Milieubelasting verminderen
door gerichte middelenkeuze
Emissie inbeeld gebracht

ir.F.G.Wijnands ening. P.van
Asperen, PAV-Lelystad
Bestrijdingsmiddelen zijnte
beschouwen alseen noodzakelijk
kwaad ineen moderne
bedrijfsvoering,Aandetoelating en
aan hetgebruik ervan worden steeds
strengere eisengesteld. De emissies
van bestrijdingsmiddelen moeten
omlaag endeschadelijke effecten
dienen zoveel mogelijk beperktte
blijven.Aan dehand vaneen
voorbeeldbedrijf inde Flevopolders
zalduidelijk gemaakt wordenhoe
groot de "milieubelasting" eigenlijk
isenwateraan gedaan kan worden.
Daarbij speelt een nieuwe
benadering omdeemissierisico's te
kwantificeren eencentrale rol.
Rol pesticiden ineen
moderne bedrijfsvoering
Moderne gewasbescherming neemt
verantwoordelijkheid voor zowelde
kwaliteit enkwantiteit vandeproductiealsvoordekwaliteit vanhetmilieu.Eenverantwoorde gewasbescherming betekentdat:
• prioriteit gegeven moet worden
aaneengezonde bedrijfsvoering
waarhetaccent ligtoppreventie,
• alleniet-chemische bestrijdingsmogelijkheden ingepast wordenin
deteelten ende bedrijfsvoering,
• eralleen bestreden wordt bijeen
economische noodzaak,
• demogelijkheden vanzaadont-

smetting, lage-doseringssystemen
enrijenbespuitingen wordengebruikt,
• bijgebruik vanpesticiden moet
worden voorkomen datpesticiden
voor kortere oflangere tijd in het
milieu aanwezig zijn, omdatze
daar ongewenst en/of potentieel
gevaarlijk zijn,
• bijdemiddelenkeuze zowel metde
emissie alsmetdeecologische effecten rekening gehouden moet
worden. Alleen danismilieukwaliteitszorg geïntegreerd in de
bedrijfsvoering.
Pesticidengebruik
Pesticiden zijn bedoeld omorganismentedoden enzijn zelden100%
specifiek. Pesticiden zijn bovendien
deenige groep vangiftige chemische
stoffen diemetopzet worden verspreid inhetmilieu. Ditradicale
standpunt vandePesticide Trustuit
Londen, eenorganisatie diezichbezighoudt metdeongewenste bijeffecten vanpesticidengebruik, geeft precies aanwaardeessentie zitvande
pesticidendiscussie. Slechts eenzeer
kleine fractie vanhetpesticide komt
natoepassing incontact methetdoelorganisme.Derest wordt onderdeel
vanhetmilieu. Eengroot gedeelte
komt viavervluchtiging indeluchten
kan zichzoover grote afstanden verplaatsen. Opdiemanier komen deze
stoffen overal inonsleefmilieu terecht. Erwordt aangenomen datvan
het huidige verbruik inNederland2035 %vandetotale inzet vanactieve
stof viadeemissieroute lucht verdwijnt: maar liefst 2,0tot3,5 miljoen
kg actieve stof. Overdelevensduur
van deze middelen indelucht, is he-
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laasergweinig bekend. Eenander
deelvandemiddelen komt op de
grond, indebodemenkandaar voor
kortere oflangere tijd verblijven, persistent zijn. Weereenander deelkan
uitspoelen naarhetgrondwater. Door
drift kanbijdetoepassing ookeen
deelvandeinzet verwaaien naarhet
oppervlaktewater. Geschat wordtdat
circa45.000kgactieve stof op deze
manier direct inhetoppervlaktewater
terecht komt. Deze vorm vanemissie
isechter meereentechnisch toepassingsprobleem daneenprobleemvan
het pesticide.
DeAlgemene Maatregel VanBestuur
Open teelten enVeehouderij schrijft
"technische" emissiebeperkende
maatregelen voor. Datisookhardnodig omdat door deharmonisatievan
deEU-wetgeving oppesticidenterrein
veel stoffen detoets opnegatieve effecten voorhetwaterleven niet meer
doorstaan.
Niet alleen inhetoppervlaktewater
maar overal inhetmilieu kunnenorganismen, demens incluis, schade
ondervinden vandeaanwezigheid
vanpesticiden. Erbestaat echter vrijwel geen relatie tussen degebruikte
hoeveelheid actieve stof,deomvang
vandeemissie ende schadelijkheid
voor levende organismen. Daaromis
aanvullend opactieve stof dringend
behoefte aankwantificering van zowelderisico's vanemissie alsderesulterende risico's voor levende organismen.
Dezerisico's worden respectievelijk
uitgerekend metdeBlootstellings
Risico Index (BRI),ontwikkeld door
hetPAV,endeMilieu Belasting
Punten (MBP),ontwikkeld door
CentrumLandbouw enMilieu(CLM).

Defungiciden indeaardappelteelt veroorzaken veelemissie.

