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Woord vooraf

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

Samenvatting

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

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

De Nederlandse akkerbouw wordt gekenmerkt door intensieve productie van een
beperkt aantalgewassen, meteen vrij nauwe vruchtwisseling. Doorlage opbrengstprijzen vindt een verschuiving plaats van de teelt van suikerbieten, aardappelen en
granen naaralternatieve gewassen, metname groentegewassen. Hierdoor wordthet
aandeel vollegrondsgroenten op de bedrijven steeds groter. Het relatief nauwe
bouwplan in de akkerbouw en de hoge eisen die aan opbrengst en kwaliteit van de
productenwordengesteldleidentoteenaanzienlijk gebruikvan bestrijdingsmiddelen.
Volgens persberichten van het CBS werd in de akkerbouw in 1995 gemiddeld
omstreeks 6kg aan bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt; voor de groenteteelt
in de vollegrond was dit omstreeks 5 kg/ha. Dit is exclusief de vloeibare
grondontsmettingsmiddelen. Hoewelditgebruikperhectarelagerligtdan bijvoorbeeld
in de glastuinbouw en de bloembollenteelt, is het aandeel van de akkerbouw plus
vollegrondsgroenteteelt in het totale gebruik aan landbouwbestrijdingsmiddelen
ongeveer 70%.Deoorzaak hiervan isdatde akkerbouw plusgroenteteelt (ongeveer
750000 ha) na de veehouderij qua areaal het grootste is van de landbouwsectoren.
Hetgebruikvanagrarischehulpstoffen brengtrisico'smetzichmeevan aanzienlijke
verliezen naar het milieu (o.a. naar grondwater en waterlopen). Een actueel
milieuthema voor de landbouw is de verspreiding van toxische stoffen, met name
bestrijdingsmiddelen. Dewaterkwaliteitsbeheerders constaterendatdeconcentraties
vanbestrijdingsmiddelen tengevolgevandeemissiesvanuitdelandbouw veelvuldig
problemen opleveren voor de waterkwaliteit.
Metingen voor bestrijdingsmiddelen in 22 waterlopen in akkerbouwgebieden opde
Hollandse Eilanden werden gerapporteerd door Mul et al. (1996). Van de 15
geanalyseerdemiddelenwerdenerpermonsterpuntentijdstipgemiddeldtweeàdrie
middelen aangetoond. Het vaakst werden aangetoond:
— de herbiciden bentazon, chloridazon, MCPA en mecoprop;
— de insecticiden dimethoaat en pirimicarb;
— de trifenyltin-fungiciden.
De concentraties waren relatief hoog in de perioden waarin de middelen werden
toegepast.
In beleidsnota's wordt aangegeven dat er een sterke vermindering van de emissie
van bestrijdingsmiddelen naar grondwater en oppervlaktewater moet plaatsvinden.
In het Meerjarenplan Gewasbescherming (Ministerie van LNV, 1991) wordt het
voorgenomen beleid van de overheid ten aanzien van bestrijdingsmiddelen
beschreven. Hoofddoelstellingen daarbij zijn het verminderen van de omvang van
hetgebruik van bestrijdingsmiddelen enhet sterk verminderen van deemissies van
deze middelen naar het milieu. De emissies van bestrijdingsmiddelen naar het
oppervlaktewater (alle teelten) dienen in het jaar 2000 met tenminste 90% te zijn
verminderd.

11

In deDerde Nota Waterhuishouding (Ministerie van V&W, 1989)zijn deuitgangspunten voor het te voeren beleid ter realisatie van een goede oppervlaktewaterkwaliteit vastgelegd. Het water dient te voldoen aan de eisen voor de algemene
milieukwaliteit, diestrengenormen inhoudt voorbestrijdingsmiddelen. Opplaatsen
waar oppervlaktewater wordt onttrokken t.b.v. de drinkwatervoorziening dient dit
wateraandeEU-drinkwaternorm tevoldoen.Gezienderesultatenvandemeetseries
zijn de doelstellingen uit het Meerjarenplan Gewasbescherming en de Derde Nota
Waterhuishouding slechtsrealiseerbaarindienemissiebeperkendemaatregelenworden
genomen.
De emissie van bestrijdingsmiddelen naar waterlopen is en wordt in verschillende
landbouw- entuinbouwsectoren onderzocht.Emissieonderzoek bij de boomkwekerij
is beschreven door het Hoogheemraadschap van Rijnland (1994). Het overwaaien
vanbestrijdingsmiddelen indebloembollenteelt naarwaterlopenisbeschreven door
Van dePeppel-Groen et al.(1995),terwijl metingen indeneerslag in gebieden met
bloembollen werden gerapporteerd door Van der Pas et al. (1995). Een beknopt
overzicht van recent onderzoek naar de emissieroutes in de glastuinbouw wordt
gegeven doorRuniaetal.(1996).Actueel daarbij zijn o.a. afvoer met condenswater
vanaf het kasdek en atmosferische depositie. Onderzoek naar de bovengrondse
emissieroutes vanbestrijdingsmiddelen indeakkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
ontbrak nog (Mul en Leistra, 1994). Dit werd gekoppeld aan onderzoek naar de
uitspoeling uit scheurende kleigronden naar grondwater en waterlopen.
Hethuidigeonderzoekdiendeplaatstevindenonderpraktijkomstandigheden, ineen
kleigrondgebied met akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Daarbij viel de keuze
op de Hoekse Waard; deze ligt in het beheersgebied van het deelnemende
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Het veldonderzoek vond plaats
indeperiode voorjaar 1995tot zomer 1996.Dedoelgroepen van dit onderzoek zijn
vooral de beleidsinstanties, de waterbeheerders en het landbouwbedrijfsleven.
Het eerste doel van het huidige onderzoek is om informatie te verzamelen over de
omvang vandeverschillende emissieroutes enoverderesulterende concentraties in
oppervlaktewater. Vervolgens moet worden nagegaan in hoeverre de normen voor
de waterkwaliteit worden overschreden. Tenslotte is van belang hoe de gewenste
emissiereducties kunnen worden bereikt.
Inditonderzoek wordenenkelebovengrondseemissieroutesvan bestrijdingsmiddelen
naarwaterlopenzogoedmogelijk gekwantificeerd viametingenvoorpraktijksituaties.
De onderzochte risicosituaties en de gebruikte methoden zijn:
— overwaaienvanspuitvloeistof bijdetoediening (hoofdstuk 2),waarbijdedepositie
alsfunctie van de afstand tot debespuiting en deconcentraties inde waterlopen
werden gemeten;
— atmosferische depositie (hoofdstuk 3), opgevangen in een grote regenmeter;
— bovengrondse afspoeling (hoofdstuk 4),opgevangen in stalen goten diebovenin
het sloottalud werden geplaatst.
In hoofdstuk 5worden de concentraties in de waterlopen vergeleken met de tot nu
toeontwikkeldenormen.Deconclusiesuithetonderzoekendeaanbevelingen worden
gegeven in hoofdstuk 6.
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2 Overwaaien naar waterlopen
2.1 Inleiding
In monitoringprojecten worden regelmatig aanzienlijke concentraties van diverse
bestrijdingsmiddelen in waterlopen aangetroffen. De waterlopen bevatten ook
aanzienlijke concentraties vanbestrijdingsmiddelen waarvan men op basis van hun
eigenschappen geenforseuitspoelingzouverwachten.Bovendienkomenrelatiefhoge
concentraties voor in de toepassingsperioden. Dit zijn duidelijke aanwijzingen dat
bovengrondse (snelle) emissieroutes een belangrijke bijdrage leveren aan de
verontreiniging van waterlopen met bestrijdingsmiddelen.
Dewerkwijzen bijdegewasbescherming metchemischemiddelenopdeakkerbouwen groenteteeltbedrijven kunnen grote invloed hebben op de mate waarin de
waterlopen worden verontreinigd. Tijdens de bespuiting van de percelen kunnen
druppeltjes spuitvloeistof overwaaien naar de nabijgelegen waterlopen. Diverse
factoren zoals de spuitapparatuur, de spuitboomhoogte, de gewasontwikkeling, de
windrichting, de windsnelheid en de afstand vanaf de bespuiting tot de waterloop
spelen een rol.
In dit hoofdstuk worden drie veldexperimenten betreffende het overwaaien van
spuitvloeistof naarwaterlopenbesproken.Debedoelinghierbijwasomde werkwijzen
indepraktijk zoveelmogelijk tevolgen.Dewerkwijzen bijdeexperimenten worden
besproken in paragraaf 2.2. De depositie gemeten op verschillende afstanden van
de buitenste spuitdop en de concentraties in de waterlopen worden behandeld in
paragraaf 2.3.De algemene bespreking en de conclusies volgen in paragraaf 2.4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.3 Bentazon in zomergerst
De procedure voor het meten van de depositie van bentazon werd nagebootst om
deopbrengst ervan te bepalen. Zowel op 1 uur als op 2uur nahet opbrengen opde
stroken werd 66% van de dosis terruggevonden. Met dit percentage werden alle
depositiemetingen voor bentazon gecorrigeerd.
Dedepositie van bentazon gemeten ophetveld bedroeg 0,71kg/ha (n= 5; s= 0,10
kg/ha). Dit is 92% van de dosering berekend uit de gemeten concentratie in de

28

spuitvloeistof enhetgeschattevolumegespotenophetveld.Bijhetgrafisch uitzetten
van de resultaten werd deze gemeten depositie op 100% gesteld.
Dedepositievanbentazonopdestrokenfiltreerpapier ophetveld,opdeperceelsrand
en ophet wateroppervlak is weergegeven in figuur 9.Degemiddelde depositie van
bentazon op de perceelsrand kwam overeen met 2,1%(n = 5; s = 1,8%) van de
depositieophetveld.Degemiddeldedepositieophetwateroppervlak wasopdedrie
posities vrijwel gelijk; zij bedroeg gemiddeld 0,16% (n = 15; s = 0,07%) van de
depositie op het veld. Deze relatief lage depositie hangt mogelijk samen met het
gebruik vandekantdopendegeringe spuitboomhoogte,waardoorhet spuiten in de
richting van het water sterk werd verminderd.
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Fig. 9 Depositie van bentazonalsfunctie van de afstand tot de insteek van het sloottalud.
Gemiddelde (punt) met standaardafwijking (lijn)

