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Woord vooraf
Ditonderzoek werduitgevoerd inhetkadervanhetproject 'Systeemonderzoek naar
deuitspoelingvanbestrijdingsmiddelen uitkasgrondennaarwaterlopen' (SC7418).
Het onderzoek vond plaats van najaar 1995 tot najaar 1996. De werkzaamheden
werden gecoördineerd in de Projectgroep 'Uitspoeling van chemische
gewasbeschermingsmiddelen in grondgebonden teelten', die werd gevormd uit
medewerkers van het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (PBG), het
Hoogheemraadschap van Delfland en DLO-Staring Centrum.
Het in dit rapport beschreven deel van het onderzoek werd gefinancierd door:
— Directie Wetenschap en Kennisoverdracht, Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij;
— Commissie Besteding Schikkingsgelden Rijnproces, via de Provinciale
Veilingorganisatie Zuid-Holland.
AandeBegeleidingscommissie 'Uitspoelingchemische gewasbeschermingsmiddelen
kasteelten' namen deel:
— Directie Wetenschap en Kennisoverdracht, Ministerie van LNV;
— CoördinatieTuinbouwonderzoek vanLandbouwschap,ProductschapvoorSiergewassen, Productschap voor Groenten en Fruit;
— Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer;
— Dienst Ruimte en Groen, Provincie Zuid-Holland;
— Hoogheemraadschap van Delfland;
— Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente;
— DLO-Staring Centrum.
Als eerste rapportage van de Projectgroep verscheen het rapport van W.Th. Runia
et al. (1996) 'Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen in
grondgebonden teelten' als rapport van het PBG. Als tweede verscheen van A.M.
Matser et al. (1996) 'Uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit kasgronden naar
waterlopen; Gegevens over dekasteeltsystemen'. Het onderhavige rapport sluit op
deze twee rapporten aan.
Dankisverschuldigdvoordeinformatie enadviezenbetreffende dewaterhuishouding
vankassen verkregen van dr. ir. Ph.Hamaker (SC-DLO) en ing.P.Korsten (PBG).

Samenvatting

Inhetoppervlaktewater vanglastuinbouwgebieden wordenregelmatig relatief hoge
concentraties van bestrijdingsmiddelen gemeten. Uit eerder onderzoek blijkt datde
residuen deels afkomstig zijn van uitspoeling uit de kasgronden en afvoer via de
drainagesystemen. Het huidige onderzoek concentreert zich op het berekenen van
deuitspoeling vanbestrijdingsmiddelen uitkasgrondennaardewaterlopen,opbasis
van de eerder verzamelde gegevens over de systemen. De resultaten van de
berekeningen met een standaardmodel dienden te worden vergeleken met die van
eerdere metingen in drainagewater in kassen. Scenarioberekeningen waren nodig
om de aard en de grootte van de effecten van mogelijke maatregelen tegen de
uitspoeling na te gaan.
De waterhuishouding van vier kassysternen werd gesimuleerd met de versie 1993
vanhetrekenmodel SWAP(SoilWaterAtmospherePlant).Uitgaandedaarvanwerd
debewegingvandrievoorbeeld-bestrijdingsmiddelen doordekasgronden gesimuleerd
met de nieuwe versie 3.0 van het rekenmodel PESTLA (PESTicide Leaching and
Accumulation). De rekenresultaten werden vergeleken met de metingen voor de
middeleninhetdrainagewaterominzichttekrijgen indeprocessen indekasgronden.
Dewaterbalans van drie van de kassystemen kon niet volledig worden beschreven,
omdat in SWAP 1993 geen rekening wordt gehouden met inzijging vanuit de
waterlopenindekasondergrond.Daardoorwashetberekendevolume drainagewater
lager dan het gemeten volume. De berekening van de wegzijging of kwel was
enigszins onzeker, omdat de drukhoogteverschillen en stromingsweerstanden in de
ondergrond ter plaatse niet waren bepaald.
Deberekendeuitspoelingvanhetinsecticideheptenofos waszeerlaag (concentraties
<0,01ugl"1),vooraldoordesnelleomzettingindebodem.Deberekendeuitspoeling
van het insecticide diazinon en het fungicide tolclofos-methyl was eveneens zeer
laag (< 0,01 pg l"1), omdat deze middelen vrij sterk worden geadsorbeerd in de
bodem. Daarentegen waren bij de metingen in drainagewater wèl duidelijke
concentraties aangetroffen, met 90-percentiel-waarden op het niveau vanresp.0,1,
0,3 en 1,2 pg l 1 .
De relatief hoge meetwaarden voor de bestrijdingsmiddelen in het drainagewater
duiden erop dat er preferente waterstroming en stoftransport plaatsvindt in de
kasgronden.Ditkano.a.hetgevolgzijnvanintensieveberegeningen ongelijkmatige
waterverdeling. Ook kan de omzetting van de middelen in de zeer natte
bodemprofielen worden geremd. Gezien de grote verschillen tussen de berekende
en gemeten resultaten is er nog geen sprake van voorspelling van de werkelijke
niveaus van uitspoelen van bestrijdingsmiddelen uit de kasgronden.
Debodembelasting met debestrijdingsmiddelen ishoger geweest dan aangenomen
indeberekeningen, o.a.dooraanvoermethetberegeningswater enafspoeling vanaf
het gewas bij de beregening. In de praktijk kunnen bovengrondse verontreiniging

van drainageputten in de kassen (depositie, inspoelen) en inzijging vanuit de
waterlopen een bijdrage leveren aan de concentraties in het drainagewater.
De bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor de grondteelten inkassen werden
ingedeeld in vijf klassen, van laag tot hoog uitspoelingsrisico (volgens de
toelatingsbeoordeling). Uitspoelingsberekeningen werden uitgevoerd voor een
vertegenwoordiger uit elk van deze klassen. De gesimuleerde uitspoeling bij hoge
beregening liep uiteen van 0,0003% (insecticide triazofos) tot 3,81% (fungicide
carbendazim) van de dosering.
De verdere scenarioberekeningen werden uitgevoerd met deinvoergegevens van het
voorbeeldmiddel carbofuran, gekarakteriseerd als een 'matige uitspoeler'. Bij
vermindering van de watergift van 200% tot 125% van de evapotranspiratie nam
de berekende uitspoeling sterk af van 0,19% van de dosering (concentraties > 1ug
r 1 ) tot nihil (concentraties < 0,01 ug l"1).
Deuitspoeling van een bestrijdingsmiddel berekend voor verschillende grondsoorten
is vooral afhankelijk van de hoeveelheid organische stof in het bodemprofiel. Bij
meer organische stof wordt het transport sterker afgeremd door adsorptie en is er
meer tijd voor omzetting. De variatie in de omzettingssnelheid en in de adsorptie
aan organische stof in uiteenlopende gronden leidt tot aanzienlijke verschillen in
de berekende uitspoeling.
Bij verlaging van de bodembelasting met een bestrijdingsmiddel neemt de berekende
uitspoeling sterker af dan proportioneel met deze belasting. De oorzaak hiervan is
de kromming in de adsorptie-isotherm, waardoor de adsorptie bij de lagere
concentraties in de bodemoplossing relatief sterk is.
De relatief hoge doseringen voor bodembehandelingsmiddelen en de relatief hoge
bodembelasting verhogen het risico van uitspoelen uit kasgronden. Simulatie van
het inspoelen (met 50 mm waterlaag) van een bodembehandelingsmiddel kort na
toedienen leverde enige verhoogde uitspoeling.
Voor kassituaties met ongelijkmatige waterverdeling en intensieve beregening dient
een speciaal uitspoelingsmodel te worden ontwikkeld, waarbij rekening wordt
gehouden met preferente waterstroming bij het bestrijdingsmiddeltransport. Extra
aandacht isnodig voor situaties waarbij bestrijdingsmiddelen metde watergift worden
toegediend. Voor de toetsing van zo'n model is het nodig de concentraties in het
bodemprofiel en in het bovenste grondwater te meten.
Mogelijkheden dienen te worden ontwikkeld om de watergiften in de kassen te
verminderen, met behoud van voldoende produktie (kwantiteit, kwaliteit). Daarbij
mag de concentratie van zouten in de bodemoplossing niet te ver oplopen. Verwacht
mag worden dat lagere watergiften ook de mate van preferente waterstroming en
stoftransport verminderen. Door een gelijkmatige waterverdeling en een goede
bodemstructuur dient gelijkmatige waterinfiltratie en waterstroming in de bodem
te worden bevorderd.
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1 Inleiding