Verspreiding in het milieu;
emissie en belasting: BRI
Omdeemissie van pesticiden naar de
verschillende milieucompartimenten
tekunnen berekenen, worden debasiseigenschappen van de chemische
middelen gebruikt. Deze eigenschappen zijn voor alle middelen ondergestandaardiseerde omstandigheden bekend. Dedampspanning als maat
voor het vervluchtigingsrisico, depersistentie die aangeeft hoelang een
middel zichverweert tegen afbraak in
debodem en de uitspoelingsgevoeligheid. Samen met detoegepaste hoeveelheid van het middel wordt zohet
blootstellingsrisico van delucht, het
grondwater en debodem bepaald.
Een driedimensionale benadering van
de milieubelasting (ziekader).Debelasting wordt uitgedrukt alseen concentratie (grondwater) of alseenhoeveelheid (bodem en lucht).Daarom is
het ookmogelijk dezebelasting per
middel, gewas,perceel of bedrijf te
berekenen. Zokan ook vastgesteld
worden welk aandeel een individuele
toepassing (of middel of gewas) heeft
indegemiddelde bedrijfswaarde.
Schade aan biologisch leven:
MBP
Doordat pesticiden gedurende kortere
of langere tijd inhet milieu aanwezig
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zijn, kunnen levende organismen
schade oplopen. Er zijn vele verschillende typen schade, variërend vandirecte dodelijke effecten tot kankerverwekking of beïnvloeding van gedrag
of voortplantingssucces. Bovendien
zijn erhonderden, zoniet duizenden
organismen diealleeen functie vervullen in de grote biologische kringloop. Ookhet aantal stoffen datgebruikt wordt of als afbraakproduct
ontstaat, loopt in dehonderden. De
ecotoxicologische kennis die webezitten, isontoereikend om alle potentiëleeffecten inkaart tebrengen. Het
vraagt buitengewoon grote inspanningen omdezekennis tevergroten. Een
eerste poging omdebescheiden aanwezige kennis beschikbaar te maken
voor gebruikers van bestrijdingsmiddelen werd door CLM ondernomen.
Het CLM startte eindjaren tachtig
met deontwikkeling van demilieumeetlat. Deze maatstaf geeft kwantitatief het effect weer van een pesticide oprespectievelijk het
bodemleven, het leven inhet oppervlaktewater en dekans op aanwezigheid inhet grondwater. Dit is enerzijds gebaseerd opde eigenschappen
van hetpesticide zoals de persistentie,
deuitspoelingsgevoeligheid en de
toepassingstechniek en omstandigheden (samen bepalend voor deemis-

P A V - B U L L E T I N V O L L E G R O N D S G R O E N T E T E E L T - JUNI 1 9 9 9

sie). Anderzijds isdit gebaseerd opde
directe ecologische effecten opeen
beperkt aantal toetsorganismen. Het
puntensysteem iszoopgezet dat een
score van 100MBP of lager nog aanvaardbaar is.Deze grens geldt per categorie en perbespuiting (ziekader).
Degrens van 100punten is gebaseerd
opde normen diede overheid heeft
gesteld voor debeoordeling en toelating van bestrijdingsmiddelen. De
overheid heeft alleen normen vastgesteld per toepassing.

Voorbeeldbedrijf
In december 1998verzorgde het PAV
op verzoek van deFLTO opderegionale ledenvergaderingen lezingen
over milieubelasting door pesticiden.
Als voorbeeldbedrijf voor deberekeningen werd een intensief bedrijf in
deFlevopolder gebruikt (zietabel 1).
Het pakket chemische gewasbescherming dat opditbedrijf wordt ingezet,
weerspiegelt een volledig chemische,
risicomijdende, aanpak. Een volledige
lijst van de 114 middel-toepassingen
van pesticiden voert hier tever. Wel
isintabel 2weergegeven hoe vaak in
de diverse teelten verschillende typen
pesticiden werden ingezet. Ook is
hier de inzet van actieve stof weergegeven. Voor alletoepassingen werd
deBRI en deMBPberekend. Voor de

Blootstellings Risico Index BRI
DeBlootstellings Risico Index geeft hetrisico van milieu blootstelling aan pesticiden weer.
Debasisgegevens van pesticiden diegebruikt worden voor deBRIberekeningen zijn:
DT50 =dehalfwaardetijd; een maat voor depersistentie indebodem (dagen)
VP=dedampspanning (Vapour Pressure);een maat voor de vervluchtiging (Pascal)
Kom =deadsorptiecoèfficiënt van pesticiden aan organische stof (-)
Deze gegevens zijn gepubliceerd indemilieufiches van bestrijdingsmiddelen.
BRI grondwater isdeconcentratie van hettoegediende middel inhet grondwater als gevolg van detoepassing van een
of meerdere actieve stoffen, uitgedrukt inppm.DeEuropese norm voor drinkwater van0,1ppm geldt voor alhet niet
zoute grondwater in Nederland.
BRI bodem isdebelasting van debodem met het toegediende middel in kg-dagen.
BRIlucht isdebelasting van delucht inkg actieve stof alsgevolg van detoepassing vaneenof meerdere actieve stoffen,
Technische details
BRI grondwater: met deDT50 en Kom kan berekend worden welke fractie (F)van het pesticide uitspoelt. DeFwaarde ligttussen 0en 1.Deuitspoeling wordt dan eerst inkgmiddel berekend en daarna als concentratie inhet grondwater door deze hoeveelheid optelossen inhet neerslagoverschot
F=exp (-[(A xfom xLn2 xKom)/DT50+ (BxLn2)/DT50 +C]) (van derZeeenBoesten, 1991)
A= 392,5 L/(kgd);