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

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

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

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

3.1 Inleiding
Bij het spuiten van bestrijdingsmiddelen in vollegrondsteelten is er veelal een
druppelspectrum waarinookfijne druppeltjes voorkomen.Defijne druppeltjes kunnen
door indrogen, afhankelijk van de weersomstandigheden, overgaan in zeer fijne
druppeltjes en deeltjes. De zeer fijne aerosolen worden meegevoerd met de wind
overgrotereafstanden. Vanuitdeatmosfeer treedterdaarnanatteendrogedepositie
op, ook op vrij grote afstanden van de plaats van toediening.
Hetbestrijdingsmiddel datopdebodem-enplantoppervlakken vanhetperceelterecht
komtisonderhevigaanvervluchtiging.Desnelheidvanvervluchtigen wordtbepaald
doordeeigenschappen vanhetmiddel (o.a.deverzadigdedampdruk),de interacties
met de oppervlakken en de weersomstandigheden. De vervluchtiging van triallaat,
ethoprofos enparathion vanaf een humeuze zandgrond in het veld werd bestudeerd
door Bor et al. (1995a). Op 11 tijdstippen na de bespuiting werd de snelheid van
vervluchtigen gemeten.Opgrondhiervanwerd decumulatieve vervluchtiging inde
eerste2weken geschatopresp.29%,24%en4%vandedosering.Nade bespuiting
vaneenkleigrond werd devervluchtiging vanEPTC,triallaat enparathion gemeten
door Boret al. (1995b). De cumulatieve vervluchtiging in de eerste 2 weken na de
toepassing werd geschat op resp. 26%, 19% en 2,4 % van de dosering.
De cumulatieve vervluchtiging van parathion en chloorthalonil na bespuiting van
een aardappelgewas werdgeschatopbasisvanmetingen op 14tijdstippen (Vanden
Berg et al., 1995). De cumulatieve vervluchtiging van parathion in de eerste week
werdgeschatop31%vandedosering.Voorhetweinigvluchtigechloorthalonilwerd
de cumulatieve vervluchtiging (week 1) geschat op 5% van de dosering, maar
vanwege depersistentie op het blad ging de vervluchtiging na een week nog door.
De ontstane damp wordt via de lucht getransporteerd en vervolgens gedeponeerd.
Dedepositievanuitdeatmosfeer kanplaatsvindeninverschillendevormen:opgelost
indeneerslag,alsvastedeeltjes ofgeadsorbeerdaanvastedeeltjes.De atmosferische
depositie iseenpotentiëlebronvanverontreiniging vanwaterlopen.Allereerst dient
de bijdrage ervan aan de waterverontreiniging zo goed mogelijk te worden
gekwantificeerd. Hieruit volgt deurgentie van maatregelen om deze immissieroute
te minimaliseren.
Analysesvoorhetloofdodingsmiddel metoxuronindeneerslagwerdengerapporteerd
door Heemraadschap Fleverwaard (1993). De 90-percentiel-waarde voor de 80
metingen was 0,3 ug/1.Er werd één relatief hoge waarde van 40 ug/1 gemeten,
mogelijk door een toepassing in de buurt van de opvang. Voor het fungicide
fentinhydroxide was de 90-percentiel-waarde van 80 analyses in de neerslag 0,10
ug/1(Heemraadschap Fleverwaard, 1993).Dehoogste waardevoordeze verbinding
was 1,2ug/1.
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De atmosferische depositie van bestrijdingsmiddelen in twee gebieden met
bloembollenteelt werd onderzocht door Van der Pas et al. (1995). De herbiciden
chloridazonenmetamitronwerdenineendeelvandemonstersgemeteninhet traject
van 0,1 tot 0,35 ug/1. De 90-percentiel-waarde van de metingen voor chloridazon
bedroeg0,16ug/l.Vandefungiciden werdcarbendazim ineendeelvandemonsters
aangetoond, variërend van 0,1 tot 0,3 pg/1.
In het huidige deelonderzoek werd de atmosferische depositie opgevangen in een
roestvrijstalen vat met trechter, opgesteld op een strategisch gekozen plaats in een
gebiedmetakkerbouwengroenteteelt.Deinvloedvandirectespuitdrift werdbeperkt
door de ruime afstand vanaf bespoten percelen. Per opvangperiode (verspreid over
hetjaar)werdnagegaanwelkemiddeleninbelangrijke matewarentoegepast.Hieruit
werd eenkeuze gemaakt voor dechemische analyse inhetopgevangen regenwater.

3.2 Werkwijzen
3.2.1 Veldmetingen
De atmosferische depositie werd opgevangen in een vat opgesteld binnen de
omheining van de afvalwater-zuiveringsinstallatie te Numansdorp in de Hoekse
Waard. Bij de overheersende westelijke winden ligt deze plaats benedenwinds van
omvangrijke gebieden met akkerbouw en groenteteelt. De afstand tot
akkerbouwpercelen bedroegmeerdan 100m;deinvloedvanrechtstreekse spuitdrift
was daardoor beperkt. Op ongeveer 200 m afstand lagen aardappelpercelen die
regelmatig werden bespoten.
De opvang-opstelling bestond uit een grote roestvrijstalen trechter geplaatst boven
eeneveneensroestvrijstalen opvangvat.Inhetlaagstedeelvandetrechterbevonden
zichenkelegaatjes. Detrechterrustte opderandvaneenPVC-cilinder,waarinzich
hetopvangvatbevond.Detailsoverdezeopstelling,zoalsdeafmetingen, zijngegeven
door Van der Pas et al. (1995). Met deze opstelling werd de totale depositie
(regenwater, deeltjes) op 0,5 m hoogte gemeten.
Een brutolijst werd opgesteld van bestrijdingsmiddelen die voor de analyse in het
regenwater in aanmerking kwamen. De criteria waren:
— ruime omvang van gebruik in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt;
— wijze van toepassen en stofeigenschappen die luchtemissie geven;
— verwachting van weinig verlies in de meetprocedure;
— goed te analyseren met gebruikelijke technieken.
Peropvangperiode vondoverlegplaats metDeLandbouwvoorlichting (DLV)ende
bestrijdingsmiddelenhandel over de middelen die in behoorlijke omvang waren
toegepast in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Op grond hiervan werd
eennaderekeuzegemaaktvandeteanalyserenmiddelen.Deherbiciden chloridazon
enhaloxyfop werden mede gekozen omdat zealsvoorbeeldmiddel fungeren bij het
uitspoelingsonderzoek.
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De metingen vonden plaats in de periode mei 1995 tot en met juli 1996. Het
regenwater in het opvangvat werd wekelijks verzameld. Wanneer er weinig regen
was gevallen werd het monster ingevroren in500mlborosilicaat flessen bij -20°C.
Zodraervanenkele wekenvoldoende regenwater wasverzameld werd de voorraad
ontdooid, proportioneel gemengd en aangeboden ter analyse. Hiertoe werden de
monsters naar dekoelcel van ROCWestmaas gebracht enzij bleven daaréén nacht
over bij 6 °C. Vervolgens werden de monsters bij 6 °C getransporteerd naar de
laboratoria. De bestrijdingsmiddelanalyses werden uitgevoerd door Groen Agro
Control te Delft; de nutriënten N en P werden geanalyseerd door het laboratorium
van het ZHEW te Rotterdam.
De toepassingen van de middelen vonden vooral in het voorjaar en in de zomer
plaats. Voor de herfst werden slechts enkele analyses uitgevoerd om een indruk te
krijgen van de invloed van het seizoen op de concentratie in de neerslag.

3.2.2 Karakterisering van de middelen
Hier wordt een korte karakterisering van de geanalyseerde middelen gegeven. Het
accent ligt op de eigenschappen (bijv. dampdruk) en factoren (bijv. wijze van
toedienen)dievan invloed zijn opdeconcentratie indeneerslag.Recente gegevens
over detoepassingen zijn verkregen uit DLV (1995).Ook deeigenschappen diede
opbrengst vandemeetprocedure bepalen (bijv. hydrolysesnelheid) zijn van belang.
Vooreen sterk apolair bestrijdingsmiddel als chloorthalonil trad groot verlies opin
demeetprocedure voordeneerslag (VanderPasetal., 1995).Voorhet classificeren
van de middelen worden de indelingen in Appendix 5 van Mensink et al. (1995)
gebruikt. De referenties worden per middel éénmaal vermeld.

Chloorprofam
Ditherbicidewordtgebruikttegenkiemendeéénjarige onkruiden indiversegroenten,
karwijenluzerne.Natoepassing opgrotendeels onbegroeidegrondwordthetvooral
opgenomendoorondergrondseplantendelen,waarnadeceldelingwordtgeremd.De
dampdruk vanchloorprofam is 1,3 mPa bij 25°C (Van dePlassche et al., 1992);het
middel is enigszins vluchtig. De oplosbaarheid in water (20 tot 25 °C) is 89 mg/l;
hetmiddelismatigoplosbaar.Voordeadsorptievanchloorprofam aandeorganische
stof in gronden wordt een Kom-waarde gegeven van 251 dm3/kg; het middel wordt
sterkgeadsorbeerd. Dehydrolyse vanchloorprofam inwaterverloopt vermoedelijk
met een halfwaardetijd van meer dan een jaar.

Chloridazon
Hetbodemherbicide chloridazon wordt opgrote schaal gebruikt, o.a. indeteelt van
suikerbieten enuien.Hetmiddelwordtmeestal gespoten opnogonkruidvrije grond.
Dedampdrukis<0,01mPabij20°C(Tomlin, 1994);hetmiddelisweinig vluchtig.
Voor de oplosbaarheid in water wordt opgegeven 340 mg/l bij 20 °C en 400 mg/l
bij 25 °C (Van de Plassche en Linders, 1990); het middel is matig oplosbaar. De
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octanol/water-verdeling bij pH 7 is Kow= 15.Decoëfficiënt Komvoor de adsorptie
aan de organische stof in de bodem bedraagt 64 dm3/kg; de adsorptie is vrij sterk.
De hydrolyse in water bij 22°Cverloopt met een halfwaardetijd van ongeveer 100
dagen.

Ethofumesaat
Dit herbicide wordt gebruikt (alleen of in mengsels) bij de bestrijding van jonge
onkruiden in suikerbieten en erwten. Het werkt systemisch, o.a. na opname via de
ondergrondse plantendelen. Voor de dampdruk van ethofumesaat bij 25 °C wordt
opgegeven 0,086 mPa (Van de Plassche en Linders, 1991a) en 0,65 mPa (Tomlin,
1994);hetmiddelisweinigvluchtig.Voordeoplosbaarheid inwater(25°C)worden
waarden van 110 mg/l en 50 mg/l vermeld; het middel is matig oplosbaar. De
octanol/water-verdeling Kow van ethofumesaat is 500. De coëfficiënt Kom voor de
adsorptie aan de organische stof in gronden wordt geschat op resp. 84 dm3/kg en
194dm3/kg;hetmiddel wordt matig geadsorbeerd. Dehydrolyse van ethofumesaat
in water verloopt met een halfwaardetijd van meer dan een maand.