Inhetoppervlaktewater vanglastuinbouwgebieden wordenregelmatig relatief hoge
concentraties van bestrijdingsmiddelen gemeten. De 90-percentiel-waarden van de
concentratiesvanbijvoorbeeld dichoorvos entolclofos-methyl inhetglastuinbouwgebied vanDelfland bedroegen in 1992respectievelijk 2,2en0,5ugl"1(Hoogheemraadschap van Delfland, 1993). In 1993 lagen de 90-percentielwaarden voor deze
twee middelen bij concentraties van respectievelijk 1,4 en 1,1 ug l"1(Gorter et al.,
1996).Debelastingvanhetoppervlaktewater inDelfland met bestrijdingsmiddelen
wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door glastuinbouw-bedrijven.
In degrondgebonden teeltenkannatoepassing een deel van dedosering uitspoelen
enviahetdrainagewaterinhetoppervlaktewaterterechtkomen.Leistraetal.(1984a,
b) hebben metingen verricht van de concentraties van methomyl en aldicarb in
drainagewatervankasseneninoppervlaktewaternabijkassen.Deconcentratiesvan
deze stoffen in het drainagewater liepen op tot resp. 0,9 en 32,5 ug l"1. De
concentraties van aldicarb in oppervlaktewater lagen deels op hetzelfde niveau als
die in drainagewater. De concentraties van methomyl in oppervlaktewater waren
soms aanzienlijk hoger dan die in drainagewater. Andere emissieroutes dandie via
het drainagewater hebben in belangrijke mate aan deze relatief hoge concentraties
bijgedragen.
De teelten van bloemisterijgewassen en van enkele groentegewassen zijn voor een
groot deel grondgebonden. Vermindering van het risico van uitspoelen kan een
belangrijkebijdrageleverenaandereductievandebelastingvanhetoppervlaktewater
metbestrijdingsmiddelen. Aangezien deinformatie overdematevanuitspoelenvan
bestrijdingsmiddelen uitkasgrondenbeperktwas,werdenonderzoekprojecten gestart
ommiddelsmetingenenberekeningengegevenshieroverteverkrijgen.Hetonderzoek
diende tevens de basis te leveren voor maatregelen om de uitspoeling van
bestrijdingsmiddelen naar waterlopen terug te dringen.
Recent werden metingen verricht betreffende organofosfaat-bestrijdingsmiddelen
indrainagewater,oppervlaktewaterengietwaterinofbijzeven glastuinbouwbedrijven
(Runia et al., 1996). In de meetperiode van een jaar werden alle middelen die in
degrondteelten indekassen werden gebruikt inhetdrainagewater aangetroffen. De
90-percentiel-waarden voordiazinonbedroegen0,3en0,5ugl"1, dievoordichloorvos
lagen in het traject < 0,04 tot 4,7 ug l"1,die voor heptenofos lagen tussen 0,04 en
0,12ugl"1 endievoortolclofos-methyl lagentussen0,4en2,7ugl"1. Inallegevallen
overschreed de90-percentiel-waardevandecholinesteraseremming inhetdrainagewater de remming als gevolg van een concentratie van 0,5 ug paraoxon per liter,
i.e.denormvoordeAlgemeneMilieuKwaliteitindeDerdeNotaWaterhuishouding.
Het sterftepercentage van de watervlo Daphnia magna in dit water (2 dagen
blootstelling) liep uiteen van 7 tot 77%.
De mate waarin bestrijdingsmiddelen uitspoelen uit de kasgronden is afhankelijk
vandiversefactoren enomstandigheden, zoalsbeschrevendoorMatseretal.(1996).
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De belasting van de bodem bij een gewasbehandeling kan worden verminderd door
de bespuiting meer op het gewas te richten. De afname van de middelen vanaf het
bodemoppervlak in de kas speelt nauwelijks een rol. Op diverse glastuinbouwbedrijven zijn de watergiften hoog; ruimte voor verlaging hiervan lijkt aanwezig.
Bodembehandelingsmiddelen worden in relatief hoge doseringen gebruikt en bij
inspoelen ervan door een extra watergift direct na toediening is een verhoogd
uitspoelingsrisico aanwezig. Wat betreft de parameters voor het gedrag van
bestrijdingsmiddelen in kasgrond zijn vooral de mate van adsorptie en de snelheid
van omzetting in de grond van belang.
De doelstelling van het huidige onderzoek was om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit kasgronden meer kwantitatief te beschrijven met behulp van een
rekenmodel. Allereerst diende te worden nagegaan in hoeverre de resultaten van de
berekeningen en de metingen overeenstemmen. Scenarioberekeningen betreffende
de teeltomstandigheden en teeltmaatregelen moesten aangeven hoe groot het effect
was van wijzigingen daarin. Het onderzoek diende te resulteren in onderbouwde
aanbevelingen om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit kasgronden terug te
dringen.
In vier voorbeeldkassystemen werd de waterhuishouding gedurende een jaar
gesimuleerd met het waterstromingsmodel SWAP (Soil-Water-Atmosphere-Plant).
Hierbij werden de condities in elk systeem zoveel mogelijk nagebootst. Opgemerkt
dient te worden dat SWAP niet ontwikkeld is voor de beschrijving van de
waterhuishouding in kasgronden. Aangezien in het huidige project geen ruimte was
voor modelontwikkeling, werden noodzakelijkerwijs een aantal vereenvoudigingen
in de beschrijving van de systemen aangebracht.
De berekende waterhuishouding in de grond van elk voorbeeldkassysteem werd
gebruikt om het transport van voorbeeldbestrijdingsmiddel in de kasgrond na
toepassing en de concentratie ervan in het drainagewater te berekenen met PESTLA
(PESTicide Leaching and Accumulation). Vervolgens werden acht scenario's
opgesteld waarin die invoerparameters werden gevarieerd die naar verwachting
invloed hadden op de uitspoeling van bestrijdingsmiddel. Voor elk van deze
scenario's werden met PESTLA berekeningen uitgevoerd op basis van de
waterhuishouding in een van de voorbeeldkassystemen.
Het waterstromingsmodel SWAP en het uitspoelingsmodel PESTLA worden beknopt
beschreven (hoofdstuk 2). De gesimuleerde voorbeeldkassystemen en de
invoergegevens gebruikt bij de berekeningen worden besproken (hoofdstuk 3). De
resultaten van de uitspoelingsberekeningen voor drie voorbeeldmiddelen worden
vergeleken met de metingen voor deze middelen in het drainagewater van vier
gesimuleerde kassysternen (hoofdstuk 4).De resultaten van de scenarioberekeningen
worden besproken, waarbij het relatieve belang van de verschillende invoerparameters
in de uitspoelingsberekeningen wordt aangegeven (hoofdstuk 5). De complicaties
bij de waterstroming enhet stoftransport inkassystemen worden besproken (hoofdstuk
6). De conclusies en aanbevelingen op basis van dit onderzoek worden inkort bestek
vermeld (hoofdstuk 7).
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2 Beschrijving van de modellen

2.1 Inleiding
Hetwaterstromingsmodel SWAP(Soil-Water-Atmosphere-Plant) 1993wordtgebruikt
om de waterhuishouding in de kasgrond op dagbasis te berekenen. De verkregen
hydrologische data worden ingelezen in het model PESTLA (PESTicide Leaching
and Accumulation) 3.0. Dit model berekent de mate van uitspoeling van
bestrijdingsmiddelen naar het grondwater. PESTLA 3.0 heeft de mogelijkheid om
de afvoer van bestrijdingsmiddel met het drainagewater te berekenen. Deze
mogelijkheid isessentieelvoorhetschattenvandebijdrage van bestrijdingsmiddelen
in de grondgebonden kasteelten aan de belasting van het oppervlaktewater.

2.2 Beschrijving van de processen in SWAP 1993
Hetmodel SWAP 1993berekent dewaterhuishouding indeonverzadigde zone van
de bodem en in het bovenste deel van de verzadigde zone. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om de water-gerelateerde gewasgroei te berekenen (Van den Broek
et al., 1994). Het SWAP 1993 model is gebaseerd op de wet van Darcy en de
continuïteitsvergelijking. Aan deze vergelijking iseen sink-term toegevoegd omde
wateropname door plantenwortels te beschrijven. De combinatie van deze
vergelijkingen levert de volgende niet-lineairepartiële differentiaalvergelijking, de
zgn. Richard-vergelijking op:
dh
dt

1 3
(dh >"
K{h)
C{h) dz

hierin is:
h
=drukhoogte
t
=tijd
C(h) = differentiële vochtcapaciteit
z
= verticale afstand tot het maaiveld
K(h) =hydraulisch geleidingsvermogen
S(h) = snelheid van opname van water door de plant

S(h)
C(h)

(1)

(m)
(d)
(m 1 )
(m)
(md"1)
(m3 (water) m"3(grond)d"1)

De Richard-vergelijking wordt numeriek opgelost met een eindige-differentiemethode. Daartoe wordt de bodem verdeeld in een aantal compartimenten van een
bepaalde dikteendetijd opgedeeld ineenaantaltijdstappen vaneenbepaalde duur.
De vergelijking wordt per tijdstap en per compartiment opgelost.
Debenodigdemeteorologische invoergegevens zijn dedaggemiddelde waardenvan
deneerslag (voorkassenisditdeberegening)endebodemtemperatuur en afhankelijk
van de gekozen modeloptie voor de beschrijving van de verdamping de dag13

gemiddelde waarden van bijvoorbeeld depotentiële evapotranspiratie. Deze gegevens
worden opgenomen in de bestanden METEO.INP en SWAP93.INP.
De uitvoer van SWAP 1993wordt via een ongeformatteerd bestand (SWAP93.UNF)
geleverd aan het model PESTLA 3.0. In dit bestand staan gegevens met betrekking
tot het vochtgehalte (9) en de waterfluxdichtheden voor beregening, waterstroming
in de bodem, verdamping door het gewas, verdamping vanaf de bodem en laterale
stroming.
Voor de berekening van de laterale stroming van water in de water-verzadigde zone
naar een aangrenzende drainagebuis wordt gebruik gemaakt van een benadering. Uit
de berekeningen van Ernst (1962) voor een homogeen medium is af te leiden dat
de lokale stroming grotendeels optreedt binnen de diepte die gelijk is aan de diepte
van de drainagebuizen vermeerderd met lAvan de drainageafstand. Voor berekeningen
is het gewenst dat de ondergrens van het profiel op minstens deze diepte ligt. Bij
een afstand van 6 m tussen drainagebuizen die op 1m diepte liggen is de gewenste
profieldiepte voor de berekeningen 2,5 m.

2.3 Beschrijving van de processen in P E S T L A 3.0
In het bodemsysteem vindt een verdeling plaats van het bestrijdingsmiddel over de
vaste en vloeibare fase. Deze verdeling kan als volgt worden beschreven:
c * = 9 • c + pb •X

(2)

Hierin is:
c' - concentratie in bodemsysteem
9 = volumefractie vocht in bodemsysteem
c = concentratie in de vloeistoffase
ph = droge buikdichtheid
X = massa gesorbeerd per massa-eenheid grond

(kg m 3 )
(m3 m"3)
(kg m~3)
(kg m"3)
(kg kg _1)

In vergelijking (2) wordt geen rekening gehouden met de fractie van het
bestrijdingsmiddel in degasfase. De meeste bestrijdingsmiddelen zijn weinig vluchtig,
zodat de fractie van het middel in de gasfase en de bijdrage van het transport van
het middel door de gasfase aan hettotaal van het transport van middel door de bodem
gering is.
De sorptie aan de vaste fase wordt beschreven met een Freundlich vergelijking:

X = KF • c , •(—f

(3)
C

ref
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Hierin
KF
N
cTef
ref

is:
= Freundlich-coëfficiënt
= Freundlich-exponent
= referentieconcentratie

(m 3 kg"1)
(-)
(kg m"3)

Bij een lineaire adsorptie-isotherm is N gelijk aan 1,0 en kan de waarde van KF
geschat worden door de £ o m -waarde (coëfficiënt voor de verdeling van
bestrijdingsmiddel tussen de organische-stoffractie en water) te vermenigvuldigen
met het organische-stofgehalte van de bodem.
Bij aanname van omzetting van bestrijdingsmiddel via de eerste-orde kinetiek, kan
deze als volgt worden beschreven:

Rt= k •c*
Waarin:
Rt
=snelheid van omzetting
k
= snelheidscoëfficiënt voor omzetting

(4)

(kg m"3d')
(d1)

De coëfficiënt k wordt berekend uit:

Hierin is:
fT
=factor voor de temperatuursinvloed

(-)

f%
- factor voor invloed van het bodemvochtgehalte
fz
= factor voor invloed van de bodemdiepte
Icref = snelheidscoëfficiënt voor omzetting onder referentie-omstandigheden

(-)
(-)
(d1)

De waarde voor kref wordt bepaald aan grond van de bouwvoor bij 2 0 °C en een
vochtdruk van -100 hPa (pF=2). De snelheidscoëfficiënt voor omzetting kan
omgerekend worden naar een halfwaardetijd volgens:
DT

=

In 2

(6)

k .
ref

Waarin:
DT50 =

halfwaardetijd

(d)

De opname van bestrijdingsmiddel door de plantenwortels wordt als een passief
proces verondersteld:
R = F •S •c

(7)
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Hierin is:
Ru
= opname van bestrijdingsmiddel door de plant
F
= transpiratiestroom concentratiefactor
S
= snelheid van wateropname

(kg m"3 d"1)
(-)
(d"1)

De fluxdichtheid van het transport van het bestrijdingsmiddel in de bodem wordt
beschreven door:

m,s+

J, = «-c-

Ddi) • *

(8)

Hierin is:
/,
= fluxdichtheid van transport van bestrijdingsmiddel in de vloeistoffase
in verticale richting
(kgm" 2 d"')
3
2
q
= volumeflux van water
(m (water) m" (bodem) d"1)
Ddis
= dispersiecoëfficiënt
(m2 d"1)
Ddjf
= diffusiecoëfficiënt
(nrd1)
De dispersiecoëfficiënt wordt berekend uit:

D,

(9)

ais

dis

Waarin:
Ldis
= dispersielengte
v

(m)

= gemiddelde snelheid van het poriewater

(m d ' )

De waarde voor vkan verkregen worden door de volumeflux van water (q) te delen
door de volumefractie vocht in de bodem (0).

