
2,0
21,2
0
0

*20% van de gevallen depositie, 80% geen depositie
** indien aanwezig

Met betrekking tot restanten in de tank en stallen van de spuit is de kans op een emissie te verwaarlozen (zie
3.3.2.5 en 3.3.2.6), en is het aantal malen dat deze activiteiten tot emissie leiden op nul gesteld.

3.3.6

Onzekerheid gebruikte gegevens

De resultaten van de berekeningen zijn gebaseerd op een beperkt set aan gegevens en deels ook op
schattingen (zie tabel 23). De emissiefractie is per route geschat in 2.2 (tabel 1).
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Tabel 23
Bronnen van invoergegevens voor berekeningen fruitteelt
Activiteit

Massa opgetreden depositie Plaats van de activiteit
beschikbaar voor emissie

Frequentie van activiteiten

Vullen van de spuittank
Inwendig reinigen van de spuit
Uitwendig reinigen van de spuit

Schatting
Op basis van NEN richtlijn
Schatting

Enquête en schatting
Enquête en schatting
Enquête en schatting

Sorteren van fruit

Enquête 42 telers
Enquête 42 telers
Niet bekend, gegevens
inwendig reinigen gebruikt
Schattingsmethode literatuur Enquête 42 telers

Enquête en schatting

De volgende gegevens ontbreken of zijn zwak onderbouwd:
er zijn geen kwantitatieve gegevens over morsen bij vullen van de spuittank; hoeveel wordt er gemorst en
hoe vaak;
het is onduidelijk wat er gebeurt met de restvloeistof als men geen mogelijkheid heeft om deze op het
perceel achter te laten, en hoe vaak dit optreedt;
er zijn geen gegevens over de aantallen spuiten van een bepaalde grootte. Dat is nodig om de deposities
bij verschillende tankvolumes beter te berekenen;
onduidelijk is in hoeverre in de praktijk voorafgaand aan inwendig reinigen wordt voorgespoeld;
er zijn geen gegevens over de grootte van het restvolume in de leidingen na een bespuiting;
onvoldoende gegevens over resten op de buitenkant van de spuit, en de mate waarin deze afwasbaar zijn
bij de uitwendige reiniging;
een relatie tussen de geschiedenis van een spuit (hoe vaak en hoeveel gespoten) en de hoogte van
afwasbare rest op de buitenkant van de spuit is niet bekend;
er is onvoldoende bekend hoe was-/vulplaatsen zijn ingericht en op welk deel van de bedrijven was/vulplaatsen aanwezig zijn;
voor activiteiten die op een perceel worden uitgevoerd is niet bekend of dit in de praktijk op voldoende
afstand van een waterloop gebeurt.
Er wordt aangenomen dat bij het vullen van de tank in een bedrijfsgebouw geen emissie optreedt. De
gemorste vloeistof wordt niet met regen naar een put of over het erf afgespoeld. Mogelijk wordt de vloer
schoongespoten met water. Hoe dit water wordt afgevoerd, naar het riool of via het erf, is niet bekend.
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4

Resultaten en discussie

4.1

Inleiding

De concentratie in oppervlaktewater is berekend met de vergelijking in 2.3 op basis van de depositie, de
emissiefracties en de bedrijfssituaties zoals per sector gegeven in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt het
resultaat van de berekeningen per sector behandeld.
Er zijn maar beperkt gegevens voorhanden. Daarom zijn er veel veronderstellingen gedaan en is veel
onzekerheid geïntroduceerd in de berekeningen. Daardoor moet voorzichtig worden omgegaan met de
resultaten van de berekeningen. Om het effect van onzekere veronderstellingen op de resultaten in beeld te
brengen is in 4.2.2 een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor de bijdrage van de activiteiten aan de totale
bijdrage voor oppervlaktewater in de akkerbouw.

4.2

Akkerbouw

4.2.1

Resultaten

De concentraties die gepaard gaan met de activiteiten vullen, inwendig reinigen en uitwendig reinigen van
spuitapparatuur worden vergeleken voor het gebruik van terbutylazin in de maïsteelt. De berekende
concentraties zijn per activiteit gegeven en weergeven als cumulatieve waarschijnlijkheidsverdeling in figuur 7.
Op de y-as wordt de berekende concentratie weergegeven, terwijl de x-as de cumulatieve frequentie per
activiteit weer geeft. Hieronder wordt met voorbeelden toegelicht hoe de grafiek moet worden
geïnterpreteerd.
De x-as van 0 tot 100% is de som van het optreden van alle activiteiten. De breedte van een kolom is een
afspiegeling van de frequentie van één activiteit. De activiteit vullen komt relatief het meest voor (4/7 van
totaal, zie tabel 6) en de activiteit uitwendig reinigen het minst (1/7 van totaal). Per activiteit zijn de berekende
concentraties gerangschikt van laag naar hoog.
Nemen we het punt (12,7%, 0,01 μg/L), an is voor 12,7% van alle emissies de berekende concentratie 0,01
μg/L of lager. Binnen de kolom vullen is dit percentage 12,7%/57,1% = 22,2%, oftewel voor 22,2% van het
aantal keren vullen, is de berekende concentratie 0,01 μg/L of lager.
Nemen we het punt (55,7%, 1524 μg/L), dan is voor 55,7% van alle emissies de berekende concentratie 1524
μg/L of lager. Binnen de kolom vullen is dit percentage 55,7/57,1% = 97,5%, oftewel voor 97,5% van het
aantal keren vullen, is de berekende concentratie 1524 μg/L of lager.
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Figuur 7
Cumulatieve frequentieverdeling van berekende concentraties terbutylazin in een standaardsloot bij puntemissies die kunnen
optreden bij vullen, inwendig reinigen en uitwendig reinigen van spuitapparatuur door akkerbouwers bij toepassing van terbutylazin
in de maisteelt.

De hoogst berekende concentratie voor emissie bij vullen is 15 238 μg/L in 0,8% van de gevallen. De laagst
berekende concentratie (groter dan nul) als gevolg van overlopen van de tank is 762 μg/L. De concentraties
beneden 2,4 μg/L zijn het gevolg van morsen van druppels uit de verpakking, optredend in 28,6% van de
gevallen. Bij inwendig reinigen is de hoogst berekende concentratie 2380 μg/L, voor 0,2% van de gevallen. De
laagst berekende concentratie is 52 μg/L, voor 6,3% van de gevallen. Bij uitwendig reinigen is de hoogst
berekende concentratie is 962 μg/L, voor 1,7% van de gevallen. De laagst berekende concentratie is 9,1
μg/L, voor 0,3% van de gevallen.
Ter vergelijking van de activiteiten is de verdeling van de totale belasting berekend door de massa’s per
activiteit te sommeren. Dit geeft een beeld voor een gemiddeld bedrijf.
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Tabel 24
Aandeel per activiteit aan belasting van oppervlaktewater.
Activiteit

Totale massa (g) Bijdrage in %
van totaal

Vullen, druppels van verpakking
Vullen, overlopen tank
Inwendig reinigen
Uitwendig reinigen

0,010
3,324
0,822
0,745

0,2
67,8
16,8
15,2

Eerst vullen en dan inwendig reinigen zijn de activiteiten die het meest bijdragen aan de belasting van
oppervlaktewater bij toepassing van terbutylazin in de maisteelt. De mate van onzekerheid in de
invoergegevens is voor alle drie activiteiten groot. De emissie die wordt geschat voor het vullen van de tank is
bijvoorbeeld op een enkele schatting van de optredende depositie gebaseerd.

4.2.2

Gevoeligheidsanalyse

Voor de akkerbouw is het effect op de berekende concentratie van het variëren van vier aannames geschat,
om te vergelijken met het resultaat in tabel 24.
1. De depositie als gevolg van overlopen van de tank bij het vullen is mogelijk een factor 10 lager dan
verondersteld.
2. Emissiefracties vanaf het perceel zijn mogelijk nul in plaats van de gebruikte factor 0,05.
3. Gebruiken van gemeten massa’s in uitwendig reinigingswater in plaats van waarden op basis van
literatuuronderzoek naar depositie en recovery (zie 3.1.2.3).
4. Bij inwendig reinigen eerst spoelen met water uit schoonwatertank (zie 3.1.2.2).
Tabel 25 toont het resultaat.