Haloxyfop-ethoxyethyl
Het herbicide haloxyfop-ethoxyethyl wordt gebruikt voor de bestrijding van
grasachtigeonkruiden,o.a.insuikerbietennaopkomst.Dedampdrukbedraagt0,0164
mPa bij 20 °C;het middel is weinig vluchtig. De oplosbaarheid in water bij 25°C
is2,7mg/l(Janusetal., 1992);hetmiddelisslechtoplosbaar.Voorde octanol/waterverdeling bij 20°Cwordtopgegeven Kow=29500enKow=21400 (Tomlin, 1994).
De hydrolyse in water (pH 7; 20 °C) vindt plaats met een halfwaardetijd van 18
dagen; hierbij ontstaat haloxyfop.

Haloxyfop
De dampdruk van haloxyfop is <0,13 mPa bij 25 °C (Tomlin, 1994);het middel is
weinig vluchtig. De oplosbaarheid in water (pH 5; 20°C)is 1590 mg/l; het middel
is goed oplosbaar in water. Haloxyfop is een zwak zuur; voor de pKa wordt
opgegeven4,33(Janusetal., 1992)en2,9.Voordeoctanol/water-verdeling worden
opgegeven 4070 en 22. De hydrolyse in water (pH 7; 20 °C) verloopt met een
halfwaardetijd van 73 dagen.

MCPA
Het groeistofherbicide MCPA wordt gebruikt tegen breedbladige onkruiden, o.a in
granen,graszaadenvlas.Dedampdrukbedraagt0,023mPabij20°C(Tomlin, 1994);
hetmiddelisweinigvluchtig.Voordeoplosbaarheid inwaterwordtopgegeven 1500
mg/l (TuinstraenLinders, 1992)en734mg/lbij 25°C;hetmiddel ismatigtot goed
oplosbaar. MCPA iseenzwak zuur; depKa is 3,07. Deoctanol/water-verdeling bij
pH 5 en 25 °C is Kow = 2,9.
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Metoxuron
Het herbicide metoxuron wordt gebruikt voor selectieve onkruidbestrijding in
wortelen. In hogere doseringen wordt het gebruikt als loofdoodmiddel in de
aardappelteelt. De dampdruk is 4,3 mPa bij 20 °C (Tomlin, 1994); het middel is
enigszins vluchtig. De oplosbaarheid in water is 678 mg/l bij 24 °C; het middel is
matig oplosbaar. De octanol/water-verdeling Kow is 40 bij 23 °C.De hydrolyse in
water verloopt met een halfwaardetijd van ruim een jaar (Sparenburg en Linders,
1991).

Triallaat
Ditmiddel wordt opbeperkte schaal gebruikt terbestrijding van wildegrassen, o.a.
ingranen.Hetwordtopgenomenviaondergrondseplantendelenenwerktviaremming
van de celdeling. In de meeste gevallen is inwerken in de toplaag nodig. De
dampdruk van triallaat is 13mPa bij 20°C(Mensink en Linders, 1991);het middel
ismatig vluchtig.De oplosbaarheid in water (25°C)is 3à4 mg/l;triallaat is slecht
oplosbaar. De octanol/water-verdeling Kow=45 700.De coëfficiënt voor adsorptie
aandeorganische stof ingronden,Kom,wordtgeschatopresp. 1160dm3/kgen 1370
dm3/kg(Tomlin, 1994);hetmiddelwordtzeersterkgeadsorbeerd.Dehydrolysevan
triallaat in water verloopt met een halfwaardetijd van meer dan een jaar.

Fenpropimorf
Het fungicide fenpropimorf wordt gebruikt in granen en graszaad, tegen diverse
schimmelaantastingen. Voor de dampdruk bij 20 °C worden opgegeven 3 mPa
(Panman en Linders, 1991) en 2,3 mPa (Tomlin, 1994); het middel is enigszins
vluchtig. Voor de oplosbaarheid in water bij 20 °C worden 6,8 mg/l en 4,3 mg/l
vermeld; het middel is slecht oplosbaar. Fenpropimorf is een base; depKa is 6,98.

Fentinacetaat
Hetfungicide fentinacetaat wordt (incombinaties met andere middelen) gebruikt in
deaardappelteelt tegen aantasting doorPhytophthora.Daarnaast wordthet gebruikt
inknolselderij.Dedampdrukis0,176mPabij25°C(Visseretal.,1993a);hetmiddel
isweinigtotenigszinsvluchtig.Deoplosbaarheid inwater (pH5;20°C)isongeveer
9 mg/l (Tomlin, 1994);het middel is matig tot slecht oplosbaar. De octanol/waterverdeling Kowis2700.Indeaanwezigheid vanwater wordt deverbinding in enkele
uren omgezet in fentinhydroxide.

Fentinhydroxide
Het fungicide fentinhydroxide heeft grotendeels hetzelfde gebruiksgebied als
fentinacetaat. Dedampdruk is0,047mPabij 25°C(Visseretal., 1993b);hetmiddel
is weinig vluchtig. Voor de oplosbaarheid in water wordt opgegeven 1 tot4,3 mg/l
(20-22 °C) en ongeveer 1mg/l (pH 7; 20 °C; Tomlin, 1994); het middel is slecht
oplosbaar in water. De octanol/water-verdeling Kow is 2700. De halfwaardetijd bij
de hydrolyse van fentinhydroxide in water is vermoedelijk meer dan een maand.
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Fluazinam
Hetfungicidefluazinamwordttoegepastterbestrijding vanPhytophthoraschimmelaantasting in de aardappelteelt. De dampdruk bij 20 °C is 0,0051 mPa (Van de
PlasscheenLinders, 1991b);hetmiddelisweinigvluchtig.Deoplosbaarheid inwater
(pH 8; 20°C)is 0,1 mg/l; het middel is slecht tot zeer slecht oplosbaar. Fluazinam
iseenbase;depKavoordissociatieis9,3.Deoctanol/water-verdelingKow=501 000
(helaaspHnietgegeven).Dezegegevensvoorfluazinamlijkentegenstrijding; nader
onderzoekisnodig.Dehalfwaardetijd voorhydrolyseineenbufferoplossing bij22°C
is 4,2 dagen.

Pirimicarb
Het insecticide pirimicarb wordt gebruikt tegen bladluizen in aardappelen,
suikerbieten, granenendiversegroenten.Voordedampdruk wordenopgegeven 0,97
mPa bij 25°C(Tomlin, 1994)en4mPabij 30°C(Montforts enLinders, 1995);het
middelisenigszins vluchtig.Voordeoplosbaarheid inwaterworden 3000mg/l (pH
7,4;20°C)en2700mg/lbij25°Cvermeld;hetmiddelisgoedoplosbaar. Pirimicarb
is een zwakke base; de pKa is 4,44. De octanol/water-verdeling Kow = 50. Bij de
hydrolyse in water (pH 7) was na 23 dagen nog 92% over.

3.2.3 Controle op de afname
Een controle-experiment werd opgezet om de verliezen aan bestrijdingsmiddel bij
de opvang en verwerking van de neerslagmonsters te bepalen. De werkwijzen bij
develdmetingen werden daarbij zogoed mogelijk nagebootst. Hetexperiment werd
uitgevoerd voor:
— de herbiciden haloxyfop en MCPA, en het loofdodingsmiddel metoxuron;
— de fungiciden fenpropimorf, fentinhydroxide en fluazinam;
— het insecticide pirimicarb.
Voor het experiment werd in de winterperiode 20 liter regenwater verzameld. Een
bekende hoeveelheid van demiddelen werd aan ditwater toegevoegd, waarna goed
werd gemengd. De streefconcentratie was omstreeks 0,1 ug/1; alleen bij metoxuron
wasdeze2,5pg/1(i.v.m.debepalingsgrens).Deroestvrijstalen emmersmethetwater
werden losjes afgedekt tegenlichtinvloed enverdamping vanwater.Hetwaterbleef
een week staan bij 20 °C.Na 1dag en na 3 dagen werden de eerste deelmonsters
genomen voor de analyse om na te gaan of de verwachte concentraties aanwezig
waren en of de menging volledig was.
Het water dat 7 dagen in de emmers had gestaan werd ook onderworpen aan het
tweede deel van de procedure voor de veldmonsters. Het water werd overgebracht
in Schott flessen (500ml)eningevroren. Nahetontdooien werden zeenkele dagen
bewaard in de koelcel en daarna getransporteerd naar het laboratorium voor de
analyse.
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3.2.4 Chemische analyse
De analyse van de bestrijdingsmiddelen in het regenwater werd gerealiseerd door
Groen Agro Control te Delft. De gebruikte analysemethodes worden hier beknopt
beschreven.DepHvanhetwatermonsterwerdingesteldmetbehulpvan 10molHCl
perliterof 10molNaOHperliter.Naextractievondconcentrering vandeorganische
fase plaats met behulp van een Kuderna-Danish opstelling.
De bepaling van fentinhydroxide vond plaats met analysemethode 1.De pH in het
watermonster werdtussen5en6ingesteld. Vervolgens werdhetionogene fentin (in
water) geèthyleerd tot ethyltrifenyltin, met behulp van tetraëthylboraat. Dit werd
tweemaalgeëxtraheerdmetdichloormethaan enhetextract werdgeconcentreerd.De
analysevondplaats metbehulpvangaschromatografie (GC)met massaspectrofotometrische (MS) detectie.
Analysemethode 2 werd gebruikt voor de bepaling van de middelen chloorprofam,
chloridazon, ethofumesaat, fenpropimorf, fluazinam, pirimicarb en triallaat. Het
watermonster werd op pH 7 gebracht en verzadigd met NaCl. Daarna werd het
monster tweemaal geëxtraheerd met dichloormethaan en het extract werd
geconcentreerd. De analyse vond plaats via GC-MS.
Methode3werdgebruiktvoordeanalysevanhaloxyfopenMCPA.Hetwatermonster
werd op pH < 1 gebracht, verzadigd met NaCl en tweemaal geëxtraheerd met
dichloormethaan. De verbindingen werden gemethyleerd met behulp van
diazomethaan. Na concentreren werden ze geanalyseerd via GC-MS.
Metoxuron werd geanalyseerd met analysemethode 4. Het watermonster werd
tweemaal geëxtraheerd met dichloormethaan en het extract werd geconcentreerd.
Metoxuron werd hierna geëthyleerd metbehulpvan natriumhydride en ethyljodide.
De analyse vond eveneens plaats via GC-MS.
Bij de GC-MS werden deverbindingen in de SIM (Selected Ion Monitoring) mode
bepaald, waarbij tenminste drie specifieke m/z-waarden per verbinding werden
gemeten.Indentificatie vandeverbindingenvondplaatsopgrondvande retentietijd
(maximaal toegestane afwijking in de retentietijd was 10 s) en op grond van de
verhoudingenvandegemetenintensiteitenvandespecifieke m/z-waarden (maximaal
toegestane afwijking in de verhoudingen was 15%).
Kwantificatie van de verbindingen gebeurde met behulp van de standaard-additiemethode.Alsinternestandaardwerdanthraceengebruikt.Degeheleprocedure werd
herhaaldvoortenminstetweeadditiespermonster alsmedevooreenblanco, waarbij
gedestilleerd water werd gebruikt in plaats van monster. De detectielimiet werd
geschat uit de standaard-additie-lijn.
In de neerslagmonsters werden op beperkte schaal nutriënten geanalyseerd. Deze
analyseswerdenverrichtdoorhetLaboratoriumteRotterdamvanhet Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden.
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3.3 Resultaten
3.3.1 Veldmetingen
Deresultaten van de twee metingen voor chloorprofam indeneerslag zijn gegeven
in tabel 1. De eerste concentratie was relatief hoog, terwijl chloorprofam in het
tweedemonsternietaantoonbaar was. Indetoepassingsperiode invoorjaar 1995werd
chloridazon tweemaal in de neerslag gemeten (tabel 1); later in het jaar was het
middelnietmeeraantoonbaar. Invoorjaar enzomervan 1996werdchloridazon niet
indeneerslagaangetoond.Degeringevluchtigheid,hetvooraltoepassenopdebodem
(vrij grove druppels) en de vrij sterke adsorptie aan gronden (paragraaf 3.2.2)
beperken mogelijk de luchtemissie van chloridazon.
Tabel 1 Concentraties van herbiciden gemeten in de atmosferische depositie opgevangen te
Numansdorp
Neerslag (mm)