De coëfficiënt voor de diffusie van het bestrijdingsmiddel in de vloeistoffase van
het bodemsysteem wordt berekend met:
D,f -l-D0
Waarin:
X
= tortuositeitsfactor
D0
= diffusiecoëfficiënt van bestrijdingsmiddel in water

(10)

(-)
(m2d'1)

Bij de kassystemen heeft een deel van de afvoer van bestrijdingsmiddel uit het
bodemprofiel betrekking op de afvoer van het middel via de drainagebuizen. De
vereenvoudigde benadering die in PESTLA gehanteerd wordt om de laterale afvoer
van bestrijdingsmiddelen via drainagebuizen te beschrijven is als volgt af te leiden.
In principe moet er uitgegaan worden van de conserveringsvergelijking van een
tweedimensionaal systeem:
16

_

=-

i-

l-R

-R

(il)

Hierin is:
j
= ruimtecoördinaat voor de horizontale richting
Jy
= fluxdichtheid van transport van bestrijdingsmiddel in de vloeistoffase
in horizontale
richting
(kg m"2d"1)
Aangenomen wordt dat er alleen convectief transport plaatsvindt in de y-richting.
Het lateraal transport van bestrijdingsmiddel wordt dan beschreven door:
J =q -c

(12)

Hierin is:
qy
= volumeflux van water

(m3(water) m 2 (bodem)d"1)

De bijdrage van het lateraal transport in de conserveringsvergelijking is gelijk aan
dJJdy. Differentiatie van vergelijking (12) naar y levert:

*A=qïl+cdJl
dy

y

dy

(13)

dy

Aangenomen wordt dat de gradiënt in de laterale richting (dc/dy)te verwaarlozen
is(dezeaannamezitimplicietookalinvergelijking (12)).Verderwordt aangenomen
dat dqjdy in het hele waterverzadigd bodemprofiel niet van y afhangt:

Bq

*=QL
dy
Hierin is:
QL =lineïeke snelheid van de laterale waterstroming

(14)

(d1)

Invulling van vergelijking (14) in vergelijking (13) geeft:

^l=QL.c
dy
^

(15)

Vergelijking (15) houdt in dat de term dJJdy geen functie is van y. Het tweedimensionale systeem vanvergelijking 11kan dusvereenvoudigd worden door een
term RL aan de ééndimensionale conserveringsvergelijking toe te voegen die
gedefinieerd is als:
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RL=QL-c

(16)

Hierin is:
RL = laterale afvoersnelheid van bestrijdingsmiddel

(kg m"3 d"1)

PESTLA gaat uit van vergelijking (16) en berekent de concentratie van het
bestrijdingsmiddel in het drainagewater door de totale laterale afvoersnelheid van
bestrijdingsmiddel te delen door de totale laterale watersnelheid (totaal betekent in
dit kader "geïntegreerd over de diepte").
PESTLA gaat uit van de ééndimensionale conserveringsvergelijking:

Oïl = - ^1 - R -R
dt
dz

-R,

L

(17)

Waarin:
t = tijd

(d)

Meer gedetailleerde beschrijvingen van PESTLA en toepassingen van PESTLA
worden gegeven door Van der Linden en Boesten (1989, PESTLA-versie 1.0),
Boesten en Van der Linden (1991, PESTLA-versie 1.1), Boesten (1993; PESTLAversie 2.3) en Van de Veen en Boesten (1996, PESTLA-versie 2.4).
De volgende invoerbestanden zijn nodig:
— SWAP93.UNF: ongeformatteerde uitvoer van SWAP 1993 met betrekking tot
de waterhuishouding van het bestudeerde kassysteem;
— GENERAL.INP: simulatie- en uitvoeropties;
— BESTRIJDINGSMIDDEL.INP: gegevens over de fysisch-chemische
eigenschappen en persistentie van het bestrijdingsmiddel, inclusief de
toedieningstijdstippen en -doseringen (voorbeeld van bestandsnaam:
DIAZINON.INP);
— SOILPHYS.INP: bodemfysische gegevens, bijv. percentage organische stof en
droge buikdichtheid per bodemlaag;
— TEMPER.INP: gegevens over de bodemtemperatuur op verschillende diepten.
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3 Kassystemen en invoergegevens

3.1 Inleiding
Berekeningen werden uitgevoerd voor vier kasteeltsystemen, die werden afgeleid
van vier bedrijven die betrokken waren bij de metingen van organofosfaatbestrijdingsmiddelen inwatermonsters (Runiaetal., 1996).Voordezesystemenkan
een vergelijking gemaakt worden tussen deberekende en de gemeten concentraties
van bestrijdingsmiddel in drainagewater. De vier systemen waren chrysantenteelt
opzavelgrond, chrysantenteelt opkleigrond, radijsteelt opzandgrond en fresiateelt
op veengrond. Diverse bijzonderheden over deze teelten werden beschreven door
Matser et al. (1996).
Gegevens overdewaterhuishouding vandevierkassystemen werdenverzameld om
deinvoerbestanden voordeberekeningenmethetsimulatiemodel SWAP 1993samen
te stellen. Getracht werd de waterhuishouding in het kassysteem zo nauwkeurig
mogelijk te beschrijven methet model. De invoergegevens werden deels ontleend
aan metingen in kassen, maar indien deze niet beschikbaar waren werden waarden
voor modelparameters geschat op basis van literatuurgegevens.
Inditonderzoekwerdenalsvoorbeeldmiddeldriebestrijdingsmiddelen gekozen,die
ookdeeluitmaaktenvanhetmonitoringsonderzoek vanRuniaetal.(1996).Diazinon
en heptenofos worden als insecticide verspoten over het gewas. Tolclofos-methyl
wordt gebruikt als bodemfungicide. De fysisch-chemische eigenschappen van de
middelen lopenuiteen.Diazinon wordtvrij sterkgeadsorbeerd aangronddeeltjes en
het wordt geleidelijk omgezet in de bodem. Heptenofos wordt matig geadsorbeerd
en de omzetting in de bodem verloopt snel. Tolclofos-methyl wordt vermoedelijk
sterk geadsorbeerd aan gronddeeltjes en de omzetting in de bodem verloopt traag.
Gegevensoverhetgedragvandegeselecteerdebestrijdingsmiddelen indebestudeerde
kasgronden werden verkregen via metingen van de meest relevante parameters in
het laboratorium en verder uit de literatuur.

3.2 Waterhuishouding in de kas
3.2.1 Verdamping
Deactueleevapotranspiratie vaneenbegroeid oppervlak isdesomvan verdamping
van interceptiewater, transpiratie van het gewas en bodemverdamping. De
verdampingsformules inhet SWAP-modelzijn ontwikkeld voorveldsituaties. Door
deklimaatbeheersingindekaskandeverdampingvaneengewaswezenlijk afwijken
van die in het veld. Aangezien in kassen de watervoorziening van het gewas als
optimaalverondersteld magworden,wordtdeactueleevapotranspiratie gelijkgesteld
aan de potentiële evapotranspiratie. Voor het gebruik van SWAP houdt dit in dat
gegevens overactueleverdamping worden ingelezen alswaarden voorde referentie
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potentiële evapotranspiratie volgens Makkink, waarbij deMakkink gewasfactor gelijk
aan 1 gesteld wordt. De grenzen van het vochttraject in de bodem waarbij de
wateropname door de plant optimaal is worden vervolgens zo gekozen dat er geen
reductie in de gewasverdamping optreedt en de actuele verdamping gelijk blijft aan
de potentiële verdamping.
De Graaf (volgens Van Harten, 1996) heeft onderzoek gedaan naar de verdamping
van chrysanten in een kas in een najaarsteelt (3 augustus t/m 16 november). Hierbij
werd de totale evapotranspiratie gemeten: bodemverdamping en gewasverdamping.
Degewasverdamping werd bepaald ineenlysimeter-opstelling met chrysanten. Hierbij
werd een lineair verband gevonden tussen de evapotranspiratie en de inkomende
globale straling. De vergelijking die De Graaf afgeleid heeft is:

ET =fc ( a •R + b )

(18)

Hierin is:
ET
= actuele evapotranspiratie
a
= coëfficiënt
R
= inkomende globale straling
b
= evapotranspiratie door andere omgevingsfactoren
fc
= correctiefactor

(mm d"1)
(mm3 J"1)
(J mm"2d"1)
(mm d"1)
(-)

Op basis van metingen van de gewasverdamping werd de waarde voor de coëfficiënt
a bepaald op 0,22 mm 3 J"1 en de waarde van de correctiefactor fc. op 0,80. De
correctiefactorfc wordt gebruikt om rekening te houden met de mate waarin het glas
het zonlicht doorlaat.
Vergelijking (18) is geldig voor een maximaal verdampend gewas van 0,25 m hoogte.
In de fase dat het gewas een hoogte heeft tussen 0,05-0,25 m geldt een
rechtevenredigheid (gewashoogte (m)/0,25). Op een chrysantenbedrijf bedraagt het
percentage jong gewas gemiddeld 25%;jong gewas heeft een geschatte gemiddelde
hoogte van 0,15 m. Hiermee wordt rekening gehouden via invoer (analoog aan fc)
van de coëfficiënt f, die als volgt wordt berekend:

ƒ,
= 0,75 +0,25 (2^1)
'gi

0,25

(19)

De in ons onderzoek gebruikte vergelijking luidt daarmee:
ET =fc-fgl(a
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-R

+b)

(20)

Deparameter bisingevalvankasteelten deinvloed vanstoken.Aangenomen wordt
datdegemiddeldestookinvloed 1 mmd"1bedraagtbijeeninkomendeglobale straling
(/?) lager dan 11 J mm"2 d'1. Deze stookinvloed geldt voor een specifiek
verwarmingsbuis-patroon.Destookinvloediseenfunctie vanhetverschiltussenbuistemperatuur en kaslucht-temperatuur. In een voorjaarsteelt zal de grootte van het
effect van stoken opde gewasverdamping t.o.v.die vanglobale straling anders zijn
dan in een najaarsteelt. In de herfst is de buitentemperatuur bij een vergelijkbaar
stralingsniveau hoger dan in het voorjaar. Verder wordt in het najaar gemiddeld
mindergestooktdanbijeenvergelijkbaar stralingsniveauinhetvoorjaar (R.deGraaf,
1996, pers. mededeling).
Voorhetvochtdruktraject waarinwortelsvanchrysantoptimaalwateropnemen zijn
geen waarden bekend. Aangenomen wordt dat het 'droge' traject van de
wateronttrekkingskarakteristiek in de kasbodem niet voorkomt. Er is voldoende
bodemvocht zodat de actuele verdamping gelijk is aan de potentiële berekende
verdamping.
DerelatietussendeLeafAreaIndex(LAI)endeSoilCover(SC=bodembedekkingsgraad) wordt gebruikt om de bijdrage van de bodemverdamping aan het totaal van
de verdamping te berekenen. Deze relatie is voor het gewas chrysant niet bekend.
Als eerste schatting zijn de waarden voor aardappel genomen. Aangezien het
beregeningsoverschot indesimulatiesnietdoordezevariabelebeïnvloedwordt, heeft
de onzekerheid in de waarde van de LAI geen invloed op de mate van uitspoeling
van het bestrijdingsmiddel.
Voordeevapotranspiratie vaneenradijsgewas werdopbasis vaneenstudievanhet
Proefstation teNaaldwijk naardewateropnamegedurendedeteeltdevolgenderelatie
ontwikkeld (Van Harten, 1996):
ET =( 0,1531 •R ) +0,065

( 21 )

Deze berekende evapotranspiratie wordt aan het SWAP 1993 model opgelegd.