B=68,38d;

C = 1,092 en

fom = 0,0146

Deconcentratie wordt alsvolgt berekend (uitgaande van een neerslagoverschot van 350mm),
BRI grondwater (ppm) = (verbruik kg actieve stof *F)/ (3,5 * 10-3)
/

BRI bodem:
BRIbodem (kgdagen) =verbruik kg actieve stof *DT50
BRIlucht:opgrond van de dampspanning van een stof kan ingeschat worden welke fractie van detoegediende hoeveelheid zalverdampen. In deemissiestudie dieTNO heeft gedaan voor detussenevaluatie van het MJPG (1995) werd
dedampspanning (VP) gebruikt alsbeste schatter van deverdamping. Verschillende categorieën dampspanning zijn
vertaald ineen fractie (emissiefactor) die zal verdampen. Deemissiefactor ligt tussen 0en 100%.
Emissiefactoren:
>10mPa:95%, l-10mPa:50%, 0,1-1 mPa: 15%, 0,01-0,1 mPa :5%, < 0 , 0 1 m P a l %
de luchtbelasting wordt dan als volgt berekend:
BRIlucht =verbruik kg actieve stof * (emissiefactor/100)

^9
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Milieu BelastingPunten MBP
Milieu Belasting Punten geven het risico vanpesticiden toepassingen voortoetsorganismen in oppervlaktewater en in
debodem. Daarnaast wordt hetuitspoelingsrisico naar het grondwater weergegeven. IndeMilieumeetlat staan de
MBP-waarden voor alle middelen perkg merkproduct.
Debasisgegevens vanpesticiden die gebruikt worden voor deMBP berekeningen zijn:
DT50 =dehalfwaardetijd; een maat voordepersistentie in debodem (dagen)
Kom =de adsorptiecoëfficiënt vanpesticiden aan organische stof (-)
LC50 =deconcentratie waarbij 50 %van deproefdieren sterft (kreeft, vis,alg, regenworm)
EC50 =deconcentratie waarbij 50 %van deproefdieren een negatieve reactie vertoont (kreeft, vis,alg)
NOEC =het gehalte in debouwvoor dat geen effecten oplevert voor bodemorganismen.
Deze gegevens komen uit demilieufiches, uit detoelatingsdossiers en/of uit de literatuur.
MBPwaterleven (oppervlaktewater) geeft hetrisico voor het waterleven als verhouding tussen deteverwachten concentratie en deconcentratie waarbij schadelijke effecten optreden. Als dete verwachten concentratie inde sloot gelijk
is aan 0,1 (10%) van deLC50 of EC50 van het gevoeligste organisme, dan is de score opdeMilieumeetlat 100punten.
MBPbodemleven geeft het risico voorhet bodemleven als verhouding tussen dete verwachten concentratie en de
concentratie waarbij schadelijke effecten optreden. Als dete verwachten concentratie in debouwvoor direct natoepassing gelijk isaan 0,1 (10%) van deLC50 vanregenwormen, dan isde score 100punten. IsdeLC 50nietbekend, krijgt
het middel 100punten wanneer ertweejaar natoepassing nogeen concentratie indebouwvoor aanwezig isdie 0,1
NOECis.
MBPgrondwater isdeconcentratie vanhet toegediende middel inhet grondwater als gevolg van detoepassing van
een of meerdere actieve stoffen. Dete verwachten concentratie wordt berekend met hetzelfde model als door het
College voor deToelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) gebruikt wordt bij de toelatings-procedure.
DeEuropese norm voor drinkwater van 0,1 ppm dievoor alhet niet zoute grondwater inNederland geldt, isop 100
MBP gesteld.
Technische details
• Het %organische stof isvan invloed opdemiddelvastlegging en daardoor zowel ophetrisico van uitspoeling alsop
hetrisico voorhetbodemleven. DeMilieumeetlat onderscheidt 5organische stofklassen. Per organische stofklasse
zijn erMBP-waarden voor grondwater en bodemleven.
• Bij toepassing in het najaar ishetrisico van uitspoeling groter dan in het voorjaar en inde zomer. Daarom zijn er 10
waarden voor MBP-grondwater perbestrijdingsmiddel (5organische stofklassen maal 2 toedieningstijdstippen).
• Hetrisico voor het waterleven is afhankelijk van dedrift of verwaaiing van een middel naar de sloot. Het %drift is
afhankelijk van vele factoren. DeMilieumeetlat houdt alleen rekening met demanier van toepassing en de afstand
totde sloot.
MBP waterleven:
MBP-waterleven =verbruik (kg/ha of l/ha product) xMBP-waarde risico voor waterleven xdrift% (afhankelijk van
afstand tot slooten toepassingstechniek).
MBP bodemleven:
MBP-bodemleven =verbruik (kg/ha of l/haproduct) xMBP-waarde risico voorbodemleven (afhankelijk van organische-stofklasse).
MBP grondwater:
MBP-grondwater =verbruik (kg/ha of l/haproduct) xMBP-waarde risico van uitspoeling
(afhankelijk van organische-stofklasse en tijdstip van toepassing).
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BRI werden deze toepassingen vervolgens verder geclusterd naar middel, type middel, gewas enbedrijf. Bij
deberekening van deMBP's isuitgegaan van een organische-stofgehalte
van 2-3%, toepassingen in de zomer
eneen afstand tot de sloot van 0-2
meter (2%drift bij gewas >25cmen
volveldsspuit, 1%bij <25cm).
Met name in uien en
a a r d a p p e l veel emissie
Infiguur 1isper gewas enpercategorie bestrijdingsmiddel detotalebelasting weergegeven voor grondwater, bodem en lucht. Detop-10van de
hoogste toepassingen isinfiguur 2
weergegeven. Intabel 3isdan vervolgens voor debelangrijkste middelen
per gewas weergegeven wat hun aandeel isindetotale belasting diehet
bedrijf veroorzaakt.
Hetblijken met name de herbiciden
indeuienteelt en defungiciden inde
aardappel- en uienteelt tezijn diede
hoogste belasting veroorzaken voor
grondwater, bodemenlucht(figuur 1).
Emissie naar g r o n d w a t e r :
uitspoeling
Van de 114middel-toepassingen leiden circa 34tot een overschrijding
van degrondwaternorm (0,1ppmper
liter) waarvan 19in uien en 6incon-