Concentratie (ug/1)

Middel

Datum

Chloorprofam

8 mei 1996
22 mei 1996

9
11

0,42
<0,01

Chloridazon

10 mei 1995
23 mei 1995
12juli 1995
30 aug. 1995
1 nov. 1995
3 april 1996
17 april 1996
8 mei 1996
22 mei 1996
5 juni 1996

16
28
9
27
9
14
5
9
11
36

0,11
0,07
<0,02
<0,005
<0,005
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Ethofumesaat

3 april 1996
8 mei 1996
22 mei 1996

14
9
11

<0,01
0,12
0,23

Haloxyfop

23mei1995
12juli1995
30aug.1995
1nov.1995
22mei1996
5juni1996

28
9
27
9
11
36

0,15
<0,02
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

MCPA

7juni1995
21juni1995
5juni1996
12juni1996
26juni1996

43
41
36
20
5

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Triallaat

8 mei 1996
22 mei 1996

9
11

0,10
<0,01

Hetherbicideethofumesaat werd intweevandedrieneerslagmonsters, opgevangen
in voorjaar 1996,aangetoond in duidelijke concentraties (tabel 1).Dit ondanks het
feit dat ethofumesaat wordt gekarakteriseerd (paragraaf 3.2.2) als een middel dat
weinig vluchtig is. Haloxyfop werd in één neerslagmonster aangetoond en daarna
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niet meer (tabel 1). Zowel de toegepaste verbinding haloxyfop-ethoxyethyl als het
omzettingsproducthaloxyfopwordengekarakteriseerdalsweinigvluchtig(paragraaf3.2.2).
Het herbicide MCPA werd in geen van de neerslagmonsters verzameld in de
toepassingsperioden van 1995en 1996aangetoond (tabel 1).Ditkomt overeen met
declassificatie vanMCPAalseenweinigvluchtigmiddel (paragraaf 3.2.2).Triallaat
werd in één van de twee geanalyseerde neerslagmonsters aangetoond (tabel 1).De
luchtemissie van dit matig vluchtige middel is sterk afhankelijk van het al of niet
inwerken in de bodem.
De bepalingsgrens van een middel kan per monster wat verschillen. Verdere
optimalisatie van de apparatuur in de loop van de tijd kan leiden tot een lagere
bepalingsgrens. De gevoeligheid van de apparatuur kan per dag wat verschillen.
Grotereruisvanachtergrondverbindingen inhetneerslagmonster kannoodzakentot
een hogere bepalingsgrens.
In de regenmonsters van 25 sept, en 18 okt. 1995 die op standaardwijze werden
verwerkt werd geen metoxuron aangetoond; deconcentratie waslager dan0,5ug/1.
In regenwater dat op 27 sept. 1995 bij een flinke bui werd opgevangen en meteen
naar het laboratorium werd vervoerd voor de analyse werd 1,3 ug/1 metoxuron
gemeten. Deze resultaten deden vermoeden dat er verlies van metoxuron optreedt
in de procedure.
De resultaten van de metingen voor het fungicide fenpropimorf in de neerslag zijn
gegevenintabel2.Invijf vandetien monsters uitdetoepassingsperioden (voorjaar
en zomer) was het middel aantoonbaar, veelal in lage concentraties net boven de
bepalingsgrens. Het voorkomen van fenpropimorf in de neerslag hangt mogelijk
samen met de fractie relatief fijne druppels bij de toediening en met het enigszins
vluchtigzijn(paragraaf3.2.2).Buitendetoepassingsperiode (nazomerennajaar) was
fenpropimorf niet aantoonbaar.
Fentinhydroxide (mede afkomstig van fentinacetaat) werd in vijf van de acht
neerslagmonsters uit de toepassingsperioden aangetoond (tabel 2). Dit ondanks de
relatief geringevluchtigheid vandetweefungiciden (paragraaf 3.2.2).Hetverwaaien
vandefijnste druppeltjes bijdetoediening speeltmogelijk eenrol.Inhetenemonster
verzameld buiten de toepassingsperiode was fentinhydroxide niet aantoonbaar.
Het fungicide fluazinam werd in vier van de acht neerslagmonsters uit de
toepassingsperioden aangetoond (tabel 2); in het eerste monster in relatief hoge
concentratie.Hetmiddelwordtgekarakteriseerd alsweinigvluchtig(paragraaf 3.2.2).
Vermoedelijk leveren devrijfijne druppeltjes tijdens detoediening eenbijdrage aan
de luchtemissie. Buiten de toepassingsperiode (één monster) was fluazinam niet
aantoonbaar.
Het insecticide pirimicarb was in één van de vijf neerslagmonsters uit de
toepassingsperioden aantoonbaar (tabel 2). Het middel wordt gekarakteriseerd als
enigszins vluchtig (paragraaf 3.2.2). Pirimicarb was niet aantoonbaar buiten de
toepassingsperiode (één monster).
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Tabel 2 Concentraties van fungiciden en een insecticide gemeten in de atmosferische
opgevangen te Numansdorp

depositie

Middel

Datum

Neerslag (mm )

Concentratie (ug/1)

Fenpropimorf

7 juni 1995
21juni 1995
12juli 1995
26 juli 1995
13 sept. 1995
1 nov. 1995
22 mei 1996
5 juni 1996
12juni 1996
26 juni 1996
3 juli 1996
10juli 1996

43
41
9
23
20
9
11
36
20
5
20
16

0,08
<0,01
0,01
0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,03
0,02
<0,01
<0,01

Fentinacetaat/
fentinhydroxide

12juli 1995
26 juli 1995
10 aug. 1995
30 aug. 1995
13 sept. 1995
1 nov. 1995
26juni 1996
3 juli 1996
10juli 1996

9
23
16
27
20
9
5
20
16

<0,01
0,07
0,06
0,04
0,12
<0,01
0,06
<0,005
<0,005

Fluazinam

12juli 1995
26 juli 1995
10 aug 1995
30 aug. 1995
13 sept. 1995
1 nov. 1995
26 juni 1996
3 juli 1996
10juli 1996

9
23
16
27
20
9
5
20
16

1,32
0,10
0,08
<0,01
<0,01
<0,002
0,19
<0,01
<0,01

Pirimicarb

12juli 1995
26juli 1995
1 nov. 1995
26 juni 1996
3 juli 1996
10juli 1996

9
23
9
5
20
16

<0,02
<0,02
<0,005
0,09
<0,01
<0,01

De cumulatieve depositie per middel werd berekend uit de som van de producten
van concentratie en volume neerslag per m2. Bij de herbiciden was de cumulatieve
depositie gemeten voor chloorprofam 3,8 ug/m2, voor chloridazon 3,7 ug/m2, voor
ethofumesaat 3,6pg/m2envoorhaloxyfop4,2ug/m2.Dezeareïekedepositieskwamen
(afgerond) overeen met 0,04 g/ha.
Bij de fungiciden werd voor fenpropimorf een cumulatieve depositie gemeten van
4,5 ug/m2 (0,05 g/ha) en voor fentinhydroxide was deze 6,4 pg/m2 (0,06 g/ha). De
hoogstecumulatievedepositiewerdgemetenvoorfluazinam: 16,4ug/m2(0,16g/ha).
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3.3.2 Afname inde procedure
De concentraties vandebestrijdingsmiddelen gemeten nahetmengen (na1en3
dagen)enbijdenabootsing vandeprocedurevoordeneerslagmonsters zijn gegeven
in tabel 3. De concentratie van haloxyfop na 1 dag lag op het niveau vande
berekendeconcentratie,wataangeeft datdemenginggoedwas.Deietshogerewaarde
voor 3 dagen kan hetgevolg zijn vanenige variatie indeextractie enanalyse.Bij
het doorlopen vandehele procedure werd geen afname gemeten.
De neiging tot vervluchtiging vaneen bestrijdingsmiddel uit water kan worden
gekarakteriseerd met deHenry coëfficiënt Kh. Deze geeft de verhouding tussende
concentratie inlucht endieinwater bijevenwicht. BijKh-waarden lager dan 10"5
wordt weinig vervluchtiging uitwater verwacht; naarmate deKh-waarde hogeris
kan meer vervluchtiging optreden (Mensink etal., 1995).Dewaarde van Khvoor
haloxyfop, berekend uitde eigenschappen inparagraaf 3.2.2, is < 10"7. Opbasis
daarvan valt weinig vervluchtiging te verwachten. De hydrolyse van haloxyfop
verloopt slechts traag (paragraaf 3.2.2). Degeringe afname vanhaloxyfop inde
procedure komt overeen metdeverwachting.
Tabel 3 Concentraties van de bestrijdingsmiddelen gemeten bij de simulatie van opvang en
verwerking vandeneerslag
Middel

