ir.G. van Kruistum, PAV-Lelystad
Sedert oktober 1996 wordtdoor het
PAV onderzoek uitgevoerd naar
zuivering en hergebruik van het
afvalwater datbijde witloftrek vrij
komt Opeen witlofbedrijf te
Kerkwerve isdaartoe een
proefinstallatie geplaatst waarbij
door middel van UV~lichten/of
Recielean hetgefilterde afvalwater
wordtontsmet Inmiddels is ervaring
opgedaan met behandeling van alle
afvalwaterstromen exclusief
dompelbadrestanten van
calciumchloride. Ontsmetting met
Recielean èn UV-licht blijkt de
meest zekere methode om
schadelijke bacteriën en schimmels
tedoden. In vervolgonderzoek is het

Indit onderzoek worden deperspectievenbestudeerd van afvalwaterzuivering en ontsmetting door middel
vanUltraviolet licht (UV),aldan niet
gecombineerd methet oxyderende
reinigingsmiddel Recieleanof zuivering enhergebruik doormiddel van
een rietveld (helofytenfilter). De eerstemethode (UV en/of Recielean) is
begin september 1996gestart opeen
witlofbedrijf teKerkwerve, de
tweede methode (rietveld) isinjuni
1997gestart op een witlofbedrijf te
Espel.Hier wordt verslag gedaan van
het lopende onderzoek te Kerkwerve.

gezuiverde afvalwater ook
daadwerkelijk weerhergebruikt en
vanaf trekdag 12 met succes aan de
bassins van de witloftrekkerij
toegevoegd. De lofproductie en
kwaliteit van het op afvalwater
getrokken lof wasgoed en
vergelijkbaar met degangbare trek.

fiai?I#yt:s&ri c v s f e i Ê r f i

In denabije toekomst zal,voortvloeienduit diverse wettelijke maatregelen,de lozing van afvalwater uit de
witloftrek ophet oppervlaktewater
sterk worden beperkt, zoniet worden
verboden. Dewitlofsector heeft in samenspraak met waterkwaliteitsbeheerders de afvalwaterproblematiek
van witloftrekkerijen geëvalueerd en
een groot aantal saneringsmaatregelen en aanbevelingen neergelegd in
een lijvig rapport. Door het PAV isin
1996eenprojectplan opgesteld waarbij enkele opties onderzocht zullen
worden omtekomen toteen gesloten
systeem metbetrekking tot het afvalwater uit de witloftrekkerij.
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Zuiveringsinstallatie
Het afvalwater wordt centraal opgevangen ineen septic tank en eenvuilwaterkelder envervolgens ineenbiologisch VP-filter gepompt. Dit filter
bestaat uit 1 m 3 fijn kiezel en wordt
belucht. Detemperatuur van dit filter
wordt opminimaal 15°C gehouden.
Nahet passeren van dit VP-filter
wordthet water opgeslagen in een
vuilwatersilo met een inhoud van
ruim 6m3. Daarna volgt een microfiltratie door een filter van 50 micron
en wordthet afvalwater met lage
druk ultraviolet licht (UV),aldan
nietin combinatie met Recielean,
ontsmet. Het gezuiverde water wordt
opgeslagen ineen schoonwatersilo en
moet dan geschikt zijn voor hergebruik. Deinstallatie isberekend op
een capaciteit van 20m 3 afvalwater

per week. Opditbedrijf komt nu
circa 12m 3 afvalwater per week vrij.
Uitvoering onderzoek
Ineen drietal perioden zijn proeven
uitgevoerd omnategaan opwelke
wijze het afvalwater het meest effectief kan worden gezuiverd en ontsmet
(alleen UV, alleen Recielean en de
combinatie van 100ppm Recielean
met UV).In delaatste proefperiode
zijn alle afvalwaterstromen, exclusief
dompelbadrestanten van calciumchloride,naontsmetting vanaf trekdag 12weeraanhetbassin toegevoegd.
Een groot aantal bemonsteringen en
analysen isuitgevoerd om de waterkwaliteit tebeoordelen en omnate
gaan ofnutriënten en/of bestrijdingsmiddelen zichkunnen ophopen.

Werking zuiveringsinstallatie
Uitfiguur 1 blijkt dathet CZV-getal
(chemisch zuurstofverbruik) door het
VP-filter (monsterpunt 1 = direct
vóór het filter; monsterpunt 2=direct
nahet filter) met meer dan50%
wordt gereduceerd. Het CZV-getal is
een maat voor deorganische vervuilingvan het water. Het gehalte aan
Kjeldahl-stikstof (NKj) wordt door
het VP-filter aanzienlijk teruggebracht (figuur 2).NKj ishet gehalte
aan organisch gebonden stikstof.Op
monsterpunt 6(gezuiverd en ontsmet
water) werd bij deeerste tweeproe-
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Figuur 1. Chemischzuurstofverbruik
(CZV) inmg/lgemiddeldper
proefenmonsterpunt.
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Figuur2. Kjeldahl-stikstof(mg/1) gemiddeld
perproefenmonsterpunt.