Tabel 25
Effect van variëren van aannames op berekende emissie naar oppervlaktewater.
Activiteit

Vullen, druppels verpakking
Vullen, overlopen tank
Inwendig reinigen
Uitwendig reinigen

Massa (g)

Depositie bij Emissiefractie vanaf
Gebruik van
Spoelen voor
vullen (overlopen
percelen is nul
metingen
inwendig reinigen
Uitgangs-situatie
tank)factor tien
uitwendig reinigen
(tabel 24)
kleiner
0,010
3,324
0,822
0,745

0,332
-

0,467
0,737

0,022

0,041
-

Als de depositie bij het overlopen van de tank tijdens vullen een factor tien kleiner is dan verondersteld draagt
het vullen minder bij aan emissies. Daardoor wordt de bijdrage van de activiteit inwendig reinigen relatief de
grootste bron van emissies. Een emissiefractie van nul vanaf percelen verlaagt vooral de emissie van het
inwendig reinigen. Dit is een activiteit die relatief veel plaatsvindt op het perceel. Bij gebruik van de metingen
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van massa die bij uitwendig reinigen van de spuit komt, wordt is de emissie circa een factor dertien lager. De
relatieve bijdragen van vullen en inwendig reinigen aan de totale emissie worden dan groter. Door voor
inwendig reinigen de spuit te spoelen met water uit de schoonwatertank, en vervolgens leeg te spuiten op het
perceel, wordt de emissie een factor twintig lager.

4.2.3

Discussie

De norm die het Ctgb hanteert voor de evaluatie van acute blootstelling in oppervlaktewater is 2,5 μg/L (Ctgb,
2008a). Van de berekende concentraties ligt 27% daarboven. De concentratie berekend in de
toelatingsbeoordeling van terbutylazin voor een dosering van 400 g/ha met 1% drift in maïs is 1,9 μg/L (Ctgb,
2008b). De chronische waterkwaliteitsnorm, het MTR, van terbutylazin is 0,19 μg/L (Helpdesk Water, 2009).
Om te verifiëren dat inwendig reinigen een grote bijdrage levert aan de terbutylazin- belasting van
oppervlaktewater is het nodig om de invoergegevens beter te kunnen schatten; vooral de depositie bij
inwendig reinigen en de locatie waar inwendig wordt gereinigd.
In de berekening van de emissie als gevolg van uitwendig reinigen is één van de aannamen dat meer dan de
helft van de massa die op de spuit zit, er ook af wordt gewassen. De massa die wordt berekend is echter
meer dan een factor tien groter dan de massa gemeten (Van Zeeland en Kroonen, 2008). Een gemis in de
metingen is dat de geschiedenis van de spuiten niet bekend is; onduidelijk is hoe vaak was gespoten en of er
mogelijk tussentijds al gewasbeschermingsmiddel was afgeregend doordat de spuit buiten was gestald.

4.3

Bloembollenteelt

4.3.1

Resultaten

De concentraties die gepaard gaan met activiteiten nalekken van kisten met ontsmette bollen, afvoer van
condenswater uit koelcellen, spoelen van bloembollen na oogst en reinigen van kuubskisten worden
vergeleken. Om alle vier activiteiten te kunnen vergelijken is de berekening uitgevoerd voor twee stoffen,
pirimifos-methyl en prochloraz. De resultaten zijn gegeven in de figuren 8 en 9.
De activiteit condenswater heeft de hoogste frequentie van emissies, zoals te zien in figuur 8. In figuur 9 is het
rechterstuk van de grafiek uitvergroot om de verhouding van condenswater ten opzicht van de andere twee
activiteiten zichtbaar te maken. De concentraties als gevolg van spoelen van bollen zijn hoger dan de
concentraties als gevolg van condenswater, maar de frequentie is veel kleiner. Het reinigen van kuubskisten
leidt tot grotere emissies dan bij condenswater emissies, en treedt vaker op dan bij spoelen.
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Figuur 8
Cumulatieve frequentieverdeling van berekende concentraties pirimifos-methyl in een standaardsloot bij de activiteiten
condenswater, spoelen van geoogste bollen en reinigen van kuubskisten die kunnen optreden bij emissies in de bollenteelt.
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Figuur 9
Detail van figuur 8; cumulatieve frequentieverdeling van 98,6 tot 100%, om de resultaten van activiteiten spoelen en reinigen van
kuubskisten zichtbaar te maken.
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In figuur 10 zijn de concentraties prochloraz die op kunnen treden bij het uitlekken van ontsmette bollen en bij
het spoelen van geoogste bollen weergegeven. Emissies als gevolg van uitlekken van ontsmetten bollen
komen frequenter voor. De concentraties prochloraz als gevolg van spoelen komen minder vaak voor, maar
zijn wel veel hoger dan de concentraties die optreden bij het uitlekken van ontsmette bollen.
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Figuur 10
Cumulatieve frequentieverdeling van berekende concentraties prochloraz in een standaardsloot bij uitlekken van ontsmette bollen,
en spoelen van geoogste bollen.

In tabel 26 en 27 worden de bijdragen van de activiteiten op de totale massa in emissies weergegeven voor
pirimifos-methyl respectievelijk prochloraz. Voor pirimifos-methyl (tabel 26) zijn de bijdragen van condenswater,
spoelen en reinigen van kuubskisten van dezelfde orde van grootte.

Tabel 26
Aandeel pirimifos-methyl per activiteit aan belasting van oppervlaktewater.
Activiteit

Condenswater
Spoelen
Reinigen kuubskisten

52

Totale massa (g) Bijdrage in %
van totaal

0,00054
0,00077
0,00038
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32,0
45,5
22.5

Voor prochloraz (tabel 27) is te zien dat de activiteiten uitlekken van ontsmette bollen te verwaarlozen is ten
opzichte van spoelen van geoogste bollen. In figuur 10 is te zien dat de frequentie van emissies als gevolg van
uitlekken veel groter is dan bij spoelen van bollen. De berekende emissie van prochloraz als gevolg van
spoelen is bepaald door één meting van prochloraz van 420 μg/L (zie tabel 10). Dit geeft tevens aan dat door
de beperkte gegevens, de rekenresultaten erg gevoelig kunnen zijn.

Tabel 27
Aandeel prochloraz per activiteit aan belasting van oppervlaktewater.
Activiteit

Totale massa (g) Bijdrage in %
van totaal

Uitlekken ontsmette bollen
Spoelen

4.3.2

0,0036
2,4

0,1
99,9

Discussie

Pirimifos-methyl is alleen toegelaten voor gebruik in bewaring, dus er is voor de risico-evaluatie in het kader
van toelating geen drift-berekening gedaan. De chronische waterkwaliteitsnorm, het (ad-hoc) MTR, van
pirimifos-methyl is 0,002 μg/L (Helpdesk Water, 2009). De piekconcentraties als gevolg van een puntemissie
kunnen niet direct vergeleken worden met een chronische MTR-norm. De berekeningen geven wel aan, dat als
er een emissie optreedt, concentraties in water altijd groter zijn dan de chronische norm. Naast condenswater
is het reinigen van kuubskisten ook een bron om rekening mee te houden.
De norm voor prochloraz die het Ctgb hanteert voor de evaluatie van acute blootstelling in oppervlaktewater is
32 μg/L (EFSA, 2007). Van de berekende concentraties ligt 0,5 % daarboven. De chronische
waterkwaliteitsnorm, het (ad-hoc) MTR, van prochloraz is 1,3 μg/L (Helpdesk Water, 2009). De concentraties
als gevolg van puntemissies zijn piekconcentraties. Die kunnen niet worden vergeleken met de chronische
MTR-norm.

4.4

Fruit

4.4.1

Resultaten

De concentraties die gepaard gaan met de activiteiten vullen, inwendig reinigen, uitwendig reinigen van de
spuitapparatuur en sorteren van fruit worden vergeleken voor het gebruik van imidacloprid. De concentraties
berekend met POSSUM op basis van de invoergegevens in 3.4 worden per activiteit weergeven als
cumulatieve frequentieverdeling in figuur 11 (voor interpretatie van de figuur zie de toelichting in 4.2.1).
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Figuur 11
Cumulatieve frequentieverdeling van berekende concentraties imidacloprid in een standaardsloot bij puntemissies die kunnen
optreden in de fruitteelt.