3.2.2 Watertransport in de bodem
Debodemfysische karakteristieken metbetrekkingtothetwatertransport inelkelaag
van dekasgrond werden beschreven met Van Genuchten-parameters van die grond
uitdeStaringreeks(Wöstenetal., 1994)waarvandeprofielbeschrijving overeenkomt
met die van de kasgrond. Fysische karakteristieken van elke te onderscheiden
bodemlaagzijn devochtretentie-curve (9-/i-relatie)ende doorlatendheidskarakteristiek
(K-h-relaüe).
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3.2.3 Kwel, inzijging en wegzijging
Inde glastuinbouwgebieden waar debedrijven zich bevinden kan de waterhuishouding
van polder tot polder grote verschillen vertonen als gevolg van kwel en wegzijging
(Van Rees Vellinga, 1976). Het optreden van kwel hangt af van de stijghoogte van
het grondwater in het eerste watervoerende pakket en de weerstand van het
afdekkende pakket. In het Westland kan de gemiddelde kwel oplopen tot 0,50 mm
d~' en de wegzijging tot 0,10 mm d"1.
In SWAP 1993kan kwel vanuit of wegzijging naar het diepere grondwater berekend
worden uitgaande van waarden voor de invoerparameters:
— AQAVE, diepte van de stijghoogte voor het grondwater in de watervoerende laag
(in analogie met de diepte van de grondwaterstand);
— RIMLAY, deverticale weerstand van deafdekkende laagboven de watervoerende
laag.
De waarden van AQAVE en RIMLAY voor elk kassysteem werden verkregen uit
Van Rees Vellinga (1976); de gegevens over de locatie van de kassystemen werden
verkregen met de topografische kaart (Topografische Dienst, 1990a, 1990b, 1992).
Naast kwel vanuit het diepere grondwater kan ook toevoer van water in het
kassysteem optreden door laterale inzijging van water vanuit de omliggende sloten.
Door de verschillen in polderpeilen kan de omvang van deze toevoer van plaats tot
plaats sterk verschillen. In het model SWAP 1993 is nog geen beschrijving van dit
proces opgenomen.

3.2.4 Drainage
De gegevens over de ligging en afmetingen van de drainagebuizen in de kassen van
de vier geselecteerde bedrijven zijn verkregen uit interviews met de tuinders.
Uitgegaan werd van een parabolische vorm van de grondwaterspiegel tussen de
buizen; hiervoor geldt een waarde van 0,66 (-) voor de SWAP-variabele SHAPE.
In de bodem van de geselecteerde kassystemen liggen ook stoombuizen die gebruikt
worden voor het ontsmetten van de grond. Deze buizen liggen ondieper dan de
drainagebuizen. In de praktijk kan de situatie zich voordoen dat bij een hoge
grondwaterstand deze stoombuizen ook als (ondiepe) drainagebuizen fungeren.
Aangezien in SWAP 1993 slechts met een enkel drainagesysteem gerekend kan
worden zijn de stoombuizen in de berekeningen met SWAP buiten beschouwing
gelaten. Uit het verloop van de grondwaterspiegel met de tijd is echter wel een
kwalitatieve indruk te krijgen van de mogelijke bijdrage van dit buizensysteem aan
de afvoer van water uit de kasgrond.
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3.3 Gedrag van bestrijdingsmiddel in kasgrond
In demodelbeschrijving vanhet gedrag van bestrijdingsmiddel in grond (paragraaf
2.3) zijn de halfwaardetijd voor de omzetting, de Freundlich-coëfficiënt en de
Freundlich-exponent belangrijke parameters.Matseretal.(1996)hebben incubatieexperimenten verrichtterbepalingvandehalfwaardetijden vandiazinon, heptenofos
en tolclofos-methyl in de gronden van de vier geselecteerde kassystemen. De
resultaten van deze metingen staan in tabel 1. Heptenofos heeft de laagste
halfwaardetijd; deze varieert van 0,8 dag inveengrond tot 2,8 dag inkleigrond. De
halfwaardetijden voor diazinon zijn aanzienlijk hoger dandievan heptenofos; deze
variëren van 7,9 dagen in zandgrond tot 55 dagen in kleigrond. De hoogste
halfwaardetijden werden gemeten voortolclofos-methyl. Het snelst werd tolclofosmethyl omgezetin veengrond enhettraagst inkleigrond, methalfwaardetijden van
respectievelijk 53en212dagen.Degekozenmodelstoffen werdenhettraagstomgezet
in kleigrond; in veengrond daarentegen verliep de omzetting relatief snel. De
resultaten van de incubatie-experimenten worden meer in detail behandeld door
Matser et al. (1996).
Tabel 1Halfwaardetijd voorde omzetting van diazinon, heptenofos en tolclofos-methyl in de vier
kasgronden
Grond

zavel
klei
zand
veen

Halfwaardetijd (dagen)
Diazinon

Heptenofos

Tolclofos-methyl

37,6
55,2
7,9
10,9

0,82
2,81
0,87
0,81

111
212
113
53

Aangenomen werd datde snelheid van omzetting in delaag van0,25-0,50 m gelijk
was aan die in de bovengrond en dat beneden een diepte van 1,0 mgeen omzetting
meeroptreedt.Dewaardenvandesnelheidscoëfficiënt voordeomzettingindelagen
0,50-0,75 men0,75-1,00 mwerdenverkregendoorlineaireinterpolatie.Omzettingsproducten werden in de huidige studie buiten beschouwing gelaten. Voor de
beschrijving van de invloed van detemperatuur opde snelheid vanomzetting werd
gebruik gemaakt van een gemiddelde activeringsenergie voor de omzetting; deze
bedraagt55kJmol"1(Boesten, 1986).Heteffect vanhetvochtgehalteopdeomzetting
werd beschreven volgens Boesten (1986);hierbij wordt de snelheidscoëfficiënt van
deomzettinggecorrigeerd doorvermenigvuldiging meteenexponentiëlefunctie van
het vochtgehalte. De waarde van de exponent (de parameter B) bedraagt 0,74.
Gegevens met betrekking tot de adsorptie van diazinon aan organische stof werden
verkregen uit de literatuur (Van Harten, 1995). Aangezien in de literatuur weinig
gegevens beschikbaar waren met betrekking tot de adsorptie van heptenofos en
tolclofos-methyl ingrond,werdenschudexperimenten uitgevoerdinhetlaboratorium
naar de mate van adsorptie van deze middelen aan de geselecteerde kasgronden
(Matser et al., 1996). De verkregen gegevens over de adsorptieparameters zijn
vermeld in tabel 2. De gemiddelde waarden van de Komvoor diazinon, heptenofos
en tolclofos-methyl bedroegen 364, 59 en 268 1 kg"1.

23

Tabel 2 Coëfficiënt voor de adsorptie van diazinon, heptenofos en tolclofos-methyl aan de
organische stof (Kom) in de vier kasgr onden
Grond

zavel
klei
zand
veen

Kom ü k g 1 )
Diazinon

Heptenofos

Tolclofos-methyl

354
483
265
354

72
42
62
60

309
299
320
144

Bij debepaling van de adsorptie van tolclofos-methyl werdhet geformuleerde product
gebruikt, omdat de oplosbaarheid van dit middel in water onvoldoende hoog was.
Dit heeft mogelijk geleid tot een lagere waarde van de Komvoor dit middel dan bij
gebruik van ongeformuleerd product, omdat door de aanwezigheid van de formulering
naar verwachting een groter deel van de verbinding in de vloeistoffase blijft.
De waarde van de Freundlich-exponent voor de beschrijving van de adsorptie van
heptenofos aan grond werd eveneens gemeten via het schudexperiment in het
laboratorium (Matser et al., 1996). De verkregen waarden staan in tabel 3. De
waarden van de Freundlich-exponent voor diazinon en tolclofos-methyl zijn
respectievelijk 1,05 en 0,90 (Van Harten, 1995). De waarde voor diazinon is een
gemiddelde waarde ontleend aan de literatuur; de gebruikte waarden hebben
betrekking op metingen van de adsorptie van dit middel aan verschillende gronden.
De waarde voor tolclofos-methyl is gelijkgesteld aan het gemiddelde van waarden
voor een aantal bestrijdingsmiddelen.
Tabel 3 Freundlich-exponent

van heptenofos in de vier kasgronden

Grond

Freundlichexponent (-)

zavel
klei
zand
veen

0,90
0,91
0,88
1,28

De temperatuur aan het bodemoppervlak werd gelijkgesteld aan de gemiddelde
temperatuur in de kas.De bodemtemperatuur op 10m diepte werd gesteld op 10 °C.
In het PESTLA-model kan voor de beschrijving van het verloop van de bodemtemperatuur met de diepte gekozen worden voor verschillende opties. Bij de eerste
optie wordt het verloop van de bodemtemperatuur met de diepte berekend door
lineaire interpolatie op basis van dagelijkse waarden voor de temperatuur op 3
diepten. Bij de tweede optie wordt het verloop van de temperatuur met de diepte in
de bodem beschreven op basis van de thermische eigenschappen van het bodemprofiel, zoals dedempingsdiepte voor warmtegeleiding ingrond. Met behulp van deze
gegevens en een sinusfunctie kan het verloop van de gemiddelde dagelijkse
temperatuur met de diepte in het bodemprofiel berekend worden.
De waarde van de dispersielengte voor de beschrijving van debijdrage van dispersie
aan het transport van bestrijdingsmiddel in de vloeistoffase van het bodemsysteem
werd voor alle bestudeerde gronden gesteld op 0,05 m.
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Op de dag van toepassing in het simulatiejaar werd het middel in het bovenste
compartiment van het bodemsysteem ingebracht. De profieldiepte en het aantal
bodemcompartimenten kwamen overeen met die inde simulatie van de hydrologie
van het kassysteem met SWAP 1993.