ven een toename vanNKj gemeten.
Het gehalte aanonopgeloste bestanddelen (OB) inhet afvalwater isbij de
inlaat inde septic tank (STin) met
bijna 600mgper literzeerhoog. Na
bezinking inde septic tank wordt dit
gehaltereeds sterk gereduceerd tot
circa 100mgper liter.Na menging
methet afgewerkte proceswater
neemt het gehalte aan onopgeloste
bestanddelen verder af. Door de werking van het VP-filter blijft bij alle
uitgevoerde proeven uiteindelijk op
monsterpunt 6helder water over met
gemiddeld slechts 5mg aan onopgeloste bestanddelen per liter.
EC,pH en hoofdelementen
DeEG-waarde wordt weinig beïnvloed door degevolgde methoden
van afvalwaterzuivering. Doordat het
voor dereiniging van de trekinstallatie gebruikte salpeterzuur ook wordt
opgevangen en ontsmet, isdeECwaarde gemiddeld ruim 2,5 mSper
cm.DepHvan het gezuiverde afvalwater bedraagt circa 6,5. Toevoeging
vankaliloog omhet inde trekkerij
gebruikte salpeterzuur teneutraliseren,verhoogt het K-gehalte inhet afvalwater tot 5à6mmol. Ookhet Cagehalte isvrij hoog: 6à7mmol. Het
nitraat- en fosfaatgehalte inhet gezuiverde afvalwater schommelt respectievelijk rond de 11en 2mmol perliter.Het Na- enhet Cl-gehalte
schommelt respectievelijk rond 3en
5 mmol,terwijl het Mg-gehaltebeperkt blijft totruim 1,5 mmol.
Erwinia chrysanthemi
Door deLandbouw Universiteit te
Wageningen, vakgroep Fytopathologie, zijn de watermonsters vanpunt
1,2en 6specifiek getoetst opde aanwezigheid vanErwinia crysanthemi,
debacterie diemergrot of kernrot
veroorzaakt. Indetweede proefperiode werd devuilwaterkelder bij het
begin van elke proef éénmalig kunstmatig besmet metE. chrysantemi. Bij
deeerste proef werden de grootste
aantallen van dezebacterie teruggevonden. Nahetpasseren vanhetVPfilter neemt het aantal van dezebacteriën sterk af en zijn zena
ontsmetting niet ofnauwelijks aantoonbaar.
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Phytophthora cryptogea
DoorhetIPO-DLOte Wageningen
zijn watermonsters ineen PCR-reactiemet specifieke primers getoetst op
de aanwezigheid van de schimmel
Phytophthora cryptogea. Inde
tweede proefperiode werd de vuilwaterkelder bij hetbegin van elke proef
eenmalig kunstmatig besmet met
deze schimmel. Tijdens de eerste
tweeproeven metUV of Reciclean
kon geen besmetting metP.cryptogea worden aangetoond. Bij de laatsteproef daarentegen werd deze
schimmel enkele malen op monsterpunt 1 of 2 sterkpositief aangetoond.
Na ontsmetting metReciclean +UV
kon de schimmel echter niet meer
worden teruggevonden.
Bestrijdingsmiddelen
Degevonden residuen van debestrijdingsmiddelen Paraat (dimethomorph), Rovral (iprodion) en Ronilan
(vinchlozolin) zijn weergegeven infiguur 3.De stof dimethomorph isop
allemonsterpunten goed aantoonbaar
bij gemiddeld 0,5 mgper liter. Ophet
einde van detrek neemt het gehalte
hiervan niet af zoals bij de andere
stoffen iprodion en vinchlozolin. Er
is geen duidelijke ophoping vandimethomorph of iprodion waarneembaar.
Lofproductie en lofkwaliteit
Perrij trekbakken isde lofproductie
en hetpercentage klasse Ilof bepaald. Dezegegevens zijn infiguur 4
weergegeven. Hieruit blijkt dater
geen nadelig effect isgeweest van
toevoeging van afvalwater aan de
bassins.Hetuitvallen van de koeling
inenkele trekcellen veroorzaakte enkelemisoogsten; dezezijn buitenbeschouwing gelaten.