De hoogst berekende concentratie voor emissie bij vullen is 352 μg/L in 0,3% van de gevallen. De laagst
berekende concentratie is 40 μg/L. Bij inwendig reinigen is de hoogst berekende concentratie 90 μg/L, voor
0,002% van de gevallen. De laagst berekende concentratie is 22 μg/L, voor 0,05% van de gevallen. Bij
uitwendig reinigen is de hoogst berekende concentratie is 340 μg/L, voor 4,8% van de gevallen. De laagst
berekende concentratie is 102 μg/L, voor 0,3% van de gevallen. Bij sorteren is de hoogst berekende
concentratie 24 μg/L voor 7,0% van de gevallen. De laagst berekende concentratie is 15 μg/L voor 3,6% van
de gevallen.
De concentraties als gevolg van sorteren zijn lager dan de concentraties als gevolg van de andere drie
activiteiten. Doordat de activiteit sorteren frequenter plaatsvindt dan de andere drie is dit wel een puntemissie
die vaker kan optreden.
Ter vergelijking van de activiteiten is de verdeling van de totale belasting berekend, door de massa’s per
activiteit te sommeren. Dit geeft een beeld voor een gemiddeld bedrijf.
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Tabel 28
Aandeel per activiteit aan belasting van oppervlaktewater.
Activiteit

Totale massa (g) Bijdrage in %
van totaal

Vullen
Inwendig reinigen
Uitwendig reinigen
Sorteren

0,192
0,008
0,371
0,080

29,5
1,3
56,9
12,3

Tabel 28 toont dat bijdrage aan puntemissies afneemt in de volgorde uitwendig reinigen, vullen, sorteren,
inwendig reinigen. De bijdrage van inwendig reinigen is klein omdat in de fruitteelt niet vaak inwendig wordt
gereinigd. De bijdrage van uitwendig reinigen is het grootst omdat er vaak uitwendig wordt gereinigd en de
massa die hierbij spoelt groot is. Het sorteren van fruit geeft het grootste aandeel in de het aantal emissies
naar oppervlaktewater. Daarna de activiteiten vullen en uitwendig reinigen. De activiteit inwendig reinigen geeft
minder belasting van oppervlaktewater.

4.4.2

Discussie

De norm voor imidacloprid die het Ctgb hanteert voor de evaluatie van acute blootstelling in oppervlaktewater
is 853 µg/L (Ctgb, 2001). Alle berekende concentraties zijn lager. De concentratie berekend in de
toelatingsbeoordeling van imidacloprid voor een dosering van 105 g/ha met 17% drift in fruit is 8,38 μg/L
(Ctgb, 2001). De chronische waterkwaliteitsnorm, het ad-hoc MTR, van imidacloprid is 0,013 μg/L (Helpdesk
Water, 2009).
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Algemene discussie

Het POSSUM-model wordt gebruikt om het belang van verschillende puntemissies te vergelijken op basis van
de best beschikbare informatie, en om een beeld te schetsen van het potentiele effect van
emissiereducerende maatregelen op de totale emissie van een stof op bedrijfsniveau. De uitkomsten in dit
rapport van de vergelijking van mogelijke puntemissies zijn niet zonder meer te gebruiken om algemene
uitspraken te doen over het belang van de betreffende puntemissies door de relatief grote onzekerheden in de
invoergegevens, en de berekening van de emissiefractie (hoeveel van de geloosde/gelekte hoeveelheid
actieve stof komt ook daadwerkelijk in het oppervlaktewater terecht). Gedurende de uitvoering van dit
onderzoek is er nieuwe informatie over puntemissies ontwikkeld in Nederlandse (Telen met Toekomst,
Emissiereductie-onderzoek) en internationale projecten (o.a. TOPPS) die bij kan dragen aan het beter
onderbouwd vergelijken van verschillende emissieroutes.
POSSUM houdt nog geen rekening met processen die de emissie van de gewasbeschermingsmiddelen in
oppervlaktewater beïnvloeden, zoals afbraak, vervluchtiging en adsorptie. Door deze processen wordt de
massa die geloosd wordt kleiner en/of de emissie kan worden vertraagd in de tijd. De mate waarin dit gebeurt
is stofafhankelijk. Door geen rekening te houden met deze processen zijn de resultaten ‘worst case’. Toch zal
voor de meeste routes het effect van deze processen vergelijkbaar zijn voor de meeste activiteiten. Dus voor
een vergelijkende studie zoals uitgevoerd doet het niet meenemen van de processen er weinig toe.
De gebruikte methode is onafhankelijk van de aanwezigheid van een sloot naast het erf of naast het perceel.
Voor het vergelijken van de activiteiten is dat niet van belang. Of daadwerkelijk emissies plaatsvinden hangt wel
af van de aanwezigheid van sloten.
In dit rapport zijn activiteiten die kunnen leiden tot puntemissies geselecteerd op basis van expert judgement.
De activiteiten die volgens de experts de grootste risico’s opleveren zijn doorgerekend. Idealiter worden alle
activiteiten vergeleken, immers juist expert judgement is gebaseerd op veronderstellingen, waarvan kan blijken
dat deze onterecht zijn. Door onvoldoende inzicht in bepaalde activiteiten kunnen emissierisico’s over het
hoofd werden gezien.
De gebruikte enquêtes zijn niet allemaal representatief voor de populatie van telers in Nederland. Er kunnen
bijvoorbeeld gebiedspecifieke omstandigheden in de enquêteresultaten zitten. Indien de enquête vooral is
uitgevoerd onder telers die deelnemen aan gewasbeschermingsprojecten, zoals Telen met Toekomst, zullen
de resultaten vooral betrekking hebben op telers die zorgvuldiger handelen met gewasbeschermingsmiddelen
dan gemiddeld, en daarmee geen goed beeld geven van het landelijk gemiddeld handelen. In enquêtes worden
mogelijk soms wenselijke antwoorden gegeven.
Er zijn grote verschillen tussen de sectoren akkerbouw, bloembollen en fruit in activiteiten en in
bedrijfssituaties. Het verschil in activiteiten heeft te maken met de grootte van spuitapparatuur, de locatie waar
de activiteit wordt uitgevoerd, en de frequentie van handelen. Het verschil in bedrijfssituatie zit in de grootte
van bedrijven, en het wel (fruitteelt) of niet zelf spuiten (maisteelt).
Doordat de sectoren in dit rapport naast elkaar zijn gezet is te zien dat er grote verschillen zijn tussen
sectoren. Een voorbeeld is het verschil in de frequentie van uitwendig reinigen van de spuitapparatuur. In de
akkerbouw wordt meestal alleen aan het eind van het spuitseizoen de apparatuur uitwending gereinigd
vanwege stalling en onderhoud. In de fruitteelt zijn er meer bedrijven die de spuitapparatuur regelmatig
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gedurende het spuitseizoen uitwendig reinigen, en wordt over het algemeen frequenter gespoten. Omdat een
wit uitgeslagen spuit slecht oogt voor buitenstaanders wordt de apparatuur vaker uitwendig gereinigd blijkt uit
de enquête.
Algemeen geldt voor elk van de sectoren dat er diverse reststromen met gewasbeschermingsmiddelen zijn.
Het jaarlijkse totale volume van de reststroom rond het spuiten (vullen, inwendig en uitwendig reinigen) lijkt
beperkt te zijn tot één tot enkele kubieke meters. De toepassing van zuiveringssystemen specifiek geschikt
voor dergelijke beperkte volumina kan de nog resterende reststroom minder belastend voor het
oppervlaktewater maken.
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Conclusies en aanbevelingen

POSSUM als methode
Het gebruik van het POSSUM-model als methode om puntemissies met elkaar te vergelijken is nuttig gebleken
in deze studie omdat daarmee verschillende typen bronnen op eenduidige manier in kaart zijn gebracht.
Daarmee is ook duidelijk geworden welke gegevens ontbreken of te onzeker zijn. In vervolgstudies kunnen
aanvullende gegevens worden verzameld.
In dit rapport worden emissies beoordeeld op basis van hun totale jaarlijkse emissie (kg) op bedrijfsniveau,
zodat ook de identificatie van de belangrijkste bron gebeurt op basis van de totale emissie (in kg) naar het
oppervlaktewater.