sumptie-aardappelen. Inuien gaat het
ompropachloor (let opvier toepassingen intotaal),carbendazim (2x),
Zimanaat (7x),Stomp,Alliremen
Daconil 500 (figuur 2a).In consumptie-aardappelen gaat het omdetoepassingen van Sencor, Tattoo Cen
Curzate M (2x).Maneb, zineb,mancozeb en dergelijke zijn dithiocarbamaten dienatoepassing afbreken
tot ETU. Deze stof iszeer uitspoelingsgevoelig. Propachloor (verboden
in waterwingebieden), en carbendazim zijn samen verantwoordelijk voor
82% van detotale bedrijfsbelasting
(tabel 3a).
Emissie, bodembelasting
Debelasting van debodem wordt
voornamelijk veroorzaakt door
Moncereen (pootgoed) en maneb-tin
(consumptie, 2x)inde aardappelteelt
en door Zimanaat (7x)en Stomp in
deuien (figuur 2b).Overigens leidt
het grote aantal toepassingen met
Shirlan, ondanks delagebelasting per
bespuiting, toch nog tot een grotebelastinghoeveelheid (tabel 3b).Alle
genoemde middelen samen nemen
60% van detotale bedrijfsbelasting
voor hunrekening. Detotalebodembelasting bij uien bedraagt circa 950
kg-dagen. Middelen met een halfwaardetijd kleiner dan 60dagen wor-

denbeschouwd als matig afbreekbaar.
Daarboven zijn zemoeilijk afbreekbaar. Een BRI-waardevan 60 ontstaat
dus door toepassing van 1kg actieve
stof met eenhalfwaardetijd van 60
dagen. Debodembelasting bij uien is
dus erg groot. Ook de gemiddelde
waarde opbedrijfsniveau van circa
270kg-dagen is mede daarom nog
steeds erg hoog.
Emissie n a a r de lucht
Deemissie naar de lucht bedraagt op
bedrijfsniveau gemiddeld 1,58 kgactieve stof per ha.Debelasting loopt
optotbijna 7kg actieve stof indeuienteelt entotbijna 2kg actieve stof in
de aardappelteelt. Hier gaathet met
name ompropachloor (4x)en
Zimanaat (7x) in deuienteelt en om
Tattoo C,Curzate M (2x)en Maneb
Tin (2x)in de aardappelteelt (figuur
2c). Samen zijn deze middelen verantwoordelijk voor 61% van degemiddelde bedrijfsuitstoot aan actieve
stof (tabel 3c).Goltix (4x)in debietenteelt en Kerb in de witlofteelt nemen respectievelijk nog eens 11en
5% voor hunrekening. Omdebelasting naar delucht terug tedringen, is
het gewenst vooral demiddelen die
een hoge emissiefactor hebben te vervangen c.q. erzomin mogelijk van te
gebruiken en demiddelen die welis-

'...2..