Discussie en €onclysïes
Waterzuivering
Degebruikte methode van afvalwaterzuivering en ontsmetting heeft in
principe goed voldaan. Het water op
monsterpunt Z6 is zuiver en helder
met zeer acceptabele en lage waarden
van CZV,Nkj en OB.Gezien deminerale samenstelling kan dit water
ook worden aangewend alsvoedingswater indetrek. Het VP-filter bleek
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Figuur5. Gehalteaanbestrijdingsmiddelen(mg/l),gemiddeldnazuivering(Z6)eninbassins bijeindetrekzonder(Bzonder) ofmet(Bmet) toevoeging van gezuiverdafvalwater.
indelaatsteproefperiode verder vol
telopenmeteenneerslag van Ca-,
Fe-enAl-fosfaat. De fijne kiezeldeeltjes kitten aan elkaar en terugspoelen
isniet meermogelijk. Uitde analysecijfers komen hoge gehalten aan Ca
enPnaarvoren, zodat een neerslag
van Ca-fosfaat zekermag worden
verwacht. Een neerslag inde vorm
van Al-fosfaat iseen gevolg vanophoping van aluminum uithet middel
Aliette datnaast Paraat ook wordt gebruikt ter bestrijding vanP. ciyptogea.Het ijzer isafkomstig uit de met
dewitlofwortels meegekomen gronddelen.Net alsAlkan Fe met fosfaat
eenneerslag geven.Het verderbeheersen en aanpassen van het gehalte
aan calcium en fosfaat in devoedingsoplossing moet dit probleem
vooreengroot deelkunnen ondervangen. Door toevoeging van diverse,
speciaal geactiveerde, gecondenseerde fosfaten (Anti-bloc) aan de
voedingsoplossing, zal worden ge• zonder afvalwater
• met afvalwater

kg
lof/bak

%kll

Figuur4.Lofproductie(kgpertrekbak) en
%klasseIlofzonderofmettoevoeging vanafvalwater aan de
bassins.
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tracht om ongewenste fosfaatneerslagen zoveel mogelijk te voorkómen.
Nutriënten enballaststoffen
Uit de analysen van de voedingsoplossingen enhet afvalwater kan niet
worden afgeleid datmineralen enballaststoffen zich snel ophopen. Wel is
ereenkans dat opdelangere termijn
Ca,Mgen S 0 4 inhet afvalwater kunnen toenemen. Aanpassing van het
voedingsschema isdan ook aan tebevelen, mede gezien het gevaar voor
neerslagen van fosfaatzouten inhet
VP-filter. Aan heteinde van de laatsteproefperiode daalde het gehalte
aan Mgen S0 4 reeds mede door een
sterkevermindering van de dosering
fosforzuur. In dezeproefperiode is
een vrij hoge EC-waarde aangehouden.Debicarbonaatbuffer isdoor het
bijzuren met fosforzuur ook (te) laag
geweest met alsgevolg een vrij lage
gemiddelde pH van devoedingsoplossing.
Pathogenen
Problemen met debekende pathogenenP. cryptogeaenE. chrysanthemi
hebben zichniet voorgedaan. Dein
demonsters aangetoonde aantallen
van demergrotbacterie waren te verwaarlozen. Het gezuiverde afvalwater
was vrij vanP. cryptogea. Het middel
Paraat isook daarnog ingrotehoeveelheden aanwezig.
Bestrijdingsmiddelen
De aangetroffen hoeveelheid dimethomorph van bijna 0,5 mgper liter
komt overeen metbijna 0,5 gram actieve stof perm3 of 1 gram Paraat
50%. Dit isnog40%van de toegelaten dosering. De afbraaksnelheid van
Paraat inhet proceswater is beperkt.
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Aangezien Paraat bijhet begin van de
trek moet worden toegediend omeen
maximaal effect teverkrijgen, ishet
niet direct mogelijk omhetnog inhet
gezuiverde afvalwater aanwezige
middel hierop inmindering tebrengen.Het middel Aliette wordt tevens
standaard gebruikt tegen P. cryptogea
enheeft ookeen positief effect opde
bestrijding van Pythium. Gezien de
neerslag van Al-fosfaat ishetgewenst dit middel selectiever tegebruiken. Rovral wordt direct nahet
opzetten over de wortels gespoten
waarbij een flink deelinhetproceswater terechtkomt. De actieve stof
van Rovral,iprodion, wordt echter
vrij vlot in waterig milieu afgebroken. Hoewel Ronilan bij het begin
van debewaring opde wortels wordt
gespoten, isdeactieve stof van dit
middel (vinchlozolin) in de trek nog
aantoonbaar. Het middel spoelt tijdens detrek gedeeltelijk van de wortels af. Dehoeveelheden zijn zeergering.
Lofproductie
Uit de verzamelde cijfers van de lofproductie en het aandeel klasse Ilof
kan worden geconcludeerd dat deze
niet zijn gedaald als gevolg van de
trek op gezuiverd afvalwater.
Producties tot 60kgpertrekbak met
ruim 90%inklasse I,isvoor deze
trekperiode (augustus/september) alleszins acceptabel.

Het onderzoek teKerkwerve zalin
1998worden afgesloten met een laatsteproefperiode, nahet oplossen van
deverstopping van het VP-filter.
Vervolgens zaleen eindverslag verschijnen met eeneconomische evaluatievan degebruikte ontsmettingsapparatuur. Debemonstering van het
rietveld isinjanuari 1998gestart.Na
gebleken geschiktheid van het uithet
rietveld stromende water zal dit vanaf
medio september 1998in detrek
worden hergebruikt. Vervolgens zal
indeherfst van 1999deze methode
van zuivering enhergebruik ineen
eindrapport worden geëvalueerd.