Belang van de verschillende puntemissies
Onderstaande conclusies met betrekking op het belang van de puntemissies zijn op basis van de best
beschikbare (soms beperkte) gegevens uit de periode 2006 - 2008.
Akkerbouw
Voor het gebruik van herbiciden in de akkerbouw is de bijdrage van de drie vergeleken activiteiten aan de
totale emissie in afnemende volgorde van belangrijkheid: het vullen van de spuittank, het inwendig reinigen van
de spuittank en het uitwendig reinigen van spuit.
Voor de akkerbouw verdient het de aanbeveling om meer gegevens te verzamelen over het vullen van de
spuittank. Maatregelen om overstromen bij vullen van de spuittank te voorkomen zullen het meest bijdragen
aan reductie van de emissies naar oppervlaktewater. Op basis van de enquête lijken er nog relatief weinig
speciale was- en spoelplaatsen te zijn. Door aanleg van goed ingerichte was- en spoelplaatsen te bevorderen
kunnen emissies worden teruggedrongen.
Bloembollen
Voor de bloembollenteelt is de bijdrage van de vier vergeleken activiteiten; het nalekken van ontsmette bollen,
de afvoer van condenswater uit koelcellen, het spoelen van geoogste bollen en het reinigen van kuubskisten,
vergelijkbaar qua grootte. De gegevens die beschikbaar waren voor de berekeningen voor de bloembollen
waren zeer beperkt. Op basis van één meting van prochloraz in een spoelbasin, lijkt het spoelen een
belangrijke bijdrage te zijn aan de totale emissie naar oppervlaktewater. Op basis van één meting mag deze
conclusie niet worden getrokken. Extra metingen voor de puntemissies in de bollen zijn nodig. Op basis van
berekende concentraties zijn de activiteiten spoelen van geoogste bollen en reinigen van kuubskisten de
activiteiten die de hoogste concentraties in oppervlaktewater geven. Het percentage van de telers die
spoelwater uit het bassin loost op het oppervlaktewater is klein. Het loont zich om het lozen helemaal te
voorkomen. Voor het reinigen van kuubskisten kan een maatregel zijn om dit te doen op goed uitgeruste spoel/vulplaatsen.
Fruitteelt
Voor de fruitteelt is de bijdrage van de vier vergeleken activiteiten in afnemende volgorde: het uitwendig
reinigen van de spuittank, het vullen van de spuittank, het sorteren van fruit en het inwendig reinigen van de
spuittank.
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Voor de fruitteelt verdient het de aanbeveling om meer gegevens te verzamelen over het uitwendig reinigen
van de spuittank. Maatregelen om emissie van reinigingswater te voorkomen zullen het meest bijdragen aan
de reductie van emissies naar oppervlaktewater. Op basis van de enquête lijken er nog relatief weinig speciale
was- en spoelplaatsen te zijn. Door aanleg van speciale was- en spoelplaatsen te bevorderen kunnen emissies
worden teruggedrongen.

Vergelijking met eerdere resultaten
Zowel voor de akkerbouw (Beltman et al., 2009) als voor de fruitteelt (Wenneker et al., 2010) zijn eerder
resultaten van POSSUM-berekeningen gepubliceerd, waarbij de berekeningen waren gebaseerd op de
gegevens die ook in dit rapport zijn gebruikt.
Voor de akkerbouw werd eerder door Beltman et al. (2009) het inwendig reinigen van de spuittank
geïdentificeerd als de meest belastende activiteit, terwijl in deze studie wordt geconcludeerd dat het vullen van
de spuittank de belangrijkste bron van emissies is. Voor de fruitteelt werd door Wenneker et al. (2010) het
sorteren van fruit geïdentificeerd als belangrijkste bron, terwijl in deze studie wordt geconcludeerd dat het
uitwendig reinigen van de spuittank de belangrijkste bron is.
In de eerdere studies werden de emissies mede beoordeeld op basis van de relatieve frequentie van optreden;
vele lage emissies wogen zwaarder dan enkele hoge emissies. In de huidige studie zijn mogelijke puntemissies
naar het oppervlaktewater vergeleken op basis van de totale emissie per activiteit als maat voor de belasting
van oppervlaktewater. Daarnaast is de spreiding in emissies in beeld gebracht als verdeling van berekende
concentraties; zijn er enkele grote emissies of vele kleine emissies. De conclusies kunnen veranderen
afhankelijk van de gewenste toetsgrootheid: massa of concentratie. De vraag is of vele matige
overschrijdingen of enkele hoge overschrijdingen van de norm zwaarder wegen bij het beoordelen van het
risico voor het watersysteem. Dat is mogelijk ook afhankelijk van de aard van het systeem (kavelsloot of
stroomgebied).

Aanbevelingen
De vraag om kwantitatieve informatie over puntemissies neemt toe. Deze behoefte komt vooral voort uit
analyses van de oorzaken van normoverschrijdingen (al dan niet in het kader van de toelating), berekeningen
van het verloop van de milieubelasting (bijvoorbeeld voor evaluatie van het beleid, EDG). Achterliggend belang
is het creëren van de mogelijkheid om onderbouwde keuzes te kunnen maken bij het nemen van emissiereducerende maatregelen. Om het belang van puntemisies bij het ontstaan van normoverschrijdingen als wel of
niet aannemelijk te kunnen kwalificeren is voor veel emissieroutes meer kwantitatieve informatie nodig dan
momenteel beschikbaar is. Mogelijkheden om die informatie aan te vullen zouden daarom ten volle benut
moeten worden.
Het verdient aanbeveling om te verkennen hoe resultaten van POSSUM- berekeningen kunnen worden gebruikt
in studies op gebiedsniveau, bijvoorbeeld door de emissies te verdelen over plaatsen in een stroomgebied of
te gebruiken ten behoeve van stroomgebiedscenario's zoals gemodelleerd met het CASCADE-model
(www.pesticdemodels.cascade.nl). Een andere mogelijkheid is om resultaten van berekeningen gebiedspecifiek
te maken met gebiedspecifieke gegevens en te koppelen aan bijvoorbeeld bedrijfsgrootte en dichtheid van
waterlopen. Een uitbreiding met processen als afbraak en adsorptie van de gewasbeschermingsmiddelen kan
relevant worden als enkele specifieke activiteiten of specifieke stoffen onderwerp van studie zijn. Voor het
beoordelen van risico’s op gebiedsschaal kan nog rekening worden gehouden met seizoenspecifieke
gegevens.
Een algemene aanbeveling is om te onderzoeken of er statistische methoden zijn die meer inzicht kunnen
geven in het effect van de onzekerheden in de kennis over het risico van puntemissies op de resultaten van de
berekeningen.
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Bijlage 1 Expertschatting witte vlekken in
emissieroutes akkerbouw

Aanleiding
De resultaten van de enquêtes onder akkerbouwers in 2007 worden gebruikt om de grootte van de
verschillende emissieroutes te berekenen. Om tot een goede inschatting te komen van de grootte en het risico
op emissie via een bepaalde route is het belangrijk om per route na te gaan waar de 'witte vlekken' zitten.
Door 'diepte interviews' met telers/loonwerkers/bedrijfsleiders wordt het mogelijk om middels
expertschattingen stelgetallen op te stellen.

Diepte-interviews
Vragen
Onderstaande vragen werden in de gesprekken met de spuiters als leidraad voor het interview gebruikt.
Vullen
In de praktijk zal meestal eerst de tank gevuld worden met schoon water en daarna het middel d.m.v. legen
van verpakking boven de vulopening of door emmer met geconcentreerde oplossing worden toegevoegd.
Vragen:
1. Wanneer wordt van de verpakking boven de vulopening geleegd en wanneer wordt een emmer met
geconcentreerde oplossing aan gemaakt? Denk aan moeilijk oplosbare middelen.
2. Wordt wel eens van deze twee methoden afgeweken en hoe wordt dan toegevoegd? Niet via automatische
vulling.
3. Bij welke middelen of in welke gevallen wordt eerst de tank voor de helft gevuld met water en daarna het
middel toegevoegd en dan afgevuld met water?
4. Hoe vaak zal in die gevallen de tank overlopen?
5. Hoeveel vloeistof loopt er dan gemiddeld weg?
6. Hoe vaak wordt er bij vulling via de verpakking gemorst?
7. Om hoeveel vloeistof gaat het dan? Denk aan aantal druppels (1 druppel is 0,05 ml).
8. Is het wel eens voorgekomen dat u met de emmer met aangemaakte vloeistof morste?
9. Hoe vaak gebeurt dat per jaar?
10. Hoeveel vloeistof wordt er dan gemorst? Schat een percentage.
11. Hoe vaak treedt er lekkage op van de automatische vulinstallatie? Evt. vraag voor machinefabrikanten.
12. Is er dan een opvangbakje om de gelekte vloeistof in op te vangen? Evt. vraag voor machinefabrikanten.
Restvloeistof
Deze wordt meestal verspoten over de kopakker of op één plek in het perceel geloosd. Als het veel vloeistof is
zal dit al rijdend worden geloosd zodat een streep en geen plas vloeistof op het perceel wordt achtergelaten.
Vragen:
1. Is het inderdaad zo dat het zo wordt gedaan?
2. Wat gebeurd er met de restvloeistof als men geen mogelijkheid heeft om dit op het perceel achter te laten?
3. In hoeveel procent van de gevallen kan men de restvloeistof niet op het perceel kwijt?
4. Is dit gebiedsafhankelijk, afhankelijk van type bedrijf etc.?
5. Komt het voor dat de restvloeistof op de was-/vulplaats wordt geloosd?
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6. In hoeveel procent van de gevallen?
7. Laten boeren restvloeistof in de tank zitten om daarna inwendig te gaan reinigen?
Inwendig reinigen

Zie restvloeistof.
Vragen:
1. Hoeveel vloeistof kan er na het lozen van de restvloeistof in de tank achterblijven?