3.4 Kassysteem A: chrysant op zavel
3.4.1 Hydrologie
De invoergegevens voor SWAP 1993 met betrekking tot de dagelijkse beregening
in het kassysteem met chrysant op zavelgrond werden verkregen uit de registratie
van de tijdstippen waarop de gietwaterpomp gefunctioneerd heeft en de metingen
van de wekelijkse watergift (Korsten, 1997). De capaciteit van de gietwaterpomp
werdberekenduitderelatietussendewekelijkse beregeningsduur ende wekelijkse
watergift. Infiguur1 isdezerelatieweergegeven.Decapaciteitvandegietwaterpomp
in kassysteem A werd via lineaire regressie berekend op 24 m 3 uur'. Deze waarde
heeft betrekking op het hele bedrijf en dient nog gecorrigeerd te worden voor het
deel van het totale kasoppervlak in het bestudeerde kassysteem.
Hetverloopvandewatergift metdetijd voorditkassysteemisweergegeveninfiguur
2. De totale watergift per dag is hierbij verdeeld over het hele kasoppervlak. De
berekeningvolgteenroulatiesysteem, waarbij mogelijk perdagslechtseendeelvan
het kasoppervlak wordt beregend. Ook vindt de beregening plaats in een gedeelte
van een dag. De intensiteit van de beregening per kasgedeelte is dus veel hoger
geweest dan infiguur 2is aangegeven. Deberegeningsgegevens zijn meerin detail
vermeld door Van de Veen (1997). De extra aanvoer van water tijdens het stomen
via de stoombuizen werd niet meegenomen in de simulatie.
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Fig. 1 Verband tussen de wekelijkse watergift (m3 ha' ) in kassysteem A met chrysantop
zavelgrond en de wekelijkse gietpompduur (uur ha1) in deperiode 14 april 1994 - 20 april 1995
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Fig. 2 Dagelijkse watergift (mm d' ) in kassysteem A met chrysant op zavelgrond in de periode
april 1994 - april 1995

Vier bodemlagen werden onderscheiden in de zavelgrond: de lagen van 0-0,25 m,
0,25-0,50 m, 0,50-0,75 m en de laag vanaf 0,75 m. De totale diepte van het
gesimuleerde bodemprofiel werd gebaseerd op de benadering van de doorstroomde
diepte (paragraaf 2.2). Voor kassysteem A bedraagt de diepte van het bodemprofiel
1,70 m. Het bodemprofiel werd opgedeeld in 20 compartimenten van 0,05 m dikte
en daaronder 20 compartimenten van 0,035 m.
Voor het afleiden van de bodemfysische karakteristieken (paragraaf 3.2.2) werd de
bovengrond van0-0,50 mvolgens Wösten et al.(1994) geclassificeerd als zeer lichte
zavel (B7), laag 3 als matig lichte zavel (B8) en laag 4 als zware zavel (OIO).
De initiële grondwaterstand werd geschat op 0,75 m diepte. Aangenomen werd dat
het bodemvochtprofiel bij de start van de simulatie met deze grondwaterstand in
evenwicht was.Tijdens de simulatie kan de grondwaterstand variëren als gevolg van
verschillen in wateraanvoer of waterafvoer.
In de beschrijving van de onderrandvoorwaarde voor de waterstroming in het
bodemprofiel van kassysteem A werd rekening gehouden met kwel vanuit of
wegzijging naar het eerste dieper gelegen watervoerende pakket. De waarden voor
AQAVE en RIMLAY (paragraaf 3.2.3) waren respectievelijk 1,60 m (dus wegzijging)
en 3000 d. Het drainagesysteem ligt op 0,90 m diepte met een afstand tussen de
drainagebuizen van 3,20 m. De doorsnede van een buis is 0,06 m. Samen met de
sleuf (breedte 0,08 m) waarin de buis getrokken is vormt dit een natte perimeter van
0,14 m.
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De verdampingsgegevens van het chrysantengewas werden verkregen met behulp
van metingen van de dagelijkse globale straling op het KNMI-weerstation te
Naaldwijk. Aangenomen werd dat het verloop met de tijd van de globale straling
op deze plaats niet wezenlijk afweek van die op het bestudeerde bedrijf. Uit de
dagelijkse globalestralingwerddedagelijkse verdamping berekend met vergelijking
(20) (zie paragraaf 3.2.1). Hierbij werd de interceptie van water door het gewas en
de verdamping van dit water buiten beschouwing gelaten. Het verloop van de
verdamping met de tijd is weergegeven in figuur 3.De verdampingsgegevens zijn
meer in detail vermeld door Van de Veen (1997).
Allestadiavanhetchrysantengewas warenophetbedrijf aanwezig.Uitgegaan werd
van een gewas met een gemiddelde bewortelingsdiepte van 0,30 m. De bodembedekkingsgraad werd op 0,83 gesteld, aangezien gemiddeld één van de zes
kascompartimenten braak ligt na de oogst.
Demaximale tijdstap voorhetnumerieke schemavan SWAP 1993bedroeg0,2dag.
Het begintijdstip van de berekeningen was 0.00 uur op 4 april 1994 (dag 94). Het
invoerbestand voordezesimulatiemetSWAPisgegeven doorVandeVeen(1997).
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Fig. 3 Evapotranspiratie (mm d') in kassysteemA met chrysant op zavelgrond in de periode
april 1994 - april 1995

3.4.2 Gedrag van heptenofos in zavelgrond
Van degekozen drie modelstoffen werd in hetkassysteem Amet chrysant opzavel
alleen heptenofos gebruikt. De gegevens over het tijdstip en de dosering van de
toepassingen van dit middel werden geregistreerd en deze staan in tabel 4. In de
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periode april tot mediojuni 1994werd het middel driemaal toegepast en daarna werd
het middel tot aan het eind van de meetperiode in 1995 niet meer toegepast. In de
simulaties werd aangenomen dat op de dagen 108, 135 en 166 van 1994 de toepassingen plaatsvonden. De bodemdepositie na gewasbehandeling met heptenofos
werd op 10% van de dosering geschat. Deze areïeke massa werd gebruikt als
invoerwaarde voor de dosering bij de berekeningen met PESTLA 3.0.
Tabel 4 Toepassing van heptenofos in kassysteem met chrysant op
zavelgrond in de periode maart 1994 - maart 1995"
Dosering (kg ha"1)

Periode van toepassing
28 reb - 27 mrt 1994
28 mrt - 24 apr 1994
25 apr- 22 mei 1994
23 mei - 19juni 1994

0,239
0,098
0,089
0,228

"Gegevens afkomstig uit Runia et al. (1996)

De invoergegevens voor het PESTLA-model met betrekking tot de verdeling van de
bodemfasen zijn vermeld in tabel 5. Het verloop van het organische-stofgehalte
met de diepte werd gemeten door op vier diepten grondmonsters te nemen (Matser
et al., 1996). De droge buikdichtheid in de bouwvoor van de zavelgrond werd
gemeten door ringmonsters met bekend volume te steken. De bulkdichtheden van
de overige lagen werden geschat aan de hand van de gegevens over de minerale
samenstelling van de betreffende bodemlagen (Matser et al., 1996).
Tabel 5 Bodemeigenschappen

van de zavelgrond van kassysteem A

Laag
(m)

Organische- stofgehalte
(kg kg')

Droge buikdichtheid
(kg m"3)

0,00-0,25
0,25-0,50
0,50-0,75
0,75-1,00

0,027
0,019
0,003
0,000

1250"
1300
1400
1550

gemeten met ringmonsters

De snelheidscoëfficiënt voor deomzetting van heptenofos indebovenste 0,25 m van
de zavelgrond bedraagt 0,85 d"1.De gegevens over de beschrijving van de omzetting
als functie van de temperatuur en de diepte in het bodemprofiel staan in paragraaf
3.3.
De waarde voor Komvan heptenofos in zavelgrond bedraagt 72 1 kg"1.De sorptie van
dit middel in deze grond kan worden beschreven met een Freundlich-isotherm met
een exponent van 0,90 (paragraaf 3.3).
De gemiddelde temperatuur aan het bodemoppervlak in de kas bedroeg ongeveer
20 °C. De berekende temperaturen in de zavelgrond op diepten van 0,025, 1,0 en
10,0 m bedroegen respectievelijk 20, 18 en 10 °C. De beschrijving van het verloop
van de temperatuur met de tijd en de diepte is vermeld in paragraaf 3.3.
De transpiratiestroomconcentratiefactor (paragraaf 2.3) voor de opname van
heptenofos door chrysant werd geschat op 0,724 (Van Harten, 1995).
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3.5 Kassysteem B: chrysant op klei
3.5.1 Hydrologie
De invoergegevens voor SWAP 1993 met betrekking tot de dagelijkse beregening
in het kassysteem Bmet chrysant opkleigrond werden verkregen uit metingen van
dewekelijkse watergift (Korsten, 1997).Hierbij werdaangenomen datde wekelijkse
watergift gelijkmatig over de dagen van de week verdeeld werd. Het verloop van
de watergift met de tijd voor dit kassysteem is weergegeven in figuur 4. De
beregening vondplaats meteenregenleiding bovendechrysanten.Deberegeningsgegevens zijn meer in detail vermeld in Van de Veen (1997).
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Fig. 4 Dagelijkse watergift (mmd' ) in kassysteemB met chrysant op kleigrond in de periode
14 april 1994 - 20 april 1995

In de beschrijving van de onderrandvoorwaarde voor de waterstroming in het
bodemprofiel van kassysteem B werd rekening gehouden met kwel vanuit of
wegzijging naarheteerstewatervoerende pakket.Eenextrawateraanvoerterm werd
gevormd doorhet optreden van laterale inzijging vanuit de omringende sloten. Uit
berekeningenvandewaterbalans inditsysteem werddebijdrage vandeze inzijging
aan de drainageafvoer geschat op gemiddeld 0,65 mm d"1(Korsten, 1997). Bij het
berekenenvandedrainagemetSWAP 1993konmetlateraleinzijging geenrekening
gehouden worden.
De extra aanvoer van water in de kasgrond tijdens het stomen via de stoombuizen
(op 0,60 mdiepte) werd niet meegenomen in de simulatie. Het stomen vond plaats
gedurende deperiode september -november 1994endezewateraanvoerbedroeg 30
mm.
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De initiële grondwaterstand werd geschat op0,80 mdiepte. Aangenomen werd dat
het bodemvochtprofiel bij de start van de simulatie met deze grondwaterstand in
evenwicht was.
DewaardenvoorAQAVEenRIMLAYvanrespectievelijk 0,50 m(dusmeestalkwel)
en 10 000 dwerdenafgeleid vangegevens overdezeparameters voorMiddenWestNederland (paragraaf 3.2.3). Het drainagesysteem ligt op 1,10 m diepte met een
afstand tussen de drainagebuizen van 3,20 m. Aangenomen werd dat de doorsnede
van dedrainagebuis en de sleufbreedte ervan gelijk waren aan die inkassysteem A,
nl. respectievelijk 0,06 en 0,08 m (natte perimeter 0,14 m).
Vierbodemlagenwerdenonderscheidenindekleigrond:delagen0-0,25 m, 0,25-0,50
m,0,50-0,75 mendelaagvanaf 0,75m(totaleprofieldiepte 2,0m).Detotale diepte
vanhetprofiel werdberekend analoog aandievoordezavelgrond (paragraaf 3.4.1).
Van iedere laag werden de bodemfysische karakteristieken afgeleid uit de Staringreeks (Wösten et al., 1994).Degrond van de lagen 0-0,25 m,0,25-0,50 men 0,500,75 mwerdengeclassificeerd alslichteklei(BIO).Degrondvandelaagvanaf 0,75
m (ondergrond) werd geclassificeerd als lichte klei (Oil). Het bodemprofiel werd
opgedeeld in 40 compartimenten van 0,05 m dikte.
De verdampingsgegevens voor het chrysantengewas en de bodem werden gelijk
genomen aan die voor kassysteem A: gemiddeld 2,2 mm d~'(paragraaf 3.4.1). Het
verloop van de verdamping met de tijd is weergegeven in figuur 5. De
verdampingsgegevens staan meer in detail in Van de Veen (1997).
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(mm d~')in kassysteem B met chrysant op kleigrond in de periode april

Alle stadia van het chrysantengewas zijn op het bedrijf aanwezig. Uitgegaan werd
van een gewas met een gemiddelde bewortelingsdiepte van 0,30 m. De bodembedekkingsgraad wordt op 0,83 gesteld, ervan uitgaande dat gemiddeld steeds
éénzesde deel van het oppervlak in de kas braak lag na de oogst.
Demaximaletijdstap voorhetnumerieke schemavanSWAP 1993bedroeg0,2dag.
Het begintijdstip van de berekeningen was 0.00 uur op 4 april 1994 (dag 94).Het
invoerbestand voordezesimulatiemetSWAPisopgenomen inVandeVeen(1997).