Haloxyfop
MCPA
Metoxuron
Fenpropimorf
Fentinhydroxide
Fluazinam
Pirimicarb

Berekende
concentratie

Gemeten concentratie (ug/1)na

(fJg/D

1dag

3 dagen

procedure

0,085
0,08
<0,5
0,07
0,075
0,09
0,096

0,102
0,06
<0,5
0,06
0,058
0,09
0,081

0,087
0,08
<0,5
0,09
0,070
0,09
0,085

0,083
0,084
2,4
0,084
0,065
0,09
0,11

Het herbicide MCPA was na 1dag goed gemengd (tabel 3).Dewatlagere waarde
na 3dagen kanhetgevolg zijn vanvariatie indeanalyseprocedure. Bij simulatie
vandeopvangenverwerkingvondgeenmeetbareafname plaats.Uitparagraaf 3.2.2
blijktdatMCPAweinigvluchtigenmatigtotgoedoplosbaaris.Geziendeberekende
Kh-waarde van 2.10'9valt weinig vervluchtiging teverwachten. Informatie overde
hydrolyse vanMCPA werd niet gevonden.
Het loofdodingsmiddel metoxuron wasna1dag enopdevolgende tijdstippen niet
meer aantoonbaar (tabel 3).Dit verklaart de sterk verschillende metingen inde
neerslagmonsters uit hetveld (paragraaf 3.3.1). Hetmiddel isenigszins vluchtigen
matig oplosbaar (paragraaf 3.2.2). DeKh-waarde van 6.10"7 doet geen verlies door
vervluchtigingverwachten.Overdehydrolysevanmetoxuronwordtgemelddatdeze
traag is.Het volledig verdwijnen van metoxuron binnen 1dagisniet verklaarbaar;
dit vereist nader onderzoek.
Het fungicide fenpropimorf wasna 1dag goed gemengd en het vertoonde geen
meetbare afname indeprocedure (tabel 3).Het middel isenigszins vluchtig en de
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oplosbaarheid inwaterislaag(paragraaf 3.2.2).GeziendeKh-waardevan6.10"5zou
enigevervluchtigingkunnenoptreden.Gegevensoverdehydrolysevanfenpropimorf
zijn niet gevonden.
Voor het fungicide fentinhydroxide geldt dat de menging na 1dag goed is en dat
ergeen meetbare afname isindeprocedure (tabel 3).Het middel isweinig vluchtig
entevens slechtoplosbaar inwater (paragraaf 3.2.2).DeKh-waardevan7.10"6 geeft
aan dat weinig vervluchtiging is te verwachten. Gezien de trage hydrolyse van
fentinhydroxide wordt geen duidelijke afname verwacht. Na depositie van het
fungicide fentinacetaat treedtsnellehydrolyseoptotfentinhydroxide (paragraaf 3.2.2),
zodat dit middel in de metingen wordt meegenomen.
Deconcentratie vanhet fungicide fluazinam namengen (dag 1)komt goed overeen
metdeberekendeconcentratie (tabel3).Bijdeprocedurevoordeneerslagwerdgeen
afname gemeten. Enkele fysisch-chemische basisgegevens voor fluazinam zijn
tegenstrijdig (paragraaf 3.2.2); nader onderzoek is nodig. Volgens de literatuur kan
erhydrolyse optreden, maareenduidelijke afname isinhethuidigeexperiment niet
gemeten.
Vergeleken met de berekende concentratie was de meting voor het insecticide
pirimicarb na 1 en 3dagen lager (tabel 3);deoorzaak isniet bekend. De procedure
voor de neerslagmonsters had weinig afname tot gevolg. Het middel is enigszins
vluchtig, maar de oplosbaarheid in water is vrij hoog (paragraaf 3.2.2). Gezien de
Kh-waardevan3.10"8isnauwelijks vervluchtiging teverwachten.Dehydrolysevan
pirimicarbinwaterverlooptzeerlangzaam.Debeperkteafname indehuidige studie
ligt dan ook in de lijn der verwachting.
De afname van zes van de zeven bestrijdingsmiddelen tijdens de procedure is zo
beperkt dat correctie van de concentraties gemeten in deneerslag niet nodig is.De
metingen voor metoxuron zijn onbetrouwbaar; de analyses voor dit middel werden
gestopt.
De afname van chloridazon in de procedure van opvangen, bewaren en verwerken
vanneerslagmonsters werd gemetendoorVanderPasetal.(1995).De concentratie
van chloridazon aan het eind van deprocedure was 93%van de beginconcentratie.
Voor drie herbiciden waarvoor in het voorjaar van 1996 enkele analyses in de
neerslagwerdenuitgevoerd zijn noggeenafname-experimenten uitgevoerd.DeKhwaarde van 1.10"6en de trage hydrolyse (paragraaf 3.2.2) doet voor chloorprofam
geenduidelijke afname verwachten.Hetzelfde geldtvoorethofumesaat meteenKhwaardevan4.10"7entragehydrolyse(paragraaf 3.2.2).DeKh-waardevan5.10"4voor
triallaat duidt op de mogelijkheid van vervluchtiging uit water. De afname van
triallaat door hydrolyse (paragraaf 3.2.2) is vermoedelijk gering geweest.
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3.3.3 Nutriënten
De resultaten van de analyses voor de nutriënten in de neerslag zijn weergegeven
intabel4.Detotaal-N-concentratiesliggenophetniveauvanenkelemg/l.DetotaalP-concentraties liggen rond 0,1 mg/l of lager.
Deconcentratievannutriënten indeneerslagoptweeplaatsenin landbouwgebieden
inRijnland werdengemeten doorhet Hoogheemraadschap vanRijnland (1993)met
openregenvangers.Voortotaal-Nwasdegemiddeldeconcentratie 3,2mg/l(n=25;
s = 1,6 mg/l).Ditiswathogerdanhetgemiddelde van 2,0mg/l (n=6;s= 1,0 mg/l)
in de huidige studie. In het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling van het
RIVM werden in Zuid-Holland in 1995maandelijkse concentraties gemeten in het
traject van 0,7 tot 2,6 mg totaal-N per liter. De concentraties totaal-N gemeten in
hethuidige onderzoek (tabel4) liggen bijna allemaal in dit traject. Een gemiddelde
concentratie totaal-N van 2,0 mg/l in een jaarlijkse neerslag van 750 mm komt
overeen met een vracht van 15 kg N per ha per jaar.
Tabel 4 Concentraties van nutriënten gemeten in de neerslag opgevangen te Numansdorp
Datum
22 nov. 1995
10jan. 1996
28 febr. 1996
8 mei 1996
5 juni 1996
12juni 1996
3 juli 1996
10juli 1996

Neerslag
(mm)
33
14
55
9
36
20
20
16

Totaal-N
(mg/l)

1,6
3,9
1,1
2,3
1,4
1,5

Totaal-P
(mg/l)
<0,05
<0,05
0,07
0,18
<0,05
0,06
<0,05
<0,05

De gemiddelde concentratie totaal-P gemeten door het Hoogheemraadschap van
Rijnland (1993) in twee landbouwgebieden was gemiddeld 0,09 mg/l (n = 25; s=
0,07 mg/l). Dit is wat hoger dan het gemiddelde in de huidige meetreeks. De
maandelijkse concentratiestotaal-Pgemetenin 1995doorhetRIVMinZuid-Holland
lagen in het traject van nihil tot 0,05 mg/l. Drie meetwaarden in de huidige serie
(tabel4)liggenhogerdandittraject. Mogelijk iserinvloed vande opvangmethode.
Bij het huidige onderzoek werd zowel de droge als de natte depositie opgevangen.
Dewet-only opvang vanhet RIVM wordt alleengeopend tijdens eenregenbui.Een
gemiddelde concentratie totaal-P van 0,05 mg/l in eenjaarlijkse neerslag van 750
mm komt overeen met een vracht van 0,38 kg P per ha per jaar.
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3.4 Algemene bespreking en conclusies
Algemene opmerkingen
De omvang van de emissies van bestrijdingsmiddelen naar verschillende milieucompartimenten is geschat door een Commissie van Deskundigen (1996). Hieruit
volgt dat meer dan 90% van de totale emissie van bestrijdingsmiddelen naar het
milieu betrekking heeft opemissienaar delucht. Deze emissie omvat ongeveer een
kwart van de totale massa aan bestrijdingsmiddelen die wordt toegediend.
Vervluchtiging van bestrijdingsmiddelen vanaf gewas- en bodemoppervlakken
(dampdrift) levert degrootstebijdrage aandeemissienaardelucht.De druppeldrift
tijdens de toediening wordt geschat op ongeveer een kwart van de vervluchtigde
hoeveelheid van verspoten middelen. De grote massa aan geëmitteerde
bestrijdingsmiddelen wordt verspreid over grote gebieden. Over de resulterende
depositie,blootstelling eneffecten indemilieucompartimenten isteweinig bekend.
Meting van de atmosferische depositie vormt één schakel in de beoordeling van de
mogelijke gevolgen van de omvangrijke emissie van bestrijdingsmiddelen naar de
lucht.
Bij het nabootsen van de procedure voor behandelen en bewaren van de
neerslagmonsters werd voor zesvan de zeven bestrijdingsmiddelen weinig afname
gemeten.Ditkomt overeen metdeverwachting opbasisvanhun fysisch-chemische
eigenschappen.Metoxuronverdweenechterbinnen 1 dag;deoorzaakisnietbekend.
Concentraties in de neerslag
In deneerslagmonsters die werden verzameld buiten detoepassingsperioden (in de
herfst) werden de bestrijdingsmiddelen niet aangetroffen.
Inzevenneerslagmonstersuitdetoepassingsperiode werdhetherbicide chloridazon
tweemaal aangetroffen (0,07 en 0,11 ug/1). De relatief grote spuitdruppels bij de
toediening, de geringe vluchtigheid en de adsorptie aan de grond zijn factoren die
de emissie van chloridazon naar de lucht beperken. In het onderzoek in de
bloembollenteelt werd éénmaal eenhogereconcentratie (0,35ug/1)van chloridazon
gemeten (Van der Pas et al., 1995). Het herbicide ethofumesaat werd in twee van
de drie geanalyseerde neerslagmonsters aangetroffen (0,12 en 0,23 ug/1).
Het herbicide haloxyfop werd in één van de vier neerslagmonsters uit de
toepassingsperiode aangetroffen (0,15 ug/1). MCPA was in geen van de vijf
geanalyseerde monsters aantoonbaar. De geringe vluchtigheid van deze middelen
speelt hierbij een rol.
Het loofdodingsmiddel metoxuron werd in een snel geanalyseerd neerslagmonster
aangetroffen in een relatief hoge concentratie (1,3 ug/1). Het middel verdwijnt in
denormale meetprocedure. Eerder werd eenconcentratie van40ug/1 gemeten voor
metoxuron in de neerslag (Heemraadschap Fleverwaard, 1993), mogelijk door een
toediening in de directe omgeving van de opvang.
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Het fungicide fenpropimorf werd in vijf van de tien neerslagmonsters uit de
toepassingsperiode aangetroffen in relatief lage concentraties (0,01 tot 0,08 ug/1).
De relatief fijne spuitdruppels en het enigszins vluchtig zijn spelen hierbij een rol.
Het fungicide fentinhydroxide werd in vijf van de acht neerslagmonsters uit de
toepassingsperiode aangetroffen (0,04tot0,12ug/1).Devluchtigheid isgering,maar
defijne spuitdruppelsspelenvermoedelijk eenrolbijdeluchtemissie.Denugemeten
concentraties van fentinhydroxide zijn lager dan het maximum (1,2 ug/1) gemeten
door Heemraadschap Fleverwaard (1993).
Het fungicide fluazinam werd in vier van de acht neerslagmonsters uit de
toepassingsperiodeaangetroffen (0,08tot 1,32ug/1),ondanksdegeringevluchtigheid.
Ook hier spelen de fijne druppels bij de toediening vermoedelijk een rol.
Het enigszins vluchtige insecticide pirimicarb werd in één van de vijf neerslagmonsters uit de toepassingsperiode aangetoond (0,09 ug/1).
De herbiciden waren in 73% van de analyses voor de neerslagmonsters uit de
toepassingsperiode nietaantoonbaar (<0,02ug/1).Hettraject vanpositievemetingen
was0,07tot0,42ug/1,waarbijdehoogstewaardewerdgevondenvoor chloorprofam.
De 90-percentiel-waarde voor de herbiciden was 0,18ug/1.
De fungiciden waren in 48% van de analyses voor de neerslagmonsters uit de
toepassingsperiode nietaantoonbaar (<0,01ug/1).Hettraject vanpositieve metingen
was 0,01 tot 1,32 ug/1, waarbij de hoogste waarde werd gemeten voor fluazinam.
De 90-percentiel-waarde voor de fungiciden was 0,14ug/1.
Het niveau van dehier gemeten concentraties inregenwater, opgevangen opruime
afstand vandebehandeldevelden,islagerdanzonuendangemeteninenkeleandere
studiesbijvollegrondsteelten (HeemraadschapFleverwaard, 1993).Verwachtwordt
dat het plaatsen van de opvangvaten dichtbij de bespoten percelen leidt tot
aanzienlijke depositievanspuitvloeistof indeopvang.Tweevandehuidigemetingen
(1,3ug/1)zijnhogerdangemetendoordeProvincieZuid-Holland (1994)teHillegom:
een gemiddelde concentratie <0,1ug/1,metzonuendaneen uitschieter van enkele
tiendenug/1.