Antwoorden
Spuiter 1
Vullen
Meestal wordt de tank half gevuld met water en dan wordt het middel erbij gedaan en afgevuld. De meeste
formuleringen zijn goed oplosbaar. Bij middel wat erg schuimt (fungicide in peen) wordt de tank bijna helemaal
gevuld en wordt dan het middel erbij gedaan. Aanmaken in een emmer doet Jan eigenlijk alleen voor een
meststof (bitterzout), maar nooit voor GBM.
Hij vult altijd via de fustreiniger, nooit via handmatig via de opening boven in de tank. Via de fustreiniger is de
kans op morsen erg klein omdat je fust kan reinigen/naspoelen boven de bak waardoor het restant van het
middel meegenomen wordt de tank in.
Hij schat in dat als er wel via de vulopening boven in de tank wordt gevuld er altijd wel 1-2 druppels middel
gemorst kunnen worden. Bovendien wordt bij gedeelte van verpakking een maatbeker gebruikt, kans op
morsen wordt dan groter doordat men op en af de machine moet om te spoelen. Bij poeder is kans op morsen
groter dan bij vloeibare formuleringen en korrels.
90% van de machines schat Jan in zijn uitgerust met een fustreiniger.

Voor vullen van tank met schoonwater is de watersnelheid 250 L/min. Dit is vrijwel standaard. Als men het
middel erbij doet als de tank half vol is hangt het van het aantal minuten af dat men niet op let dat de vloeistof
over de tank stroomt.
Stel 1 L/ha bij spuitvolume van 250 L, 0,004 %, wanneer bv. 30 sec de tank overloopt verliest men 2 L water?
250 L / min.., 30 sec overlopen = 125L?. Dit is dan 8 ml middel.
Kans dat dit gebeurt is incidenteel, moeilijk in te schatten.
1x voorgekomen dat dop waar restvloeistof werd afgetapt er niet opzat. Pure middel liep over de vulplaats
weg.
Vraag 8 t/m 10 vullen met emmer en dus ook kans op morsen is nihil.
Vraag 11. Lekkage aan de automatische vulinstallatie kan incidenteel voorkomen. De slang moet dan
vervangen worden omdat de machine geen druk opbouwt. De slangen worden 1x in de drie jaar bij keuring
gekeurd. Als er lekkage optreedt, is er geen opvangbak, dus vloeistof zal zo over de vulplaats weglopen.
Restvloeistof
Bij de meeste machines zal er 50 L restvloeistof overblijven na de bespuiting. Boeren laten geen restvloeistof
in de tank zitten voor ze inwendig gaan reinigen.
Het restant dat in de tank achterblijft, wordt verdund met de inhoud van de schoonwatertank. Dit varieert van
100-500 L. Dit zal als het netjes gebeurt verspoten worden over de kopakker, perceel of onverhard terrein.
Maar er zijn misschien ook telers die bij drukte dit weg laten lopen over de vulplaats. Uiteindelijk blijft er na
inwendig reinigen 50 L vloeistof (wat er nog in de leidingen zit) over wat men over de vulplaats laat lopen. Bij
Jan komt dit in een gierkelder. Bij de buurman loopt dit over de verharde vulplaats via een singel van 5 m in de
sloot.
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Voor herbiciden wordt vaker restvloeistof overgehouden dan voor fungiciden en insecticiden.
Spuiter 2
Vullen
Tank met de helft van de benodigde spuitvolume gevuld met water dan wordt het middel erbij gedaan en
afgevuld. Waterstraal die in de tank komt zorgt voor menging.
Bij middel dat erg schuimt (MH 60 houdbaarheid ui) tank helemaal vullen voordat middel er in wordt gedaan +
schuimverdunner er aan toevoegen.
Nooit middel aanmaken in emmer.
Middel wordt via mangat toegevoegd. Omdat het een vrij groot mangat is wordt er vrijwel niets naast gemorst
( 1-5 druppels maximaal). Fust wordt ook met waterstraal waarmee tank wordt gevuld nagereinigd. Stationaire
fustreiniger wordt altijd gebruikt.
Lekkage doordat slang was geknapt is 1 x in 20 jaar voorgekomen ( +/- 50-100 ml). (Aftakas draait, vloeistof
loopt tot kleppen en wordt als er niet gespoten teruggepompt naar de tank, als slang dan knapt loopt vloeistof
weg, snel spuit uitzetten).
Vulsnelheid van tank is sterk afhankelijk van pompcapaciteit. Kan soms langzamer zijn dan 250 L/ha bv. bij
oppompen uit bron.
udere spuiten hebben een pijlglas op de tank, dit is niet nauwkeurig (kan 20 L of meer ernaast zitten.
Op de nieuwere spuiten zit een vloeistofmeter, dit is op de liter nauwkeurig.
In de praktijk kan het voorkomen dat de spuit overloopt (onbewaakt ogenblik). Hoe vaak dit gebeurt
weet hij niet, hangt van nauwkeurigheid van de boer af. Hij denkt dat dit in de praktijk zeker kan
voorkomen. Hij zet de spuit altijd uit als hij wegloopt.

Restvloeistof
Helemaal leeg spuiten in gewas, wat onder in de tank zit laat hij eruit lopen op een plek op de kopakker (10 L).
Dan de onderkant van de tank open laten staan en de schoonwatertank aanzetten (inhoud 300 L). Via
de nozzels aan de bovenkant van de tank wordt de tank van binnen schoon gespoten. Van dit vuile
water loopt een gedeelte rechtstreeks de tank op de kopakker en een gedeelte gaat naar de boom en
doppen en al spuitend wordt dan door gespoeld. Dit wordt over een lengte van ongeveer 500 m
kopakker verspoten.

Soms wordt na deze spoelbeurt nog een keer de schoonwatertank gevuld en rond gepompt in de tank en via
opening onder in de tank weglaten lopen op de bietenstortplaats (vrijwel altijd bij herbiciden).
Boeren die het niet op de kopakker kwijt kunnen zullen dit of op het kavelpad uitrijden of weg laten
lopen op de spoelplaats.

Aantal keer per jaar dat een bespuiting wordt uitgevoerd per seizoen

aardappelen
ui
tarwe
suikerbiet
totaal

herbiciden

fungiciden/insecticiden/groeistoffen

1
5-7
1
3
10-12

13
5
2
1
21

Meeste keren inwendig reinigen vallen in het voorjaar bij de herbicidenbespuitingen. Na gebruik van fungiciden
wordt niet gauw schoongemaakt. Bij gebruik van groeistoffen in tarwe en daarna bespuiting in ui wordt ook
inwendig gereinigd.
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Spuiter 3
Vullen
Op erf drie meter van watervoerende sloot op geheel verhard erf. Automatisch vullen en reinigen met
fustreiniger. Vullen altijd via mangat. Kans op morsen nihil, sproeikop in tank daar reinigt hij fust mee. Als slang
knapt dan kan er ongeveer één emmer water (10-20 L) water weglopen, maar dat is nog nooit gebeurd. Dit
komt bij keuring aan het licht. Wel dat bij opbouwen van druk een slang gaat druppelen. Dit gebeurt dan op het
land.
Vulcapaciteit 500 L/min (variatie is ongeveer bij bedrijven 200-500 L/min, bij loonbedrijven misschien 100
L/min). Tankinhoud 3000 L. Overlopen van tank is nog nooit voorgekomen. Afhankelijk van middelen tank voor
gedeelte vullen met water. Bij poeder meer vullen (1500 L), voor betere menging dan bij vloeibare middelen.
Over algemeen 200 L in tank en dan middel erbij.
Restvloeistof
Na bespuiting schoonwater in tank laten lopen (inhoud schoonwatertank 500 L) leegspuiten op spuitpaden op
perceel. Afhankelijk van het type middel wordt een hoeveelheid schoon water gebruikt. Wat er dan nog
overblijft in de leidingen is +/- 50 L dit wordt ook achter gelaten op perceel. Komt wel eens voor dat
restvloeistof niet op het perceel kwijt kan, met name bij herbiciden dan schoonmaken met 200 L en dit op het
erf leeg spuiten. Put is 20 m van plek verwijderd waar dat gebeurd en deze watert af naar watervoerende
sloot. Ingeschat dat dit 2 x per jaar voorkomt.
Spuit wordt 1 x per jaar schoongemaakt met cleaner. Uitwendig 2 x per jaar met cleaner en dat gebeurt ook
op wasplaats die afwatert op watervoerende sloot.