Sencor kan vervangen worden door mechanische onkruidbestrijding.
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5
4
4
7
5
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gewas
consumptie-aardappelen
zaaiuien
witlof
winterpeen
wintertarwe
pootaardappelen
suikerbieten
totaal

40

Tabel 1. Gewassen enarealen (ha) van hetvoorbeeldbedrijf.

herbiciden

gewas

a.s.
consumptie-aardappelen
zaaiuien
witlof
winterpeen
wintertarwe
pootaardappelen
suikerbieten
bedrijfsniveau

1,33
7,24
1,40
1,10
0,14
0,98
3,01
&mÉ • * W i - J

aantal

insecticiden

groeiregulatoren

aantal

a.s.

aantal

a.s.

0,02

4

fungiciden
a.s.

3
10
2
7
2
2
17

9,55
18,54
0,75
1,82
0,58
7,03

15
14
1
5
2
9

1,00
0,75
0,09
30,0

4
3
2
10

7,4

4,75

5,7

0,23

2,8

totaal

aantal

1,80

1

0,56

1

0,32

0,3

a.s.
10,90
27,58
3,15
3,67
1,37
8,30
3,01

aantal
2
25
7
1
7
21
17

7,52 16,2

Tabel 2. Actievestof(a.s)-inzet (per ha) enhetaantalafzonderlijke middelentoepassingen (eventueelgecombineerdverspoten).
waar een geringere emissie maar een
groot verbruik hebben te vervangen.

wcifer- en Do&emleven
De 114middel-toepassingen leiden
tot respectievelijk 15en 12maal een
overschrijding van 100MBP voor respectievelijk waterleven en bodemleven (figuur 3a). Per gewas loopt het
percentage van de toepassingen dat
tot meer dan 100MBP leidt uiteen
van 5tot 30% (figuur 3b). De ernst
van de overschrijdingen is vaak groot
(figuur 3c).
Het waterleven blijkt met name geschaad te worden in consumptie-aardappelen en uien door de toepassing
van respectievelijk maneb-tin (2 x),
Tattoo C (net niet in de top-10) en
Reglone en Sencor in de consumptieaardappelen en door propachloor in
de uien (4 x). Met uitzondering van
Amistar in de tarwe zijn alle overige
schadelijke toepassingen insecticiden;
respectievelijk Karate in pootaardappel (2 x) en wintertarwe, en parathion
in winterpeen en witlof (figuur 4a).
Ook het bodemleven heeft met name
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in aardappelen en uien te lijden door
respectievelijk Tattoo C, Reglone en
Linuron in de consumptie-aardappelteelt, Pirimor in de pootgoedteelt en
Stomp, Daconil en carbendazim in de
uienteelt. Daarnaast leidt Linuron in
winterpeen en Pirimor in witlof tot
problemen (figuur 4 b).

Aordcippelens dlternotieven
zijn dieels v o o r h a n d e n
Tabel 4 geeft een overzicht van alle
middelen die in een top-3 staan per
categorie emissie of schadelijk effect.
In de aardappelteelt kan op drie fronten winst gehaald worden. Allereerst
de onkruidbestrijding. Sencor kan
vervangen worden door mechanische
onkruidbestrijding. Dat is ook op
zwaardere grond goed mogelijk in de
consumptieteelt. Uitgestelde rugopbouw, eventueel afeggen en weer
aanaarden. Sencor kan ook vervangen
worden door een andere herbicide.
Daarvoor komen Patoran en Linuron
in aanmerking. Linuron geeft overschrijding van de MBP-bodemleven
en is bovendien een middel met een
hoge emissiefactor naar de lucht.
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Patoran is op alle fronten een beter alternatief (onvriendelijker voor gebruiker dan Sencor en wat verschil in
werkingsspectrum). Linuron en
Sencor zijn niet toegestaan onder
AMK.
Wat de bestrijding van Phythophthora
betreft is Shirlan het minst milieubelastend; de strategie moet erop gericht
zijn zo min mogelijk semi-curatieve
middelen in te zetten en het gebruik
van dithiocarbamaten te voorkomen.
Dit zijn stoffen die zeer milieukritisch
zijn (grondwaterbelasting, en door de
grote hoeveelheid actieve stof mede
belastend voor de lucht en voor de
bodem).
De 10liter Moncereen per ha (rijentoepassing) in pootaardappel is bedoeld voor rhizoctonia-bestrijding.
Wellicht kan de dosering omlaag naar
7,5 liter. Een chemisch alternatief is
er echter niet. Monarch is over de
hele linie meer milieubelastend dan
Moncereen.