3.5.2 Gedrag van heptenofos en tolclofos-methyl in kleigrond
Vandegekozen driemodelstoffen werden inhetkassysteem Bmetchrysant opklei
zowel heptenofos alstolclofos-methyl gebruikt. Degegevens overhettijdstip ende
dosering van detoepassingen van deze middelen werden geregistreerd en deze zijn
vermeld intabel 6.Indeperiodemaart 1994-maart 1995werdheptenofos driemaal
toegepast en tolclofos-methyl achtmaal. De dagen van toepassing van heptenofos
werdengesteldopdedagen 108,380en409endievantolclofos-methyl opdedagen
108, 128, 157, 184, 213, 240, 409 en 437. Tolclofos-methyl is een bodembehandelingsmiddel; bij toepassing van dit middel komt de volledige dosering op
de bodem terecht. Heptenofos is gewasbehandelingsmiddel en de bodemdepositie
bij toepassing van dit middel werd geschat op 10% van de dosering. De areïeke
massa's die ingevoerd werden in PESTLA 3.0 werden gecorrigeerd voor deze
effectieve bodembelasting bij de toepasssing.
De invoergegevens voor het PESTLA-model met betrekking tot de verdeling van
de bodemfasen staan intabel 7. Het verloop van het organische-stofgehalte met de
diepte werd gemeten door grondmonsters te nemen van vier lagen (Matser et al.,
1996). De bulkdichtheden van de bodemlagen werden gelijk gesteld aan die voor
de zavelgrond in kassysteem A.
Tabel 6 Toepassing van heptenofos en tolclofos-methyl in kassysteem B met chrysant op
kleigrond in periode 28 februari 1994 - 26 maart 1995?
Periode van toepassing

Dosering (kg ha" *)
Heptenofos

28 feb -27 mrt 1994
28 mrt -24 apr 1994
25 apr -22 mei 1994
23 mei -19 juni 1994
20juni - 17juli 1994
18juli - 14aug 1994
15 aug - 11 sep 1994
2 jan - 29jan 1995
30jan - 26 feb 1995
27 feb - 26 mrt 1995

0,429

0,061
0,138

Tolclofos-methyl
0,445
0,370
0,485
0,410
0,410
0,445
0,410

0,298
0,372

a

Gegevens afkomstig uit Runia et al. (1996)
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Tabel 7 Bodemeigenschappen

van de Heigrond in kassysteem B

Laag
(m)

Organische- stofgehalte
(kg kg')

Droge buikdichtheid
(kg m"3)

0,00-0,25
0,25-0,50
0,50-0,75
0,75-1,00

0,056
0,029
0,020
0,012

1250
1300
1400
1550

De snelheidscoëfficiënten voor de omzetting van heptenofos entolclofos-methyl via
eerste-orde kinetiek in de bovenste 0,25 mvan dekleigrond bedragen respectievelijk
0,25 en 0,0033 d'. De gegevens over de beschrijving van de omzetting als functie
van de temperatuur en de diepte in het bodemprofiel zijn vermeld in paragraaf 3.3.
De waarden van Kom voor heptenofos en tolclofos-methyl in kleigrond bedragen
respectievelijk 42 en 299 1 k g ' . De sorptie van deze middelen in de kleigrond kan
worden beschreven met een Freundlich-isotherm met exponenten van respectievelijk
0,90 en 0,87.
De gemiddelde temperatuur aan het grondoppervlak in de kas bedroeg ongeveer
20 °C. De berekende temperaturen in de kleigrond op diepten van 0,025, 1,0 en
10,0 m bedroegen respectievelijk 20, 18 en 10 °C. De beschrijving van het verloop
van de temperatuur met de tijd en de diepte is vermeld in paragraaf 3.3.
De transpiratiestroomconcentratiefactoren (paragraaf 2.3) voor de opname van
heptenofos en tolclofos-methyl door chrysant werden geschat oprespectievelijk 0,724
en 0,050 (Van Harten, 1995). De relatief lage waarde van de transpiratiestroomconcentratiefactor voor tolclofos-methyl wordt veroorzaakt door het apolaire karakter
van deze verbinding.

3.6 Kassysteem C: radijs op zand
3.6.1 Hydrologie
De invoergegevens voor SWAP 1993 met betrekking tot de dagelijkse beregening
in het kassysteem met radijs op zandgrond werden verkregen op dezelfde wijze als
bij het kassysteem voor chrysant op zavel (paragraaf 3.4.1). Hierbij werden gegevens
gebruikt met betrekking tot de wekelijkse watergift in ditkassysteem (Korsten, 1997)
en de tijdsregistratie van het functioneren van de gietwaterpomp van het bedrijf (Van
Harten, 1996);deze zijn in figuur 6weergegeven. Decapaciteit van de gietwaterpomp
in kassysteem C werd via lineaire regressie berekend op 18 m3 uur'. De
pompcapaciteit heeft betrekking op dewatervoorziening van het hele bedrijf en dient
voor het bestudeerde kassysteem nog gecorrigeerd te worden voor het aandeel in het
totale kasoppervlak.
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wekelijkse watergift (m ha" )
500

wekelijkse gietduur (uurha" )
Fig. 6 Verband tussen de wekelijkse -watergift (m3 ha') in kassysteem C met radijs opzandgrond
en de wekelijkse gietpompduur (uur ha') tijdens deperiode 14 april 1994 - 20 april 1995

Het verloop van de dagelijkse watergift met de tijd voor dit kassysteem is
weergegeveninfiguur 7.Deberegeningsgegevens zijnmeerindetailvermeldinVan
de Veen (1997).
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Fig. 7Dagelijkse watergift (mm d' ) in kassysteem C met radijs op zandgrond in deperiode 14
april 1994 - 20 april 1995
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In de beschrijving van de onderrandvoorwaarde voor de waterstroming in het
bodemprofiel van kassysteem C werd rekening gehouden met kwel vanuit of
wegzijging naar het diepere grondwater. Een extra wateraanvoerterm werd gevormd
door het optreden van laterale inzijging vanuit depoldersloten. Uit berekeningen van
de waterbalans in dit systeem werd de bijdrage van deze inzijging aan de afvoer van
water via drainage geschat op gemiddeld 0,6 mm d"1.Net als bij kassysteem B kon
hiermee bij het berekenen van de drainage met SWAP 1993geen rekening gehouden
worden.
De extra aanvoer van water tijdens het stomen via de stoombuizen werd niet
meegenomen in de simulatie. Het stomen vond plaats in de periode 27 juni tot 11
juli 1994 en deze wateraanvoer bedroeg 9 mm.
De initiële grondwaterstand werd geschat op 0,80 m diepte en aangenomen werd dat
het bodemvochtprofiel bij de start van de simulatie met deze grondwaterstand in
evenwicht was.
De waarden voor AQAVE enRIMLAY (paragraaf 3.2.3) van respectievelijk 1,40 m
(dus wegzijging) en 5000 dwerden afgeleid van gegevens over deze parameters voor
Midden West-Nederland. Het drainagesysteem ligt op 0,80 m diepte met een afstand
tussen de drainagebuizen van 6,40 m. Aangenomen werd dat de doorsnede van de
drainagebuis en de sleufbreedte van de drainage gelijk waren aan die in kassysteem
A: respectievelijk 0,06 en 0,08 m (natte perimeter 0,14 m).
Vier bodemlagen werden onderscheiden in de zandgrond: de lagen van 0-0,25 m,
0,25-0,50 m, 0,50-0,75 m en de laag vanaf 0,75 m (totale profieldiepte 2,40 m). De
totale diepte van het profiel werd berekend analoog aan die voor de zavelgrond
(paragaaf 3.4.1). De bodemfysische karakteristieken van lagen werden afgeleid uit
de Staring-reeks (Wösten et al., 1994).Debovenste drielagen werden geclassificeerd
als leemarm zand (BI) en de grond in de laag vanaf 0,75 m als sterk lemig zand
(03). Hetbovenste deel van het bodemprofiel werd opgedeeld in 20 compartimenten
van 0,05 m dikte en het onderste deel in 20 compartimenten van 0,07 m.
De verdampingsgegevens voor radijs werden verkregen op basis van gegevens van
de globale straling gemeten op het KNMI weerstation te Naaldwijk en de relatie
beschreven in paragraaf 3.2.1 (vergelijking (21)). Het verloop van de verdamping
met de tijd is weergegeven in figuur 8. In de zomer lag de grond gedurende 5 weken
braak (dag 157 - dag 192); in die periode was er alleen verdamping van water vanaf
de bodem. De verdampingsgegevens zijn meer in detail vermeld in Van de Veen
(1997).
Alle stadia van het radijsgewas zijn tijdens een groot deel van hetjaar op het bedrijf
aanwezig. Uitgegaan wordt van een gewas met een gemiddelde worteldiepte van 30
cm. De bodembedekkingsgraad wordt op 0,94 gesteld, ervan uitgaande dat gemiddeld
één van de 17 kascompartimenten braak ligt na de oogst.
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Fig. 8 Evapotranspiratie (mmd') in kassysteem C met radijs op zandgrond in deperiode april
1994 - april 1995

DemaximaletijdstapvoorhetnumeriekeschemavanSWAP1993bedroeg0,2dag.Het
begintijdstipvandeberekeningenwerdgesteldop4april1994(dag94)om0.00uur.Het
invoerbestand vandezesimulatiemetSWAPisopgenomen inVandeVeen(1997).