Spuiter 4
Vullen
Via mangat ook fust reinigen boven in mangat, geen onderscheid in middelen. Niet mogelijk om echt te
morsen. Tankinhoud 2200 L. Nog nooit overloop van tank gehad. Als slangen knappen dan lekt er vloeistof
weg, maar dit is nog nooit voorgekomen.
Restvloeistof
Ingeschat 0-50 L. Schoonwatertank inhoud 200 L. Hangt van middel af wat de hoeveelheid is die in de tank
achterblijft en met hoeveel schoon water er na gespoeld moet worden. Spoelwater wordt uitgereden over het
perceel. Ook bij naspoelen 100 L wordt geloosd op het perceel. Het komt wel eens voor door dat het te nat is
op het perceel dat de restvloeistof niet kan worden uitgereden over het perceel. Dit is ongeveer 5 keer per
jaar dan wordt het verspoten op het erf. Ook op dit bedrijf watert het verharde erf af op een put die in
verbinding staat met een watervoerende sloot. Dit komt vaker voor bij gebruik van herbiciden dan bij andere
gewasbeschermingsmiddelen.
Gebruik van cleaner wordt allen gebruikt bij bepaalde middelen b.v. Primus. Per jaar wordt 1 x per jaar
inwendig en 1 x uitwendig gereinigd met cleaner. Daarnaast wordt 1 x per jaar de hele spuit ook in het seizoen
nog een keer van buiten afgespoten (i.v.m. modder). Dit gebeurt op het erf.

Spuiter 5
Vullen
Vulplaats geheel verhard, éé1 m singel er omheen, watert af op watervoerende sloot.
Vult via mangat. Fustreiniger zit ook bij mangat. Vooral poedervormige middelen en granulaten hebben de
neiging tot stuiven. Wanneer halve verpakking moet worden toegevoegd, of enkele grammen dan is de kans op
verstuiven groot. Morst dan vrij gemakkelijk op buitenkant spuit. Bij overige middelen niet morsen.
Tankinhoud 3000L, schoonwatertank 900 L. Tankoverlopen is 2 x in 6 jaar (zolang als hij deze spuit heeft)
voorgekomen (gemorste hoeveelheid 50 L). 1x door niet op te letten en 1x doordat niveaumeter niet goed
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werkte (bij andere (kleinere) spuit was dat nooit voor gekomen). Bij betrouwbaarder systeem zal dat niet zo
gauw gebeuren.
1x in 22 jaar voorgekomen dat slang knapte tijdens wegtranssport, doordat aftakas niet was stilgezet liep er
water weg (50-100L).
Verwaaien van folie (zich meer bewust geworden van kans op vervuiling na presentatie DLV). Verzamelt
jerrycans en doppen + afsluitfolies in zeef van de schoonwatertank (boven in tank). Dit is open en daar kunnen
vooral folies uitwaaien. Als zeef vol is dan in zak en weggooien
Restvloeistof
30-40 L wat nog in tank achterblijft. 1x 100-150 L schoonwater bij vullen en uitrijden op perceel. Bij Sencor,
Ally en Primus 2x 100 L spoelen. De rest die nog in de tank zit (30 L) wordt op de vulplaats verspoten/leeg
laten lopen. Dit komt allemaal op de vulplaats terecht en zal via verharding in de singel en dan in de sloot
terechtkomen.
Komt 1-2 x per jaar voor dat restvloeistof na bespuiting niet na reinigen met schoonwater kan worden
uitgereden op veld. Dit is vooral het geval voor fungiciden en in gewas aardappelen (te nat in de aardappelen).
Als er met brede banden wordt gewerkt (hij heeft zelf smalle banden) zal dit probleem minder spelen.
1x per jaar in de winter wordt de spuit van binnen gereinigd met 3000L water en met cleaner. Dit wordt
geloosd op de vulplaats. Tegelijkertijd met uitwendig reiniger. Hier voor wordt alleen schoonwater gebruikt. In
het seizoen worden alleen de banden en wat onder de modder zit afgespoeld. Spuit wordt bijna altijd binnen
gezet.

Spuiter 6
Vullen
Nooit via emmer. Alle middelen worden via de fustreiniger aan tank toegevoegd. Deze hangt aan de zijkant van
de spuit. Bij poeders kan er verstuiving optreden. Normaal wordt de tank voor de helft gevuld met water en
dan wordt het middel er bij gedaan. Hierbij is geen kans op morsen.
Ongeveer 2 keer per seizoen loopt de tank over. Tankinhoud van 4000 L wordt in 10 min gevuld (vulsnelheid
400 L/min). Wordt er een halve minuut niet opgelet dan loopt er 200 L water weg. (loonwerker schatte zelf 20
L in)
1 x in de 3 jaar knapt er een slang. Hoeveelheid water die dan weg loopt is ongeveer 50 L.
Water loopt over erf weg in mestput.

Folie s wordt in GBM-container gedumpt. Alle vullen gebeurd op het erf. (geheel verhard, afvoer droge sloot).
Restvloeistof
Maximale hoeveelheid vloeistof die overblijft in spuit is 50 L. Zijn spuit kan ook zo afgesteld worden dat er niets
overblijft, maar hij zegt dat dit vrijwel niet voorkomt omdat je altijd zeker wilt zijn dat je genoeg vloeistof hebt
aangemaakt.
Als het middel niet bij een volgende bespuiting mee gespoten kan worden dan moet de tank inwendig gereinigd
worden.
Aan deze 50 L wordt 400 L water toegevoegd en dit wordt als het kan over het gewas verspoten. Als dit niet
kan wordt deze vloeistof in de mestput geleegd.
Bij sommige bedrijven wordt als men het niet op het gewas of perceel/kopakker kwijt kan op het erf geleegd.
Vooral bij herbiciden kan zich dat probleem voordoen. Voor hem is het moeilijk te zeggen hoe vaak dit per jaar
voorkomt, omdat hij veel verschillende gewassen moet spuiten.
Hij ziet als grootste probleem de hoeveelheid water met middel die hij jaarlijks niet kwijt kan op gewas of
perceel. 1 x per jaar wordt de mestput uitgereden (200 m3 water + mest), waarvan 30-40 m3 water + GBM
is. (400 ha maïs)
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Spuiter 7
Vullen
Via fustreiniger. Fust navullen in mangat. Poeder kan stuiven, met andere middelen geen kans op morsen.
Folies worden schoongespoeld en bij bedrijfsafval gegooid. Niets wordt aangemaakt via emmer.
Overlopen tank niet voorgekomen (geen elektronische afslag). Slabreuk 2x/10 jr. Druk valt gelijk weg, 5-10 L
loopt dan weg, wordt niet opgevangen loopt riool in.
Restvloeistof
Wordt gevangen in aparte tanks bij volgende bespuiting met zelfde middel wordt water weer gebruikt.
Rondpompsysteem (leidingen + water in tank en pomp wordt opgevangen).

Leeg spuiten + naspoelen gebeurd op perceel. Wanneer men uitregent wordt mix opgeroerd en opnieuw
gebruikt. Geen probleem om restvloeistof kwijt te raken.

Expertschatting op basis van diepte interviews en input model
Vullen

Expertschatting op basis van diepte
interviews

Stelposten voor model

1.

Wanneer wordt van de verpakking
boven de vulopening geleegd en
wanneer wordt een emmer met
geconcentreerde oplossing aangemaakt? Denk aan moeilijk
oplosbare middelen

In vrijwel alle gevallen (99,5%) wordt
verpakking boven vulopening
geleegd.
In emmer wordt aangemaakt:
o.a. meststof (bitterzout)

Geen input model

2.

Wordt wel eens van deze twee
methoden afgeweken en hoe wordt
dan toegevoegd? Niet via
automatische vulling.
Bij welke middelen of in welke
gevallen wordt eerst de tank voor
de helft gevuld met water en daarna
het middel toegevoegd en dan
afgevuld met water?

Nee

Geen input model

Moeilijk oplosbare middelen: tank voor
helft vullen middel toevoegen, roeren en
dan afvullen.
Middelen die schuimen: antischuim erbij.
En/of tank bijna helemaal vullen met
water en dan middel erbij.
Moeilijk in te schatten. Gebeurd vaak
onder tijdsdruk.