Uien: blijft moeilijk
Bij uien zijn de knelpunten het
grootst. Het gebruik van de

bodemherbiciden propachloor
(uitspoeling, vervluchtiging, schade
waterleven) en Stomp (persistentie in
bodem, schade bodemleven,
luchtemissie en uitspoeling) kan
wellicht verder teruggedrongen
worden door de uien op 50 cm in een
dubbele rij te telen waardoor de
rijenspuit inzetbaar wordt. De
besparing kan dan oplopen tot 60%.
De toepassingen na opk omst van
propachloor in combinatie met andere
middelen zijn vrijwel altijd
milieubelastend. Mogelijk dat de

4

gebruikte propachloor-dosering van
2,0 naar 1,0 liter verlaagd kan
worden. Een alternatief is
wellicht
chloorprofam, een acceptabel middel
dat als enige milieubezwaar de hoge
emissiefactor naar de lucht heeft (50%).
De ziektebestrijding is een groot knelpunt. Niet de inzet van Shirlan, maar
met name de inzet van Zimanaat (uitspoeling, persistentie en luchtemissie), carbendazim en Daconil (uitspoeling en bodemleven)
vormt een
probleem. Valse meeldauw maakt een
preventieve aanpak met dithiocar-

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

middelnaam
Propachloor
Carbendazim
Stomp
Zimanaat
Sencor
Allirem
Tattoo
Daonil 500
CurzateM
Shirlan

type
H
F
H
F
H
G
CF
F
F
F

actieve stof
a.s. kg of 1 perha
propachloor
4,80
carbendazim
0,50
pendimethalin
0,50
maneb/zineb
16,59
mmetribuzin
0,53
maleine hydrazine
1,80
propamocarb-hydrochl
2,03
chloorthalonil
1,00
mancozeb/cymoxani
13,48
mancozeb/cymozanil
3,48

gewas
ZU
ZU

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

middelnaam
Zimanaat
Shirlan
Moncereen
Maneb-tin
Shirlan
Stomp
Goltix
Roundup
Opus Team
Shirlan

type
F
F
F
F
F
H
H
H
F
F

actieve stof
a.s.kg of 1 perha
maneb/zineb
16,6
rluazinam
1,9
pencycuron
2,5
fentin-acetaat/maneb
2,2
iluazinam
1,1
pendimethalin
0,5
metamitron
1,4
glyfosaat
0,9
fenpropimorf/epoxicon
0,3
fluaziman
0,5

gewas

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

middelnaam
Propachloor
Zimanaat
Goltix
TattooC
CurzateM
CurzateM
Kerb
Maneb-tin
Stomp
Dimethoaat

type
H
F
H
F
F
F
H
F
H
I

actieve stof
a.s.kg of 1 perha
propachloor
4,80
maneb/zineb
16,59
metamitron
1,40
propamocarb-hydrochl
2,03
mancozeb/cymoxanil
3,48
mancozeb/cymoxanil
3,48
propyzamide
0,50
fentin-acetaat/maneb
2,20
pendimethalin
0,50
dimethoaat
0,60

gewas
ZU
ZU
SB
CA
CA
PA
WL
CA
ZU
WP

zu
zu
CA

zu
CA

zu
PA
CA

zu
CA
PA
CA
PA
ZU
SB
SB
WT
ZU

bamaten noodzakelijk. Het aantal bespuitingen kan dan flink oplopen. De
resulterende milieubelasting is groot.
Systemische alternatieven zijn (nog)
niet voorhanden.

Biet en peen
In de bietenteelt levert alleen Goltix
wat problemen op, het middel heeft
een vrij hoge emissiefactor naar de
lucht. Goltix wordt in het voorbeeldbedrijf steeds gespoten met een beroemde LDS-combinatie van Betanal
en tramât. Overwogen kan worden

BRI grondwater
77,0
15,0
5,0
4,0
2,6
1,4
1,0
1,0 '
0,8
0,8

aandeel (%) bedrijfsniveau
69
13
4
4
2
1
1
1
1
1

BRIbodem aandeel (%) bedrijfsniveau
688
30
198
9
160
7
118
5
112
5
86
4
42
4
34
3
40
2
48
2
BRI lucht
4,56
1,63
0,70
1,01
0,50
0,50
0,48
0,33
0,25
0,30

aandeel (%) bedrijfsniveau
36
13
11
8
4
4
3
3
2
2

Tabel3. Top-10blootstellingsrisicoper middel enaandeel opbedrijfsniveau (%).Blootstellingsrisicoper middel vande 10middel/gewascombinaties }net dehoogst emissies indeaflopende volgorde en per milieucompartiment enhetaandeel dat eenmiddel/gewascombinatieinneemtin de totaleemissieop bedrijfsniveau.
A.grondwater (ppm)
B. bodem (kg-dagen)
C.lucht(kgas)
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Figuur 1. Blootstellingsrisico op
gewas- enbedrijfsniveau
per milieucompartiment.
A. grondwater (ppm)
B. bodem (kg-dagen)
C.lucht(kgas)
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Fig 2. Top-10Blootstellingsrisicoper toepassing vande10
toepassingen metde hoogsteemissieinaflopende volgorde enper milieucompartiment.
A. grondwater (ppm)
B. bodem (kg-dagen)
C.lucht(kgas)
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B
A
16
14