Relatie tot spuitdrift
Om inzicht te krijgen in de bijdrage van de concentratie in de neerslag aan de
verontreiniging van waterlopen met bestrijdingsmiddelen wordt een vergelijking
gemaakt met de bijdrage door overwaaien van spuitvloeistof bij de toepassing op
de percelen. Stel er valt in een week 20 mm neerslag met een concentratie
bestrijdingsmiddel van 0,2 ug/1. Voor een slootdiepte van 0,25 m geeft dat een
bijdrage van 0,016 ug/1 aan de concentratie in het slootwater. Bij gebruik van
conventionele spuitdoppen is de bijdrage van overwaaien van spuitvloeistof aan de
concentratie in waterlopen (na mengen) van deorde van 1ug/1(paragraaf 2.3). De
bijdrage van overwaaien is dus aanzienlijk groter dan die van de concentratie in de
neerslag.
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Deinvloed vaneventuele spuitdrift opdeconcentratie in deneerslag gemeten nabij
het perceel kan worden geschat. Stel een middel wordt toegediend op een perceel
in een dosering van 1 kg/ha. Op 10à20mafstand vanhetperceelkan de depositie
van de spuitdrift 0,1%van de dosering bedragen. Opgenomen in 20 mm neerslag
geeft dit een concentratie van 5,0 ug/1. Bij opvangen van de neerslag vindt dus
gemakkelijk beïnvloeding plaats door bespuitingen in de omgeving.
Viagebruikvaneenwet-onlyopvanginstallatie (dieopengaatbijregen)kandenatte
depositie afzonderlijk worden gemeten.Hetbezwaar isechterdatdaarmee dedroge
depositie, bijv. van ingedampte spuitdruppels, wordt gemist.
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4 Afspoeling van het bodemoppervlak

4.1 Inleiding
In een aantal veldsituaties stroomt er water over het bodemoppervlak naar de
waterlopen. Uiteraard speelt hetneerslagpatroon eenbelangrijke rol.Deproblemen
metdeafstroming komennaarvorenbijintensieveneerslag,vooralindienvanlangere
duur.Afstroming treedto.a. opalsdegrondwaterspiegel of schijngrondwaterspiegel
bovenhetmaaiveld stijgt. Deoorzaakisveelaleenhoogontwateringsniveau of een
storende laag in het bodemprofiel.
Afstroming kan ook optreden doordat de waterinfiltratie-capaciteit van de toplaag
van de bodem ontoereikend is. De lichtere zavelgronden en lemige zandgronden
kunnen gevoelig zijn voor verslemping. Ook kan de toplaag vastgereden zijn met
zware machines, bijv. bij oogstwerkzaamheden. De kopakkers worden daarbij het
meest bereden.
Bij het afstromen komen de bestrijdingsmiddelen in de toplaag gedeeltelijk vrij en
worden meegevoerd met het water. Ook kunnen gronddeeltjes die de middelen
bevattenwordenmeegevoerd.Inenkelelandenisopruimeschaalonderzoek gedaan
naardeoppervlakteafvoer vanbestrijdingsmiddelen inverbandmetdeverontreiniging
van waterlopen.Datonderzoek isgedaaningebieden metduidelijke hellingen. Van
Soest en Leistra (1991) geven een literatuuroverzicht van zulk onderzoek. De
concentratie inhet afstromende waterkan oplopen totenkele tientallen ug/1 of zelfs
enkele honderden ug/1, zodat ook afstromen van kleinere volumina problemen kan
geven met de oppervlaktewaterkwaliteit.
In het hier beschreven deelonderzoek werd de oppervlakteafspoeling bij kleigrond
en zavelgrond onderzocht. Opvanggoten werden geconstrueerd en deze werden
bovenin het sloottalud tegen de akkerrand geplaatst. Een beperkt aantal monsters
kon worden opgevangen en geanalyseerd. De factoren die het optreden van
oppervlakteafspoeling bij kleigronden beïnvloeden werden geregistreerd.

4.2 Werkwijzen
Gotenvoordeopvangvanafstromendwater(metgronddeeltjes)werdengeplaatstbijdrie
kleigrondpercelenopROC-WestmaasenbijéénzavelgrondperceelopOverflakkee.Ze
zijngemaaktvanroestvrijstaal.Deconstructieendeplaatsingzijnweergegeveninfiguur
10.Detweedelenzijn:eenopvanggedeelte(1mbreed)eneenafdekgedeelte.Descherpe
randvanhetopvanggedeeltewerdindebovenzijdevanhetsloottaludgedrukt.Depositie
vandegootwaszodanigdatwaterplusgrondgemakkelijk kondeninstromen.Debak
werdmetpaaltjes vastgezetophetsloottalud.Bijeenrelatiefvlaktaludwerdhetlaagste
deelietsingegraven.Hetafdekgedeelte werdgeplaatstenbovendienomhuldmetplastic
folie, omhetinregeneneninwaaientoteenminimum tebeperken.
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Fig. 10 Constructie enplaatsing van de goot voor het opvangen van waterplus grond dat
afstroomt over het bodemoppervlak

Begin mei 1995werden vier goten geplaatst bijeen perceelkleigrond metbieten op
ROC-Westmaas,gelegen aande slootlangs deSmitsweg.Hetbodemoppervlak was
licht golvend; hetoppervlak datkon afstromen naar de opvanggoot was beperkt tot
omstreeks 10nr. Indezelfde tijd werden drieopvanggoten geplaatst bij een perceel
kleigrond met aardappelen op het ROC, langs een sloot dwars op de Stougjesdijk.
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Tweegotenwerdengeplaatstbijeenstrookvanhetperceelwaaropintensief gereden
werd.Dederdegootwerdgeplaatstbijeenperceelsgedeeltewaardeaardappelruggen
evenwijdig aan de sloot liepen. In begin 1996 werd een set van twee goten op het
ROC geplaatst, bij een strook onbeteelde kleigrond gelegen langs De Vliet. Na de
oogst van de bieten in najaar 1995 werd deze strook onbewerkt gelaten voor dit
onderzoek.
Begin mei 1995 werden twee goten geplaatst bij een perceel zavelgrond met
aardappelen op Overflakkee. Eén goot werd geplaatst bij een hoek van het perceel
(onbegroeid)dieintensief werdberedenendielichtnaardeslootafhelde. Deandere
gootwerdlangshetbegroeidegedeeltevanhetperceelaangebrachtinhet sloottalud.
De aardappelruggen liepen evenwijdig aan de sloot.
Op de meeste plaatsen was een akkerrand aanwezig die wat hoger ligt dan het
maaiveld ophetperceel.Deze situatiekomt veelvoorinhet gebied.Terplaatse van
de goten moest de akkerrand worden afgevlakt tot maaiveldniveau, met een lichte
hellingnaarhettalud.Dekansopoppervlakteafspoeling werdhierdoor sterkvergroot
t.o.v. de normale situatie.
Op het perceel zavelgrond met aardappelen te Overflakkee werden de herbiciden
bentazonenmetribuzinéénmaaltoegepast,namelijk op 13juni 1995.Dedoseringen
waren 0,48 kg/ha voor bentazon en 0,20 kg/ha voor metribuzin. Het fungicide
fluazinam werd negen maalinhet groeiseizoen toegepast; hetlaatst op31 augustus
1995. De totale dosering van fluazinam bedroeg 1,2 kg/ha.
Bijhetaardappelperceel opOverflakkee konintweeperiodenafstromend waterplus
grond uit de buitenste aardappelvoor worden opgevangen in één van de goten.
Stromingspatronen gavenaandatditmateriaalafkomstig wasvan oppervlakteafvoer.
Het bovenstaande water en de sublaag werden afzonderlijk verzameld voor de
analyse. Op 15 sept. 1995 werden 0,5 1 water en 0,5 kg sliblaag (drogestofgehalte
0,5 kg/kg) verzameld. Op 10 okt. 1995 was dit 0,5 1 waterlaag en 0,2 kg sliblaag
(drogestofgehalte 0,28 kg/kg).
Demonsters werden geanalyseerd door GroenAgro ControlteDelft. Het herbicide
metribuzin en het fungicide fluazinam werden geanalyseerd volgens analysemethode 2, zoals beschreven in paragraaf 3.2.4. Het herbicide bentazon werd
geanalyseerd met analysemethode 3, die in dezelfde paragraaf wordt beschreven.