Geen input model

Tankinhoud van 4000 L wordt in 10 min
gevuld (vulsnelheid 400 L/min). Wordt er
een halve minuut niet opgelet dan loopt
er 200 L water weg. (loonwerker schatte
zelf 20 L in).
Tankoverlopen is 2 x in 6 jaar (zolang als
hij deze spuit heeft) voorgekomen
(gemorste hoeveelheid 50 L).
Variatie:
Altijd iets
Met name poeders kans op verstuiven
Zie hierboven zie vraag 1
Wegwaaien van afsluiting verpakking
geeft waarschijnlijk meer verontreiniging.
Mangat meestal zo groot zijn dat er geen

Input model:
1. 20 L per jaar (idem aan 50 L in
3 jaar)
2. 200 L per jaar

3.

4.

Hoe vaak zal in die gevallen de tank
overlopen?

5.

Hoeveel vloeistof loopt er dan
gemiddeld weg?

6.

Hoe vaak wordt er bij vulling via de
verpakking gemorst?
Om hoeveel vloeistof gaat het dan?
Denk aan aantal druppels. (1
druppel is 0,05 ml)

7.
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Input model:
1. helemaal niet
2. 1 x per 3 jaar
3. 2 x per jaar

Zie vraag 7
+ voor input model
Input model:
1. 0,05 ml (20 druppels in 1 ml)
*10 bespuitingen
2. 0,25 ml (5 druppels) * 10
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Vullen

Expertschatting op basis van diepte
interviews
geconcentreerde vloeistof gemorst zal
worden.
Druppels van die van uitgespoelde fust
afdruppen geven mogelijk meer
verontreiniging.

8.

Is het wel eens voorgekomen dat u
met de emmer met aangemaakte
vloeistof morste?
9. Hoe vaak gebeurt dat per jaar?
10. Hoeveel vloeistof wordt er dan
gemorst? Schat een percentage
11. Hoe vaak treedt er lekkage op van
de automatische vulinstallatie? Evt.
vraag voor machinefabrikanten

3.
4.

2.

3.

4.
5.
6.

Wat gebeurd er met de restvloeistof
als men geen mogelijkheid heeft om
dit op het perceel achter te laten?
In hoeveel procent van de gevallen
kan men de restvloeistof niet op het
perceel kwijt?
Is dit gebiedsafhankelijk, afhankelijk
van type bedrijf etc. ?
Komt het voor dat de restvloeistof
op de was/vulplaats wordt geloosd?
In hoeveel procent van de gevallen?

bespuitingen
0,05 ml (20 druppels in 1 ml)
*30 bespuitingen
0,25 ml (5 druppels)* 30
bespuitingen

Zie vraag 1, niet van toepassing

Geen input model

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Geen input model
Geen input model

Lekkage aan de automatische
vulinstallatie kan incidenteel voorkomen.
De slang moet dan vervangen worden
omdat de machine geen druk opbouwt.
De slagen worden 1x in de drie jaar bij
keuring gekeurd. Als er lekkage optreedt,
is er geen opvangbak, dus vloeistof zal
zo over de vulplaats weglopen.
Lekkage doordat slang was geknapt is 1
x in 20 jaar voorgekomen ( +/- 50-100
ml).

Slangbreuk op erf
1 x 20 jaar 100 ml

Calamiteit: Aftakas draait, vloeistof loopt
tot kleppen en wordt als er niet gespoten
teruggepompt naar de tank, als slang dan
knapt loopt vloeistof weg.
1x in 22 jaar voorgekomen dat slang
knapte tijdens wegtranssport, doordat
aftakas niet was stilgezet liep er water
weg (50-100L).
12. Is er dan een opvangbakje om de
gelekte vloeistof in op te vangen?
Evt. vraag voor machinefabrikanten
Restvloeistof
1. Is het inderdaad zo dat het zo wordt
gedaan?

Stelposten voor model

Slangbreuk bij draaiende aftakas erf
1 x 20 jaar 100 L

Nee, vloeistof loopt dan over erf
/vulplaats weg.

Hoeveelheden zie vraag 11

Restvloeistof wordt verdund met inhoud
schoonwatertank (100-500 L) afhankelijk
van mogelijkheden om restvloeistof kwijt
te raken en drukte zal er geloosd worden
op spoelplaats
Lozen op spoelplaats/erf

Geen input model

Zie § handelswijzen

Zie § handelswijzen

Zou kunnen, niet verder geïnventariseerd

Geen input model

ja

Zie § handelswijzen

Bij 2 op 30 bespuitingen (7 %)
Bij 5 op 30 bespuitingen (17 %)

Input model:
a. Bij 2 op 30 bespuitingen (7 )
b. Bij 5 op 30 bespuitingen (17 )

Alterra-rapport 2157

71

Vullen

Expertschatting op basis van diepte
interviews

Stelposten voor model

7.

nee

Geen input model

34-93 L (TOPPS_AAB_conference
compr_jan2008.ppt, sheet 22)

Zie § handelswijzen

1.

Laten boeren restvloeistof in de
tank zitten om daarna inwendig te
gaan reinigen?
Inwendig reinigen
Hoeveel vloeistof kan er na het
lozen van de restvloeistof in de tank
achterblijven?

Handelswijzen
Als input in het model zijn voor het inwendig reinigen een aantal handelswijzen geselecteerd. Deze worden in
onderstaande tabel aangegeven.
Handelswijze inwendig reinigen
1

2

3

4

5

Leegspuiten tot 10 L restwater
10 L aanvullen met 100 L
110 L restwater lozen
Leegspuiten tot 10 L restwater
10 L aanvullen met 100 L
Leegspuiten tot 10 L restwater
10 L restwater lozen
Leegspuiten + 10 L restwater op veld lozen
100 ml Aanvullen met 100 L
100 L restwater lozen
Leegspuiten + 10 L restwater
10 L aanvullen met 10 L
Leegspuiten en 20 L op veld lozen
100 ml aanvullen met 10 L
Leegspuiten en 10 L op veld lozen
100 ml aanvullen met 100 L
100 L restwater lozen
Leegspuiten + 10 L restwater op veld lozen
100 ml aanvullen met 10 L
Leegspuiten en 10 L op veld lozen
100 ml aanvullen met 10 L
Leegspuiten en 10 L op veld lozen
100 ml aanvullen met 100 L
100 L restwater lozen

Aanvullend kan doorgerekend worden:
Verschil tussen op 1 plek lozen in perceel en over een aantal meters (afspoeling over oppervlak).
Inwendig reinigen 1 x per jaar met cleaner (1000-3000 L), als dit niet uitgereden wordt (reële praktijk),
maar geloosd op riool/erf
.
In het najaar van 2008 worden in een vakbladartikel de risico’s van puntemissie ten aanzien van het vullen en
reinigen van de spuitapparatuur besproken. De invloed van een aantal mogelijke incidenten op het
overschrijden van het MTR-oppervlaktewater terbutylazin werden daarvoor doorgerekend.
In onderstaande berekeningen is uitgegaan van:
Toepassing van 2 L/ha Laddok N (200 g/L terbutylazin +200 g/L bentazon) per jaar. Uitgaande van
terbutylazin is dit 400 g werkzame stof per hectare.
Eemissie rechtsreeks naar oppervlaktewater en/of riool*
De overschrijdingen van de MTR-oppervlaktewater in een standaardsloot (21 m3)
Hoeveelheid restvloeistof in tank na leegspuiten (lucht uit boom): 10 L
Na leegspuiten en leeglaten lopen tank: 100 ml
MTR-oppervlaktewater terbutylazin is 0,19 μg/L
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Bijlage 2 Massa pirimifos-methyl in
condenswater afgevoerd uit
bewaarplaatsen van bloembollen

In 2003 is door PPO condenswater van vier koelcellen bemonsterd. De monsters zijn geanalyseerd op
pirimifos-methyl door Alterra. Het volume condenswater is gemeten. Het volume condenswater en de
concentratie in het condenswater correleren; bij veel condenswater wordt de pirimifos verdund. Omdat het
volume en de concentratie gecorreleerd zijn is de massa berekend die per dag afgevoerd kan worden. De
metingen en berekende massa’s zijn gegeven in Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Volume condenswater, concentratie pirimifos-methyl en berekende massa in condenswater per dag voor vier bewaarcellen van
bloembollen.
Monstername