waterleven

12

bodemleven

10
8
6
4
2
0

I 1

WL

i 1--JM

WP

t

WT

+

LI

PA

bedrijf

SB

CA

ZU

WL

WP

WT

PA

SB

bedrijf

• 101-250
D 251-500
D 501-750
• 751-1000
• >1001

6
5
4
3
2

0
waterleven

bodemleven

Figuur 3. Milieubelastingpunten; aantal (A) en aandeel (%, B) toepassingen op gewas- en bedrijfsniveau boven de grens van de 100 punten, en de verdeling van het aantal toepassingen (C) in klassen van overschrijding.
A. aantal toepassingen boven de 100 punten
/
B. %toepassingen boven de 100 punten
C.niveau van overschrijding
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Figuur 4. Top-10 Milieubelasting
Milieubelastingpunten per toepassing van de 10 toepassingen met de hoogste ecologische
effecten in aflopende volgorde enper milieucompartiment.
Boven de staven staat het aantal maal dat de toepassing is uitgevoerd
A. waterleven
B. bodemleven
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middel

gewas

Propachloor

ZU

Stomp
Zimanaat
carbendazim
Daconil

ZU

zu
zu
zu

Sencor
Manebtin
TattooC
Shirlan

CA
CA
CA
CA

Moncereen

PA

Goltix
Parathion

SB
WP

BRI]grondwater
31
15
(69)
5
(4)
0,57
(4)
7,5
(13)
0,48
(1)
2,6
0,2
0,97
0
0
0,4

(2)
(0,4)
(1)
(0)
(0,8)

0,004 (0,03)
0(0)

BRIbodem
10
(1)
5
86
(4)
98
(30)
22
(2)
5
(1)
18
59
35
16
21
160

(1)
(5)
(2)
(9)
(7)

11 (4)
7,35 (0,26)

BRI lucht
1,82
(36)
0,91
0,25
(2)
0,23
(13)
(0,2)
0,01
(0,4)
0,025
(0,21)

MBP
waterleven
364
182
36
54
6
86

MBP
bodemleven
72
36
713
30
20
550

(0,15)
(0,4)

975
1150
173
22
29
10

98
70
1107
7
9
0

1
2
1
3
7
1

0,18 (11)
0,075 (0,47)

7
1560

1
84

4
1

0,026
0,17
1,01
0,002
0,002
0,025

(3)
(8)

Vetgedruktetoepassingen bovengrenswaardes:MBP:100, BRIgrondwater:0,1ppm,BRIbodem;60kg-dagen,BRIlucht:hiermeerdan0,1kg a.s.
Tweeregelspermiddel wanneerzelfde middelintweeverschuilendedoseringen gebruiktis.
Tabel 4. De top-3 per middeltoepassing voor deBRI (tussen haakjes totaal %aandeel vandat middel inde bedrijfsemissie naar de verschillende compartimenten) en voor deMBP (waarde vandeMBP bijdegebruikte toepassingen).

omGoltix door Pyramin tevervangen.Ditisechter geen verbetering,
aangezien Pyramin weereentehoge
grondwaterbelasting geeft endetoelatingper 1november 1999wordt
beëindigd. Eenalternatief isdeherbiciden alleen inderijtegebruiken
(60% winst).
Indepeenteelt gaathetomeenvoor
hetwaterleven zeer schadelijke
Parathion-bespuiting. Dezekanvervangen worden dooreenander insecticide,bijvoorbeeld dimethoaat.

Aanpassingen m techniek
bestrijding en middelenkeus
werpen vruchten af
Door indeuien- enbietenteelt overte
gaan oprijentoepassingen vanherbiciden inplaats van volveldstoepassingenkandemilieubelasting diedebetrokken middelen veroorzaken almet
60% verminderd worden. Dewinst
kan inuiennoggroter worden door
overteschakelen opandere middelen.Dealternatieven voor destandaard-aanpak zijn echter beperkten
hebben alleeenergspecifiekegebruiksaanwijzing. Inde aardappelteelt
kan debelasting door fungiciden sterk
teruggebracht worden door tekoersen
opeenstrak schema metShirlanen
het gebruik van dithiocarbamaten