3.6.2 Gedrag van diazinon entolclofos-methyl in zandgrond
Vandegekozendriemodelstoffen werdeninhetkassysteemCmetradijsopzandgrond
zowel diazinon als tolclofos-methyl gebruikt. Het tijdstip en de dosering van de
toepassingenvandezemiddelenwerdengeregistreerdendezegegevenszijnvermeldin
tabel8.Indeperiodemaart 1994-maart1995werddiazinonéénmaaltoegepastenwerd
tolclofos-methyl achtmaaltoegepast.Diazinon iseengewasbehandelingsmiddel ende
bodemdepositievanditmiddelbijtoepassingwerdgesteldop 10%vandedosering.De
areïeke massa's die ingevoerd worden in PESTLA 3.0 zijn gecorrigeerd voor de
bodembelastingbijdetoepassing.Aangeziendepreciezedatavantoepassingnietbekend
waren,werddedatumvanelketoepassing gesteldopdedatumhalverwegedeperiode
waarin detoepassingplaatsvond.Voordiazinon wasdedagvantoepassingdag 108 in
1994.Voortolclofos-methyl warenin 1994dedagenvantoepassingdag 108,268,296,
325en351enin 1995dedagen 13,44en72.
Deinvoergegevens voor het PESTLA-model met betrekking tot deverdeling van de
bodemfasenstaanintabel9.Hetverloopvanhetorganische-stofgehalte metdedieptewerd
gemeten door uit vier lagen grondmonsters te nemen (Matser et al., 1996). De
bulkdichthedenvandebodemlagenwerdengelijkgesteldaandievoordezavelgrondin
kassysteem A.
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Tabel 8 Toepassing van diazinon en tolclofos-methyl in kassysteem C met radijs op zandgrond in
de periode 28 februari 1994 - 26 maart 1995."
Dosering (kg ha"1)

Periode van toepassing

Diazinon
28 feb - 27 mrt 1994
28 mrt - 24 apr 1994
12 sep - 9 okt 1994
10 okt - 6nov 1994
7 nov - 4 dec 1994
5 dec - 31 dec 1994

Tolclofos-methyl
0,769
0,538
0,154
0,808
0,615
0,462

0,831

2 jan - 29jan 1995
30 jan - 26 feb 1995
27 feb - 26 mrt 1995

0,692
0,423
0,654

"Gegevens afkomstig uit Runia et al. (1996)

De snelheidscoëfficiënten voor de omzetting van diazinon en tolclofos-methyl via
eerste-orde kinetiek in de bovenste 0,25 m van de zandgrond bedragen respectievelijk
0,088 en 0,0061 d"1. Verdere gegevens over de beschrijving van de omzetting als
functie van de temperatuur en de diepte inhet bodemprofiel zijn vermeld in paragraaf
3.3.
Tabel 9 Bodemeigenschappen

van de zandgrond in kassysteem C

Laag
(m)

Organische- stofgehalte
(kg kg 1 )

Droge buikdichtheid
(kg m-3)

0,00-0,25
0,25-0,50
0,50-0,75
0,75-1,00

0,031
0,015
0,012
0,017

1250
1300
1400
1550

De waarden van Kom voor diazinon en tolclofos-methyl in zandgrond bedragen
respectievelijk 265 en 320 1 kg"1.De sorptie van deze middelen in de zandgrond kan
worden beschreven met een Freundlich-isotherm met exponenten van respectievelijk
1,05 en 0,87.
De gemiddelde temperatuur aan het grondoppervlak in dekas werd gesteld op 16 °C.
De berekende temperaturen in de zandgrond op diepten van 0,025, 1,0 en 10,0 m
bedroegen respectievelijk 16, 14 en 10 °C. De beschrijving van het verloop van de
temperatuur met de tijd en de diepte is vermeld in paragraaf 3.3.
De transpiratiestroomconcentratiefactoren (paragraaf 2.3) voor de opname van
diazinon en tolclofos-methyl door radijs werden geschat oprespectievelijk 0,365 en
0,050 (Van Harten, 1995).
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3.7 Kassysteem D: fresia op veen
3.7.1 Hydrologie
De invoergegevens voor SWAP 1993 met betrekking tot de dagelijkse beregening
in het kassysteem D met fresia op veengrond werden verkregen uit metingen van
dewekelijkse watergift (Korsten, 1997).Hierbij werdaangenomendatde wekelijkse
watergift gelijkmatig over de dagen van de week verdeeld werd. Het verloop van
de watergift met de tijd voor dit kassysteem is weergegeven in figuur 9. De
beregeningsgegevens staan meer in detail in Van de Veen (1997).
In de beschrijving van de onderrandvoorwaarde voor de waterstroming in het
bodemprofiel van kassysteem D werd rekening gehouden met kwel vanuit of
wegzijging naar het diepere grondwater. Een extra wateraanvoer vond plaats door
het optreden van laterale inzijging vanuit de omliggende sloten. Net als bij
kassysternenBenCkonhiermeebijhetberekenenvandedrainagemetSWAP 1993
geen rekening gehouden worden. De extra aanvoer van water ten gevolge van het
stomen via de stoombuizen (totaal 60mm) werd niet meegenomen in de simulatie.

beregening (mm d" )

Fig. 9Dagelijkse watergift (mmd' ) in kassysteem D metfresia op veengrond in deperiode juli
1994 -juli 1995

Deinitiële grondwaterstand werd geschat op0,40 mdiepte.Aangenomen werd dat
het bodemvochtprofiel bij de start van de simulatie met deze grondwaterstand in
evenwicht was.De waarden voor AQAVE en RIMLAY vanrespectievelijk 2,85 m
(duswegzijging) en6000 dwerdenafgeleid vangegevensoverdezeparametersvoor
MiddenWest-Nederland.Uitdeberekeningenmetdezegegevensvoorditkassysteem
bleek dat de grondwaterstand in de loop van de tijd steeds dieper kwam te liggen.
Door het uitdrogen van het profiel bleef de verdamping door het gewas duidelijk
achter bij de optimale verdamping. Daarom werd voor dit systeem als onderrandvoorwaarde een constante grondwaterspiegel gekozen. Uit testberekeningen bleek
37

dat de gemeten drainage goed kon worden beschreven indien werd uitgegaan van
een grondwaterstandspiegel op 0,65 m diepte. Met deze waarde werden de verdere
berekeningen voor dit systeem uitgevoerd.
Het drainagesysteem ligt op 0,70 m diepte met een afstand tussen de drainagebuizen
van 2m.Aangenomen werd dat dedoorsnede van de drainagebuis en de sleufbreedte
gelijk waren aan die in kassysteem A, nl. respectievelijk 0,06 en 0,08 m (natte
perimeter 0,14 m).
Vier bodemlagen werden onderscheiden in de veengrond: de lagen 0-0,25 m, 0,250,50 m, 0,50-0,75 m en de laag vanaf 0,75 m. De totale diepte van het profiel werd
gesteld op 2,0 m. Van iedere laag werden debodemfysische karakteristieken afgeleid
uit de Staring-reeks (Wösten et al., 1994). De grond van de laag 0-0,25 m en die
van de laag 0,25-0,50 m werd met behulp van geclassificeerd als venige klei (B17).
De grond in de laag van 0,50 tot 0,75 m en die in de laag vanaf 0,75 m werden
geclassificeerd als respectievelijkkleii'g veen (BI8) en mesotroof/eutroof veen (017).
Het bodemprofiel werd opgedeeld in 40 compartimenten van 0,05 m dikte.
De verdampingsgegevens van het fresia-gewas werden verkregen op basis van een
schatting van de verdamping van dit gewas over een heeljaar gerekend van 400 mm
(gemiddeld 1,1 mm d"1). Deze schatting werd gemaakt aan de hand van gegevens
over verdamping van andere (vergelijkbare) gewassen (Korsten, 1997). De
evapotranspiratie van het fresia-gewas gedurende de periode 27juni 1994tot 25juni
1995 bedroeg 399 mm.
Alle stadia van het fresia-gewas zijn op het bedrijf aanwezig. Uitgegaan wordt van
een gewas met een gemiddelde worteldiepte van 0,30 m.De bodembedekkingsgraad
wordt op 0,94 gesteld, ervan uitgaande dat gemiddeld een deel van het
kasgrondoppervlak braak ligt na de oogst.
De maximale tijdstap voor het numerieke schema van SWAP 1993 bedroeg 0,2 dag.
Het begintijdstip van de berekeningen was 0.00 uur op 27juni 1994 (dag 178). Het
invoerbestand voor deze simulatie met SWAP is opgenomen in Van de Veen (1997).

3.7.2 Gedrag van heptenofos in veengrond
Van de gekozen drie modelstoffen werd inhet kassysteem Dmet fresia op veengrond
alleen heptenofos gebruikt. Het tijdstip en de dosering van de toepassingen van dit
middel werden geregistreerd en deze gegevens zijn vermeld in tabel 10.In de periode
september - december 1994 werd het middel tweemaal toegepast (dagen van toepassing gesteld op de dagen 268 en 325) en daarna werd het middel tot aan het eind
van monitoringperiode in 1995 niet meer toegepast. De areïeke massa's ingevoerd
in PESTLA 3.0 waren gecorrigeerd voor de bodembelasting bij de toepassing. Voor
heptenofos werd dit gesteld op 10% van de dosering.
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Tabel 10 Toepassing van heptenofos in kassysteem D metfresia op veengrond in deperiode juli
1994 -juli 1995."
Periode van toepassing

Dosering (kgha"')

12sep -9 okt 1994
7 nov - 4 dec 1994

0,183
0,110

"Gegevens afkomstig uit Runia et al. (1996)

DeinvoergegevensvoorhetPESTLA-modelmetbetrekkingtotdeverdelingvande
bodemfasen staan in tabel 11. Het verloop van het organische-stofgehalte met de
diepte werd gemeten door op vier verschillende diepten grondmonsters te nemen
(Matser et al., 1996).De bulkdichtheden van de verschillende bodemlagen werden
geschat aandehandvandegegevensoverdeminerale samenstelling vandezelagen
(Matser et al., 1996).
Tabel 11 Bodemeigenschappen van de veengrond in kassysteem D.
Laag
(m)

Organische- stofgehalte
(kg kg')

Droge buikdichtheid
(kg m"3)

0,00-0,25
0,25-0,50
0,50-0,75
0,75-1,00

0,229
0,265
0,254
0,480

850
900
950
750

Deeerste-orde snelheidscoëfficiënt voordeomzettingvanheptenofos indebovenste
0,25 m van de veengrond bedraagt 0,86 d"1.Gegevens over de beschrijving van de
omzetting als functie van de temperatuur en de diepte in het bodemprofiel zijn
vermeld in paragraaf 3.3.
Dewaarde vanKom voorheptenofos inveengrond bedraagt 601kg"1.Desorptie van
dit middel in deze grond kan worden beschreven met een Freundlich-isotherm met
een exponent van 1,28 (paragraaf 3.3).
Degemiddeldetemperatuur aanhetbodemoppervlakindekaswerdgesteldop 16°C.
De berekende temperaturen in de veengrond op diepten van 0,025, 1,0 en 10,0 m
bedroegen respectievelijk 16, 14en 10 °C. Gegevens over de beschrijving van het
verloop van de temperatuur met de tijd en de diepte zijn vermeld inparagraaf 3.3.
De transpiratiestroomconcentratiefactor (paragraaf 2.3) voor de opname van
heptenofos door fresia werd geschat op 0,724 (Van Harten, 1995).
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4 Berekeningen voor meetsituaties

4.1 Inleiding
SimulatievandekasteeltsystemenmetdemodellenSWAP1993enPESTLA3.0levert
een berekend verloop van de uitspoeling van de voorbeeldbestrijdings-middelen. De
resultatenvandeberekeningenkunnenwordenvergelekenmetdievandemetingendoor
Runia et al. (1996). Doel van deze vergelijking is om meer inzicht te krijgen in de
processenwaaraandebestrijdingsmiddelen onderhevigzijnindekasteeltsystemen.De
beperkingenvandehuidigemetingenenberekeningenkunnendoordevergelijkingvan
deresultatenduidelijker naarvorenkomen.
Berekeningenmetbetrekkingtotdewaterhuishouding werdenuitgevoerdvoordevier
geselecteerde kassystemen: chrysant op zavelgrond, chrysant op kleigrond, radijs op
zandgrond en fresia opveengrond. Het verloop in de tijd van de waterstromen in elk
kassysteemwerdberekendmetSWAP1993,waarbijdepraktijksituatiezoveelmogelijk
werd nagebootst.
De resultaten met betrekking tot de waterhuishouding in de gronden van de vier
kassystemenwerdengebruiktalsinvoervoordeberekeningenmetPESTLA 3.0vande
matevanuitspoelingvandebestrijdingsmiddelendiazinon,heptenofosentolclofos-methyl.
Voorelkkassysteemwerdenberekeningenuitgevoerd,waarbijwerduitgegaanvanhet
werkelijkgebruikvandedriemiddelenindatkassysteem.Voorelkkassysteemworden
deberekendeconcentratiesinhetdrainagewatervergelekenmetdiegemeten.