Aantal uren tussen
bemonsteringen

Volume
condenswater
opgevangen

Concentratie

Massa per
dag

L

µg/ L

mg/dag

Periode
afgerond op
dag

datum

tijd

PPO A
3-nov
5-nov
10-nov
13-nov
13-nov
20-nov

9.00
12.00
12.00
17.00
16.00
17.00

70
51
120
77
95
73

9.2
8.1
0
13.8
27
21

3195
2968
47
1830
144

10.1
11.3
0
0.2
12.5
1.0

3
2
5
3
4
3

PPO B
8-dec
11-dec
15-dec
18-dec
23-dec

16,00
16,00
12,00
16,00
15,00

Niet bekend
72
92
76
119

55
8
55
36
44

548
48
396
419
349

0.1
5.7
4.8
3.1

3
4
3
5

Koelh A
5-nov
10-nov
13-nov
13-nov
20-nov
25-nov
27-nov
1-dec
4-dec
8-dec
11-dec
15-dec

9.00
13.00
16.00
15.30
17.00
12.00
15.00
14.00
16,00
16,00
16,00
12,00

Niet bekend
124
75
95,5
73,5
117
51
95
74
96
72
92

60
56
121
142
145
36
46
51
56
17
96

391
274
1687
128
155
230
228
209
156
152
40
443

3.2
30.2
3.9
7.2
6.8
3.9
2.4
2.6
2.1
0.2
11.1

5
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
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Monstername

Aantal uren tussen
bemonsteringen

Volume
condenswater
opgevangen

Concentratie

Massa per
dag

Periode
afgerond op
dag

18-dec
23-dec

16,00
15,00

76
119

33
37

199
200

2.1
1.5

3
5

Koelh B
1-dec
4-dec
8-dec
11-dec
15-dec
18-dec
23-dec

14.00
16,00
16,00
16,00
12,00
16,00
15,00

74
96
72
92
76
119

58
73
83
2
98
57
64

1576
1109
1237
5976
621
154
1356

26.3
25.7
4.0
15.9
2.8
17.5

3
4
3
4
3
5
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Bijlage 3 Concentratie
gewasbeschermingsmiddelen in
spoelbassins voor bloembollen

Tabel 3.1
Concentraties gewasbeschermingsmiddelen in μg/L in bassin van vier bollenteeltbedrijven in de winter aan het eind van het
spoelseizoen en in het voorjaar bij aanvang van het volgende spoelseizoen.
Werkzame stof

D1

D2

D3

D4

A

E

periode

dec

ma

dec

feb

dec

ma

dec

ma

min

max

max

Abamectine
Azoxystrobin

<
4,31

<
1,12

<
0,62

<
0,39

<
0,17

<
0,84

0,03
3,19

0,01
1,18

-

-

-

Captan

-

-

-

-

-

-

-

-

<

1,5

1,9

Carbendazim

15,0

0,5

1,0

2,0

5,0

<

4,5

4,0

0,60

180

68

Chloorpyrifos

<

0,03

<

<

<

0,03

<

0,03

-

-

-

Ethoprofos

<

<

0.13

<

<

<

1,32

0.19

-

-

-

Ethyleen thio urea
(ETU)
Fluazinam

<

<

1,9

0,55

2,4

0,57

32,0

0,46

-

-

-

5,5

1,65

3,3

1,65

<

<

1,65

1,65

-

-

-

Imidacloprid

7,70

3,6

1,51

1,90

3,09

6,2

6,5

3,41

-

-

-

Metolachlor

<

<

0,4

0,4

<

0,6

<

0,4

-

-

-

Pendimethalin

<

<

1,2

<

0,3

<

1,2

<

-

-

-

Pirimifos-methyl

0,04

0,25

0,18

0,18

0,42

0,25

0,12

0,18

-

-

-

Prochloraz

5,2

<

1,3

<

15,6

3,9

420

14,3

-

-

-

Simazin

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

2,20

-

Tebuconazool

1

<

1

<

<

<

3

<

-

-

-

Tolclofos-methyl

-

-

-

-

-

-

-

-

0,07

4,60

-

< kleiner dan MTR (gegevens zijn afgeleid uit een tabel met overschrijdingsfactoren tov MTR, als de MTR niet werd overschreden
werd geen waarde gegeven).
- niet gemeten
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Bijlage 4 Concentraties
gewasbeschermingsmiddelen in
ontsmettingsbaden voor
bloembollen

Tabel 4.1
Berekende concentraties gewasbeschermingsmiddelen in ontsmettingsbad op basis van gebruikte formuleringen op elf
bloembollenbedrijven.
Bedrijf

9
10
11
12
14
15
16
18
19
21
22

Captan

Chloorthalonil
(mg/L)

Prochloraz

Fluazinam

Imida-cloprid

Formal-dehyde

(mg/L)

Thiofanaatmethyl
(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

5,46
5,46
2,73
5,46
5,46
5,46
2,73
5,46
2,73
5,46
5,46

5
2,5
2,5
5
5
5
5
5
5
5

4,95
4,95

0,18
1,8
1,125
1,35
1,8
1,35
0,9
1,8

1
1,25
0,75
1,25
2
1,25

0,28

2
2
4
4
-

-

-
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Bijlage 5 Massa pirimifos-methyl afgeregend
van kuubskisten en draadbakken bij
gesimuleerde regenbui van 50 mm

Kuubskisten en draadbakken die (tijdelijk) buiten staan kunnen bij regen zorgen voor afspoeling van middel van
het erf. In onderzoek werden verschillende materialen die gebruikt worden voor de opslag van bollen,
betonplex en multiplex voor kuubskisten, niet, eenmalig of meermalig gedompeld in 0.4% oplossing van
carbendazim. Direct na het dompelen of na een drogingsperiode werden de kuubskist en draadbakken
blootgesteld aan een forse, gesimuleerde regenbui van 50 mm.

Tabel 5.1
Gehalte aan pririmifos-methyl na simulatie van een regenbui van 50 mm van een kuubskist van 1.00 bij 1.00 meter. De bollen in het
kuubskist werden gedurende de bewaring behandeld met Actellic.
µg per
kist of bak
kuubskist

983

kuubskist

87

kuubskist

1600

kuubskist

2511

draadbak

75

draadbak

160
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Bijlage 6 Uitlekvolume na ontsmetten

Bij het ontsmetten van tulpen zijn 24 kuubskisten gevolgd tijdens de ontsmetting van de bollen en het
uitdruipen (deels door afblazen boven de ketel en deels op lekbakken). De ontsmettingsmachine is een
dompelketel Akerboom voor vier kisten. De ontsmettingsduur is 15 minuten door automatische ontsmetting
met afblaas. Het gewicht van een lege kist (betonplex 1.2 x 1.2 m) is 105 kg.
De gemiddelde massa opgevangen na 14-16 uur uitlekken is 1,4 g/kg bollen. Dus voor 10 ton plantgoed is
dat 14 kg.

Tabel 6.1
Uitgelekte massa ontsmettingsvloeistof na ontsmetten van tulpen in kuubskisten.

Kist

Plantmaat

Droog
bolgewicht

Vloeistofopname

Opgevangen lekvloeistof na 15
minuten

Opgevangen lekvloeistof na 14 16 uur

kg/ kist

L/kist

kg/kist

gr/ kilo bollen

kg/kist

gr/ kilo bollen

1

7.5 - 9.5

531

40

8

15

1

1.9

2

7.5 - 9.5

499

44

6

12

< 0.4

0.4

3

7.5 - 9.5

423

42

10

24

< 0.4

0.4

4

7.5 - 9.5

547

48

6

11

1

1.8

5

7.5 - 9.5

541

48

8

15

1

1.8

6

7.5 - 9.5

533

50

6

11

< 0.4

0.4

7

7.5 - 9.5

501

49

5

10

1

2.0

8

7.5 - 9.5

574

47

8

14

1

1.7

9

7.5 - 9.5

521

58

10

19

1

1.9

10

9 - 10

479

44

8

17

1

2.1

11

9 - 10

407

36

4

10

1

2.5

12

9 - 10

561

44

6

11

< 0.4

0.4

13

9 - 10

607

54

6

10

1

1.6

14

9 - 10

609

50

6

10

< 0.4

0.4

15

9 - 10

537

54

8

15

1

1.9

16

9 - 10

605

48

4

7

1

1.7

17

9 - 10

557

50

10

18

1

1.8

18

7.5 - 9

523

44

10

19

< 0.4

0.4

19

7.5 - 9

579

48

8

14

< 0.4

0.4

20

7.5 - 9

571

48

8

14

1

1.8

21

7.5 - 9

599

52

8

13

1

1.7

22

7.5 - 9

551

46

10

18

< 0.4

0.4

23
24

12/ op
12/ op

507
505

48
52

6
6

12
12

1
1

2.0
2.0
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