4.3 Waarnemingen en resultaten
Bijdekleigrondpercelen opROC-Westmaasisindestudieperiodegeenoppervlakteafstroming opgetreden.Somswerdwatwaterineengootaangetroffen; waarschijnlijk
condenswater. Stromingspatronen rond en inde goten ontbraken. Er waszelfs geen
spoor van piasvorming op het land.
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Dekleigrondoppervlakken vertoonden ineengrootdeelvanhetgroeiseizoen in1995
duidelijke krimpscheuren. Ditwashetgevolgvandebeperktehoeveelheid neerslag
en de sterkdrogende omstandigheden. Deoogstvandegewassen vondplaats onder
vrij drogeomstandigheden. Vóórdewinterperiode werddekleigrond diepgeploegd
(opwintervoor),waarbijhetlandruwbleefliggen.Hetbraakliggendeperceelsgedeelte
(niet geploegd) vertoonde ook inhet voorjaar van 1996nogkrimpscheuren aan het
bodemoppervlak.
Indeakkerrandenhetsloottaludwarenveelgangenvangravendedieren(o.a.mollen,
muizen,mieren)zichtbaar.Nahetplaatsenvandeopvanggotenginghetgravendoor.
De gangenstelsels verkleinen de kans op oppervlakteafstroming bij de akkerrand.
De resultaten van de analyses voor het materiaal opgevangen op Overflakkee zijn
weergegeven in tabel 5.Inhet materiaal verzameld op 15september 1995werd het
fungicide fluazinam zowelindewaterlaagalsindesliblaagaangetoond.Hetgehalte
in de sliblaag was relatief hoog, zoals kan worden verwacht voor een verbinding
die vermoedelijk sterk geadsorbeerd wordt (paragraaf 3.2.2). In het materiaal
verzameld op 10 oktober 1995 was fluazinam niet aantoonbaar.
Tabel 5 Concentraties van bestrijdingsmiddelen in de waterlaag en gehalte in de sliblaag na
oppervlakteafstroming vanaf het perceel op Overflakkee. Gehaltes uitgedrukt op basis van droog
slib
Periode

Middel

28 juli tot 15 sept. 1995

fluazinam
metribuzin
bentazon

15 sept, tot 10 okt. 1995

fluazinam
metribuzin

Concentratie
(Mg/dm3)
6
35
167
<0,01
9

Gehalte
(ug/kg)
66
2,6
<2
<10
<10

Het herbicide metribuzin werd in het materiaal verzameld op 15 september 1995
aangetroffen, zowel in de waterlaag als in de sliblaag (tabel 5). Het gehalte in de
sliblaag inevenwicht metdeconcentratie indebovenstaande waterlaagkan worden
geschat.Indiendeconcentratievanmetribuzininhetwatervandesliblaag35ug/dm3
is (evenals in het bovenstaande water), dan volgt daaruit een berekend gehalte van
35ug/kgopbasisvandroog slib.Verder isooknogmatige adsorptiete verwachten.
Hetgehaltevanmetribuzinindesliblaag(tabel5)isdusaanzienlijk lagerdangeschat
voor evenwicht met de waterlaag. In de waterlaag verzameld op 10 oktober 1995
was de concentratie metribuzin aanzienlijk lager dan in het eerste monster. In de
sliblaag lag het gehalte van metribuzin beneden de bepalingsgrens.
Deconcentratievanhetherbicidebentazonindewaterlaagverzameldop 15september
1995wasrelatiefhoog(tabel5).Bentazonwordtslechtszwakgeadsorbeerdaangronden.
Tochzoumenbentazonindesliblaagverwachtenomdatdezedeelsuitwaterbestaat.De
oorzaakvanhetlagegehalteaanbentazonindesliblaag (tabel 5)isnietbekend.
Water uitdenaastliggende sloot opOverflakkee kon niet worden verzameld omdat
deze droog stond.
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4.4 Algemene bespreking en conclusies
Karakterisering van de afspoeling
Over de afspoeling van bestrijdingsmiddelen vanaf relatief vlakke percelen, zoals
die in ons land voorkomen, is nauwelijks iets bekend. In de emissie-evaluatie voor
bestrijdingsmiddelen (Commissie van Deskundigen, 1996) kon dit proces dan ook
niet worden meegenomen.
Oppervlakteafstroming van water plus grond komt bij de zwaardere kleigronden
slechts sporadisch voor. Belangrijke factoren hierbij zijn de krimpscheuren in het
oppervlak, de verhoogde akkerranden (met dierlijke graafactiviteit) en het ploegen
op wintervoor.
Bij de lichtere zavelgronden en lemige zandgronden kan oppervlakteafstroming zo
nuendanoptreden,door verslemping vandetoplaag.Indiversesituaties verhindert
deverhoogde akkerrand dedirecte afvoer naardeslootenzalhetprobleem beperkt
blijven tot piasvorming.
Indien oppervlakteafstroming plaatsvindt dan kunnen de concentraties van
bestrijdingsmiddelen inhetafgestroomde materiaalaanzienlijk zijn.Deconcentratie
in het afgespoelde materiaal lijkt af te nemen in de tijd, zoals verwacht. Omdat de
fysisch-chemische eigenschappen vandebestrijdingsmiddelen slechtseenbescheiden
rol spelen, is beheersing van de afspoeling via het toelatingsbeleid niet zinvol.

Benodigd onderzoek en beleid
Het microreliëf van relatief vlakke percelen dient zo te zijn dat piasvorming niet
direct tot afvoer leidt.Hetisbelangrijk datlaagtes inhet perceel envoren (bijv. bij
aardappelen) niet direct uitmonden in een sloot. Het graven van greppels voor
oppervlakteafvoer uit laagtes geeft veel risico van waterverontreiniging met
bestrijdingsmiddelen.
Verderonderzoekisnodigvoorbodemsituatiesdierelatief veelrisicovan afspoeling
opleveren (verslemping, hoge (schijn)grondwaterstanden). Het tijdvak van zulk
onderzoekzalookperiodenmetrelatief veelenintensieveneerslag moeten omvatten.
Het is moeilijk om het volume aan water plus grond dat eventueel afstroomt van
relatief vlakke percelen te bepalen. De plaats waar afstroming zal plaatsvinden is
nauwelijks tevoorspellen. Een terrein meteen éénduidig laaggelegen afvoerpunt is
nodig voor meer kwantitatief onderzoek.
Hetrisicovanafspoelen kanwordenverminderd doorhet aanleggenvan onbeteelde
akkerranden.Ingebiedenwaardeakkerrandrelatief laagligt(bollepercelen) dienen
ze te worden opgehoogd tot net boven maaiveld. Het optimale beheer wat betreft
bewerkingen en begroeiing dient nader te worden onderzocht.
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5 Vergelijking met normen