16

achterwege telaten.Eenalternatief
voor demilieubelastende inzetvan
deze laatste categorie middelen inde
uienteelt iservooralsnog niet.
Daarmee blijft dezeteelteenvan de
moeilijkste omdemilieubelasting te
reduceren. Urgent ishetwelgezien
deextreem grote druk diedeze teelt
oponsleefmilieu legt.
Omtoteenvoortgaande vermindering
vandemilieubelasting tekomen,is
degepresenteerde methode eenbelangrijk hulpmiddel. Door zowel naar
deemissie alsnaardeschadelijke effecten voor bodem enwaterleven (effect openkele toetsorganismen) te
kijken, ontstaat eenvrij compleet
beeld vandeconsequenties vanhet
gebruik vanpesticiden. Daarom
wordt eenintegratie vandeblootstellingsrisico-benadering metdemilieumeetlat vanhetCLM bepleit. Ditleidt
tot drieblootstellings-parameterszoals gepresenteerd aangevuld mettwee
ecotoxicologische parameters, namelijk dievoor hetbodem- enwaterleven.Aandeze integratie zaldekomende tijd aandacht besteed worden.
Alleen door eenbundeling vankrachtenkaneenvoortdurende innovatiein
delandbouw plaatsvinden.
N.B. Productenproductidee BRIzijn eigendomvanhetPAV.
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toep.
1
3
1
7
52
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in MA-verpakking leidt
ot verbluffende resultaten
ing.H.dePutter, PAVNoordwest/Centraal
In 1997werddoor het PAVal
aangetoond dat het verpakken van
witlof inzogenaamde foliezakken
leidttoteen beter kwaliteitsbehoud,
In 1998zijn verdereproeven gedaan
met defoliezakken die in 1997de
besteresultaten gaven. Ook isde
invloed vandetemperatuur opde
kwaliteit vanhet lof tijdens bewaring
onderzocht Uitaldezeproeven bleek
weerdat verpakking in eenfoliezak
toteen duidelijk beter
kwaliteitsbehoud leidt Het advies is
dan ook om witlofin eenfoliezak te
verpakken endezegoed dicht te
maken. Zelfs vooreen afzetperiode
vankorter dan een week is het
resultaat verbluffend. Wanneer het
lofgoed verpakt is, komt ergeen of
nauwelijks roodverkleuring vooren
wordtook het aantal kroppen met
bruinrand sterkgereduceerd.De
pitgroei wordthierbij effectief
geremd.

Waarom MA-verpakking ?
Deconsument krijgt een groot aanbod
inkeuze tussen voedingsmiddelen in
dewinkelschappen. Het isdus zaak
omervoor tezorgen datde kwaliteit
in orde is.Dit isniet alleen vanbelang voor dehandel, maar ook voor
telers. Kwaliteitsbehoud kan gerealiseerd worden door teverpakken in
zogenaamde MA-verpakking.
Een MA-verpakking iseen verpakking waarbinnenin de luchtsamenstelling gewijzigd isvergeleken met
denormale atmosferische omstandigheden.
Dooreen levend product in een gesloten plastic zak of folie te verpakken die enigszins luchtdoorlatend is,
daalt het zuurstofgehalte en neemt het
koolzuurgehalte toe.Het product
heeft meer zuurstof nodig dan door de
zak of folie kan binnenkomen en staat
koolzuur af. Doordat het zuurstofgehalte afneemt, worden ook de stofwisselingsprocessen vertraagd en
neemt de zuurstofbehoefte van een
product af. Hierdoor wordt opeen gegeven moment de zuurstofbehoefte
van hetproduct gelijk aan wat eraan
zuurstof door de verpakking kan binnenkomen. Doordat die processen
vertragen, wordt ook de veroudering
en de achteruitgang inkwaliteit geremd. Hierbij moet wel een goede afstemming tussen de MA-verpakking

enhet teverpakken product plaatsvinden. Door defabrikanten wordt een
scala aan foliesoorten voor MA-verpakking beschikbaar gesteld. De foliesoorten variëren in samenstelling
en indikte.Ook worden bij sommige
folies microperforaties aangebracht
en afhankelijk vanhet aantal perforaties wordt ook de luchtdoorlatendheid
anders. Elke folie heeft hierdoor andereeigenschappen voor luchtdoorlatendheid. Ookheeft elk groentegewas
een andere verademingssnelheid.
Wanneer de afstemming niet goedis,
ishetresultaat meestal teleurstellend.
In het geval dat het product eenhogere verademing heeft en defolie een
lage doorlatendheid heeft, stikt het
product door zuurstofgebrek. Inhet
geval dat deverademing erg laagis
en dedoorlatendheid van de folie
hoog, wordt erniet of nauwelijks een
gewijzigde atmosfeer in de verpakking bereikt.
Witlof iseen kwetsbaar product waarbij dekwaliteit ineenpaar dagen snel
achteruit kan gaan. MA-verpakking
kan hierbij dus voordelen bieden.In
1997zijn dan ook verschillende folies
met een grote variatie in dikteen
plasticsoort onderzocht. De resultaten
van dit onderzoek zijn aleerder gepubliceerd inhet PAV-bulletin
Vollegrondsgroenteteelt van november 1997.

soortverpakking
ras
Focus
Senator
Senator
Tabor
gemiddeld 1)

maand
1998

n=aantal
zakkwn

kartonnen
interieur

mei
mei
juni
juni

8
7
7
6

48
29
16
16
27a

1)getallen gevolgd door een

Windt
PE35urn
74
59
78
70
70b

Peakfresh
25urn
79
55
79
72
71b

Gelpack
77
60
77
65
70b

Peakfresh
35urn

Sidlaw

81

90

-

-

-

82
73
79b

78
76.2b

zelfde letter zijn niet betrouwbaar verschillend van elkaar bij p<0. 05

Tabel 1. Percentagegezondekroppen na bewaring bij 12° C in verschillendedichtgevouwenfoliezakken, mei/juni 1998.
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