Het onderzoek beschreven in de vorige hoofdstukken richtte zich op het meten en
schattenvandeconcentratiesvanbestrijdingsmiddelen inwaterlopen.Indit hoofdstuk
worden de concentraties tengevolge van overwaaien en de concentraties in atmosferische depositie vergeleken met tot nu toe ontwikkelde normen. De concentraties
in waterlopen tengevolge van oppervlakteafspoeling zijn nog te onzeker. De hier
gehanteerdenormenvooroppervlaktewater zijn ontleend aanderecenteopgavevan
hetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling (RIZA)
inbijlage II.1 vanTeunissen-Ordelman enSchrap(1996).Vooreenaantal middelen
betrokken bij het huidige onderzoek zijn nog geen ecotoxicologische normen
beschikbaar.
Vooriederbestrijdingsmiddel inoppervlaktewater datisbestemd voordebereiding
van drinkwater geldt de algemene norm van 0,1 ug/1(EG, 1975).
Naast de metingen en schattingen op basis van het huidige onderzoek worden ook
gemiddelden gebruikt voor de referentiesituatie wat betreft het overwaaien van
spuitvloeistof, zoals beschreven door Huijsmans et al. (1996).De depositie op een
wateroppervlak op een afstand van 2,25 tot 3,25 m vanaf de buitenste spuitdop
bedraagt hierbij 4,8%van die op het veld. Deze depositie wordt verdeeld over een
waterdiepte van 0,25 m in de sloot.
Hetindicatieve Maximaal ToelaatbareRisiconiveau (iMTR)vanbentazon in oppervlaktewateris64ug/1.Uitdeoverwaaiproef (paragraaf 2.3.3) werdeen concentratie
berekendvan0,24ug/1;dezeligtveronderhetiMTR.Bijeendoseringvan 1,0kg/ha
metoverwaaienvolgensdereferentiesituatie wordteenconcentratieinwaterberekend
van 19ug/1.OokditligtonderhetiMTR.Welwordtdenormvoor oppervlaktewater
als grondstof voor drinkwater (0,1 ug/1) ver overschreden.
HetiMTR vanchloorprofam in oppervlaktewater is30,2ug/1. Bijeendosering van
2,0 kg/ha en overwaaien volgens dereferentiesituatie is de berekende concentratie
in een ondiepe sloot 38 ug/1. Dit is boven het iMTR. De hoogste concentratie van
chloorprofam gemeten in de neerslag (0,42 ug/1) ligt beneden het iMTR voor
oppervlaktewater. Denormvoordedrinkwaterbereiding wordtechter overschreden.
Het iMTR van chloridazon in oppervlaktewater is 0,18 ug/1. De concentratie van
0,78 ug/1berekend voor de overwaaiproef (paragraaf 2.3.1) is duidelijk hoger. Bij
een dosering van 2,0 kg/ha en overwaaien volgens de referentiesituatie is de
concentratieinhetslootwater38pg/1,watverbovenhetiMTRligt.De90-percentielwaarde (0,07 pg/1)en de maximale concentratie (0,11 pg/1)voor chloridazon in de
neerslag liggen beneden het iMTR.
Degrenswaarde vanhetherbicideMCPAinoppervlaktewater is0,2 pg/1.HetiMTR
ligt op 250 pg/1. Bij een dosering van 1,0 kg/ha wordt voor overwaaien in de
referentiesituatie eenconcentratieinhetwaterberekendvan 19pg/1.Ditis aanzienlijk
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boven de grenswaarde, maar beneden het iMTR. De norm voor oppervlaktewater
tegebruikenvoordrinkwaterbereiding wordtveroverschreden.Deconcentratieslager
dan 0,01 pg/1 voor MCPA in de neerslag (paragraaf 3.3.1) blijven beneden de
grenswaarde.
Voordeherbicidenethofumesaat, haloxyfop entriallaatlageendeelvandemetingen
in de neerslag rond of boven de algemene norm van 0,1 ug/1voor de drinkwaterbereiding (paragraaf 3.3.1). Hetzelfde geldt voor het fungicide fluazinam. Bij
fenpropimorf lagen de concentraties in de neerslag beneden de algemene norm.
Uit het overwaaien van prochloraz (paragraaf 2.3.2) werden concentraties in het
slootwaterberekendvan 1,2 en5,4 ug/1,voorresp.delagereenhogere windsnelheid.
Voor een dosering van 0,45 kg/ha in de referentiesituatie wordt een concentratie
berekend van 8,6 ug/1. Deze concentraties liggen ver boven de norm voor
oppervlaktewater bestemd voor de drinkwaterbereiding.
Degrenswaardevoortrifenyltin-fungiciden inoppervlaktewater is 1 ug/1.HetiMTR
is0,005pg/1.Eendosering van0,25kgfentinacetaat perhametoverwaaien volgens
dereferentiesituatie geeft eenconcentratieinhetwatervan4,8ug/1.Dezeconcentratie
ligt duidelijk boven de grenswaarde van 1pg/1en ver boven het iMTR van 0,005
pg/1Invijf vandeachtneerslagmonsters uitdetoepassingsperiode werd fentinhydroxide
(ook afkomstig van fentinacetaat) gemeten in het traject van 0,04 tot 0,12 pg/1
(paragraaf 3.3.1). De 90-percentiel-waarde in neerslag was 0,08 pg/1, wat lager is
dan de grenswaarde van 1pg/1, maar hoger dan het iMTR van0,005 pg/1.De norm
voor oppervlaktewater als grondstof voor drinkwater wordt dicht genaderd.
Het iMTR van het insecticide pirimicarb is 0,019 pg/1. Bij een dosering van 0,25
kg/ha geeft overwaaien in de referentiesituatie een concentratie in slootwater van
4,8pg/1.Ditisaanzienlijk bovenhetiMTR.Denormvoorgrondstofvoordrinkwater
wordt aanzienlijk overschreden. Eén meting voor pirimicarb in de neerslag (0,09
pg/1)lagbovenhet iMTR; de andere vier metingen uit detoepassingsperiode lagen
onder de bepalingsgrens (paragraaf 3.3.1).
Voor de meeste van de besproken middelen leidt het overwaaien in de huidige
praktijksituaties totgroteoverschrijding vandeecotoxicologischenorm.Uitzondering
hierop zijn twee herbiciden die kennelijk acuut weinig giftig zijn voor
waterorganismen.Denormvooroppervlaktewateralsgrondstofvoordrinkwaterwordt
steedsinhogemateoverschreden.Hettegengaan vanoverwaaien van spuitvloeistof
heeft de grootste urgentie.
De 90-percentiel-waarde voor de concentraties in de neerslag ligt veelal rond de
drinkwaternorm van 0,1 pg/1. De bijdrage aan de concentratie in oppervlaktewater
hangt af van de menging met ander water (dat ook residuen kan bevatten).
Kenmerkend voor atmosferische depositie zijn de grootschalige verspreiding (ook
naarwoon-ennatuurgebieden),deherhaaldeblootstelling inhet toepassingsseizoen
en het voorkomen van verschillende middelen.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
Overwaaien bij bespuiting
Bijdebespuitingen wasdedepositieopplaatsendiedirectdoordespuitkegel werden
geraakt (bijv. op de akkerrand) hoog, zoals kan worden verwacht. Bij twee van de
bespuitingen reikte de spuitkegel tot boven het sloottalud.
Onderrelatief gunstigeomstandigheden (windsnelheid 1,7 m/s;500l/hainzeergrove
druppels; met luchtondersteuning op halve kracht) bedroeg de depositie van
chloridazon op het wateroppervlak (op omstreeks 3,5 m afstand) 0,32% van de
depositie op het veld. Deze omstandigheden zijn aanzienlijk gunstiger dan die in
de referentiesituatie, met gemiddeld 2,7% depositie op 3,5 m afstand.
Bij bespuiting van wintertarwe (spuitboomhoogte 1,6 m; 420 l/ha in middelgrote
druppels; windsnelheid 2,2 m/s) was de depositie van prochloraz op het
wateroppervlak op omstreeks 3mafstand 2,8%van de depositie ophet veld. Deze
depositie ligt in de buurt van de depositie van gemiddeld 3,6% op 3 m afstand in
dereferentiesituatie. Bijwathogere windsnelheid (3,7m/s),mogelijk incombinatie
metde boombewegingen, was de depositie zelfs 12,6%,wat duidelijk hoger is dan
die gemiddeld in de referentiesituatie.
Debespuiting vanzomergerst (200l/hainmiddelgrote druppels;metkantspuitdop;
spuitboomhoogte 0,6 m; windsnelheid 4,2 m/s) leverde een depositie van bentazon
ophetwateroppervlak (opomstreeks4mafstand) vanslechts0,16%vandedepositie
op het veld. Dit is duidelijk lager dan de gemiddelde depositie van 2,2% op deze
afstand indereferentiesituatie. Hetbetreft hierslechtséénmeting;het kwantificeren
van het gunstige effect van de kantspuitdop vergt diverse bepalingen.
De overeenkomsten en verschillen tussen de huidige depositiemetingen en de
gemiddelde depositie in de referentiesituatie van IMAG-DLO zijn kwalitatief te
verklaren uit de factoren die de overwaaiing beïnvloeden.
Bij twee bespuitingen was de spuitboom omstreeks 0,5 m hoger ingesteld dan
theoretisch nodig is. Bij de sterk op-en-neer gaande beweging werd zo voorkomen
dat de boom de grond raakte (kans op schade) en dat de verdeling van het middel
te slecht werd.
Het optreden van overwaaiing werd bevestigd via metingen in de waterlopen.
Omstreeks 2uurnadebespuiting was deconcentratie op0,05 mdiepte inhet water
veelal hoger dan berekend uit de depositie, vermoedelijk omdat de menging in het
water nog niet volledig was.
Voor de meeste van de besproken middelen leidt het overwaaien in de huidige
praktijksituaties tot grote overschrijding van de ecotoxicologische norm. De norm
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voor oppervlaktewater als grondstof voor drinkwater wordt steeds in hoge mate
overschreden. Het tegengaan van overwaaien van spuitvloeistof heeft de grootste
urgentie.
Atmosferische depositie
De herbiciden waren in 73% van de analyses voor de neerslagmonsters uit de
toepassingsperiode nietaantoonbaar (<0,02pg/1).Hettraject vanpositieve metingen
was0,07 tot0,42 pg/1,waarbij dehoogstewaardewerd gemetenvoor chloorprofam.
De 90-percentiel-waardevoor de herbiciden was 0,18 pg/1. Het loofdodingsmiddel
metoxuronwerdineendirect-geanalyseerd monster aangetroffen inderelatief hoge
concentratie van 1,3 pg/1.
De fungiciden waren in 48% van de analyses voor de neerslagmonsters uit de
toepassingperiodenietaantoonbaar(<0,01 pg/1).Hettraject vandepositievemetingen
was 0,01 tot 1,32 pg/1, waarbij de hoogste waarde werd gemeten voor fluazinam.
De90-percentiel-waardevoordefungiciden was0,14pg/1.Hetinsecticidepirimicarb
werd in één van de vijf monsters uit de toepassingsperiode aangetoond (0,09pg/1).
De 90-percentiel-waarde voor deconcentraties in deneerslag ligtveelal wat boven
de drinkwaternorm van 0,1 pg/1. Debijdrage van een regenbui van 20 mm met een
bestrijdingsmiddelconcentratie van 0,20 pg/1aan de concentratie in een sloot van
0,25 m diepte is 0,016 pg/1. De belasting door neerslag is dus lager dan die van de
orde van 1pg/1door overwaaiing bij een bespuiting met conventionele doppen.
In de neerslagmonsters die werden verzameld buiten de toepassingsperiode (in de
herfst) werden de bestrijdingsmiddelen niet aangetroffen.

Afspoeling over het bodemoppervlak
Oppervlakteafstroming van water plus grond komt bij de zwaardere kleigronden
slechts sporadisch voor. Belangrijke factoren hierbij zijn de krimpscheuren in het
oppervlak, de verhoogde akkerranden en het ploegen op wintervoor.
Bijdelichterezavelgronden kanoppervlakteafstroming zonuendanoptreden,door
verslemping vandetoplaag.Indiverse situatiesverhindert deverhoogde akkerrand
dedirecte afvoer naarde sloot enzal hetprobleem beperkt blijven tot piasvorming.
Indien oppervlakteafstroming plaatsvindt dan kunnen de concentraties van
bestrijdingsmiddelen inhetafgestroomde materiaalhoogzijn.Hetgravenvangreppels
voor de afvoer van water uit laagtes op het perceel levert risico op aanzienlijke
waterverontreiniging.

58

6.2 Aanbevelingen
Onderzoek
De enkelvoudige depositiemeting voor de kantspuitdop laat een duidelijke
vermindering vandeoverwaaiingzien. Voorhet bepalen vanhet gemiddelde effect
van de kantspuitdop dienen verschillende metingen te worden uitgevoerd.
Mogelijkheden voorhet stabiliseren van despuitboombewegingen dienen verder te
worden ontwikkeld. Indien de spuitboom minder op-en-neer gaat dan kan de
spuithoogtewordenverlaagd,waardoorhetoverwaaienvanspuitvloeistof aanzienlijk
afneemt.
Voor de vergelijking en vertaling van depositiemetingen is nader onderzoek nodig
naar de invloed van de lage ligging van het wateroppervlak in het slootprofiel op
de depositie. De afstand van bespuiting tot sloottalud kan hierbij grote invloed
hebben.
Onderzoek is nodig naar de mate waarin verschillende nieuwe doptypes het
overwaaienbeperken.Eenruimaantalmetingenonderuiteenlopende omstandigheden
is nodig, in combinatie met het gebruik van een rekenmodel.
Onderzocht dient te worden in welke mate de depositie opplanten en grond in het
sloottaludnaderhandkanleidentotafspoelen enzototindirecte waterverontreiniging.
Verderonderzoekisnodigvoorbodemsituaties dierelatief veelrisicovan afspoeling
leveren (verslemping,hoge(schijn)grondwaterstand). Hettijdvak voorzulkonderzoek
zal ook perioden met relatief veel en intensieve neerslag moeten omvatten.
Voor meer kwantitatief onderzoek naar de afspoeling van bestrijdingsmiddelen is
eenterreinnodigmeteenéénduidiglaaggelegenafvoerpunt, waardedebietenworden
gemeten en het water kan worden bemonsterd.

Beleid
Tijdens een bespuiting iser aanzienlijke variatie indewindsnelheid. Bij richtlijnen
voor depraktijk dient daarom eenrelatief lagegemiddelde windsnelheid te worden
gehanteerd.
Bij metingen voor bestrijdingsmiddelen in de neerslag dienen de opvangvaten op
ruime afstand van de bespoten percelen te worden geplaatst om de bijdrage van
directe spuitdrift te beperken.
Het microreliëf van relatief vlakke percelen dient zo te zijn dat piasvorming niet
direct tot afvoer leidt. Het isbelangrijk dat laagtes inhetperceel en voren (bijv. bij
aardappelen) niet direct uitmonden in een sloot.
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