4.2 Kassysteem A: chrysant op zavel
4.2.1 Hydrologie
Deberekendedrainageperdagisweergegeveninfiguur10.Indezomermaandenvarieert
dedagelijksedrainagesterk,ookbinneneenweek:deafvoerligtinhettrajectvan0,5tot
5mmd'1.Doordeafnemendewatergiftindeherfstendewinterneemtookdedagelijkse
drainageaf.Hetberekendegrondwaterniveauvarieerttusseneendieptevan0,60en0,80
m.
Infiguur 11isde vergelijking tussen degemeten en berekende cumulatieve drainage
weergegeven.Deberekendecumulatievedrainageindeperiodeapril 1994-april1995
bedroeg586mm(gemiddeld1,61mmd"1).Gedurendedeeerste150dagenisereengoede
overeenkomsttussendeberekendeengemetendrainage.Hetverschildaarnawordtdeels
veroorzaakt doordeextraaanvoervanwaterbijstomen (31mmindezomer),watniet
met SWAP 1993 werd gesimuleerd. Mogelijk is de capaciteit van de gietwaterpomp
onderschat. De watergift ingevoerd in de berekening zou dan gemiddeld te laag zijn,
hetgeenleidttotberekeningvaneentelageafvoer viadrainage.
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Fig. 10 Berekende dagelijkse afvoer van water via drainage in kassysteem A met chrysant op
zavelgrond in de periode 17 april 1994 - 17 april 1995
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Fig. 11 Berekende en gemeten cumulatieve afvoer van water via drainage in kassysteem A met
chrysant op zavelgrond in de periode 17 april 1994 - 17 april 1995

Een overzicht van aan- en afvoertermen van de waterbalans voor kassysteem A is
gepresenteerd infiguur 12.Decumulatieve watergift inkassysteem Agedurende de
periode van dag 94 in 1994 tot en met dag 93 in 1995 bedraagt 1445 mm, hetgeen
overeenkomt met gemiddeld 3,96 mm d '. Detotale evapotranspiratie in de periode
van dag 94 in 1994 tot en met dag 93 in 1995 bedraagt 751 mm (2,06 mm d"1).
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Duidelijk is dat het hier om een 'natte tuinder' gaat, want de watergift is bijna
tweemaal de hoeveelheid benodigd voor verdamping. De berekende wegzijging
bedraagt 107 mm (0,29 mm d"1). De hoogte van de wegzijging naar het eerste
watervoerende pakket is gebaseerd op gegevens ontleend aan Van Rees Vellinga
(1976; zie paragraaf 3.2.3). In de berekening is de waterafvoer via verdamping,
drainage en wegzijging vrijwel gelijk aan de wateraanvoer via beregening; het
verschil in waterberging aan begin en eind is zeer klein.

cumulatieve beregening (mm)

cumulatieve waterafvoer (mm)

1600

1600
•"«•«evapotranspiratie
«•••drainage
«•—wegzijging

1200

A

1200

800

800

400

400
jr'r

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500
dag

0

Fig. 12 Cumulatieve aan- en afvoertermen vande waterbalans in kassysteemA met chrysant op
zavelgrond in deperiode 17 april 1994 - 17 april 1995.Afvoertermen berekend met SWAP 1993

4.2.2 Transport van heptenofos
De resultaten van de berekeningen met PESTLA 3.0 voor de beweging van
heptenofos inhetkassysteem chrysantopzavelgrond zijn weergegeven infiguur 13.
In de periode van april tot mediojuni 1994 vond driemaal een toediening van dit
middel plaats. De hoogste concentraties werden berekend in de bovenste 0,05 m.
Directnadeeerstetoepassing wasdeconcentratieheptenofos inde bodemoplossing
indezelaag4ugl"1 endezenamaftot0,2pg1' op3dagennatoepassing.Het front
van heptenofos met een concentratie van 0,1 ug l"1, ten gevolge van de eerste
toepassing, bereikte de laag 0,05-0,10 m niet. Direct na de derde toepassing, met
eenrelatief hogedosering,werddeconcentratie inhetbodemvocht vandebovenste
0,05mvandegrondberekendopeentientalpgl"1; indedaaropvolgende dagennam
deconcentratie weersnelaf. Tengevolgevandezetoepassing bereiktehetfront van
0,1 pg l"1 wèl de laag van 0,05-0,10 m. De concentraties van heptenofos in het
drainagewater bleven tijdens het hele jaar beneden het niveau van 0,01 pgl"1.
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Fig. 13 Beweging van heptenofos in kassysteem A met chrysant opzavelgrond

De resterende massa van dit middel in de grond bedroeg 1 dag na elk van de
toepassingen 45%van de dosering. Een week na de toepassing resteerde minder dan
0,1% van de dosering. De grootste diepte van het front van 0,1 pg l"1 werd bereikt
binnen enkele dagen na de laatste toepassing. Het grootste deel van dedosering bleef
in de bovenste 0,05 m.
De gemeten tweewekelijkse concentraties heptenofos in drainagewater variëren van
beneden de bepalingsgrens (0,01 pg 1') tot 0,09 pg 1'; het 90-percentiel ligt bij 0,04
pg r ' (Runia et al., 1996).De hoogste tweewekelijkse concentraties werden gemeten
in periode eind maart -mediojuni 1994, variërend van 0,09 pg 1"' (eind maart/begin
april) tot 0,06 pg l"1(Ie helft mei). Vanaf mediojuni lagen de concentraties beneden
0,01 pg 1'. De relatief hoge concentraties werden gemeten in de periode dat
heptenofos toegepast werd (zie tabel 4). De concentraties van heptenofos gemeten
in het drainagewater zijn duidelijk hoger dan op basis van de berekeningen wordt
verwacht.
De beweging van heptenofos, diazinon en tolclofos-methyl in kassysteem A met
chrysant op zavelgrond werd berekend voor een fictieve bodembelasting van
0,1 kg ha"1. In figuur 14 is de beweging van deze middelen weergegeven. Bij een
dosering van 0,1 kg ha"1 bereikt het front van heptenofos met een concentratie van
0,1 pg l"1een maximale diepte van 0,10 menkele dagen na toepassing. Door de snelle
omzetting van dit middel in de zavelgrond nemen de gehalten in grond daarna snel
af. Tolclofos-methyl heeft een veel tragere omzetting en de gehalten in de bovenste
0,05 m nemen daardoor slechts zeer geleidelijk af. Tolclofos-methyl wordt relatief
sterk geadsorbeerd waardoor het front met een concentratie van 0,1 pgl"1in het eerste
jaar na toepassing de laag bereikt van 0,10-0,15 m. De mate van beweging van
diazinon is hoger dan die van tolclofos-methyl, ondanks het feit dat de mate van
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Fig. 14 Beweging van heptenofos(boven), tolclofos-methyl(midden)en diazinon(onder) in
kassysteemA met chrysant op zavelgrond bij eenfictieve bodembelasting van0,1 kgha'1
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adsorptie van diazinon hoger is. De maximale diepte van het front met een
concentratie van 0,1 ug 1"' bedraagt 0,25 m (70 à 150 dagen na toepassing). Het
verschil kan verklaard worden uit dehogere waarde van deFreundlich-exponent van
diazinon in vergelijking met die voor tolclofos-methyl.

4.3 Kassysteem B: chrysant op klei
4.3.1 Hydrologie
In figuur 15 is de berekende drainage per dag weergegeven. In het begin van het
monitoringsjaar werd een dagelijkse afvoer via drainage berekend variërend van 0,5
tot 2 mm d ' . In de periode juli-augustus (dag 180-230) werden aanzienlijk hogere
dagelijkse drainage-afvoeren berekend: tot ongeveer 6 mm d"1. De berekende
drainage-afvoer in de periode van dag 94 in 1994tot en met dag 93 in 1995 bedraagt
395 mm (1,08 mm d"1). Het berekende grondwaterstandsniveau varieert tussen 0,90
en 1,10 m diepte.
Een overzicht van aanvoer- en afvoertermen van de waterbalans voor kassysteem
B is gepresenteerd in figuur 16.De cumulatieve watergift inkassysteem B gedurende
de periode van dag 94 in 1994 tot en met dag 93 in 1995 bedraagt 1117 mm, hetgeen
overeenkomt met gemiddeld 3,06 mm d ' . De verdamping van het chrysantgewas in
deze periode bedraagt 744 mm (gemiddeld 2,04 mm d"1). De kwel werd berekend
op 22 mm (gemiddeld 0,06 mm d"1).
De berekende cumulatieve afvoer via drainage gedurende het monitoringsjaar is
duidelijk lager dan de door het PBG gemeten afvoer (628 mm; afvoer wekelijks
gemeten). Ditverschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat indeberekeningen met
SWAP 1993 geen rekening kon worden gehouden met laterale inzijging vanuit het
oppervlaktewater. De inzijging werd geschat op 246 mm (gemiddeld 0,67 mm d"1;
Korsten, 1997). Het verschil tussen de totale gemeten afvoer via drainage en de
inzijging (=drainage uitprofiel) wordt geschat op 382mm. Ditkomt redelijk overeen
met de afvoer via drainage berekend met SWAP 1993 (zonder inzijging). De bijdrage
van het stomen aan dewaterbalans werd in deberekeningen ook buiten beschouwing
gelaten; deze term is relatief klein.
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Fig. 15Berekende dagelijkse afvoer van water via drainage in kassysteemB met chrysant op
Heigrond in deperiode 17 april 1994 - 17 april 1995
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Fig. 16 Cumulatieve aanvoer- en afvoertermen van de waterbalans in kassysteem B met chrysant
op Heigrond in deperiode 17 april 1994 -17 april 1995.Afvoertermen berekend met SWAP
1993
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4.3.2 Transport van heptenofos en tolclofos-methyl
De resultaten van de berekeningen met PESTLA 3.0 voor de beweging van
heptenofos in het kassysteem chrysant op kleigrond zijn weergegeven in figuur 17
(boven). In het begin van de periode van maart 1994 tot maart 1995 vond driemaal
(april 1994, januari en februari 1995) een toediening van dit middel plaats. In de
berekeningen werd aangenomen dat de toepassingen plaatsvonden op dag 108 van
1994 en dagen 15en 44 van 1995. De hoogste concentraties werden berekend in de
bovenste 0,05 m. De concentratie van heptenofos in de bodemoplossing in deze laag
nam af van een tiental pg l"1 direct na de eerste toepassing tot beneden 0,01 pg l"1
op 30 dagen na toepassing. Het front van heptenofos met een concentratie van 0,1
pg r ' bereikte delaag 0,05-0,10 mop enkele dagen na detoepassing. Indiepere lagen
bleef de berekende concentratie beneden deze waarde. De berekende concentraties
van heptenofos in het drainagewater bleven gedurende het hele jaar beneden het
niveau van 0,01 pg l"1.
De resterende massa van heptenofos in de bodem bedroeg 1dag na toepassing 79%
van de dosering. Ongeveer 1 maand na de eerste toepassing resteerde minder dan
0,1% van de dosering. Op de dag waarop het front van 0,1 pg l"1de grootste diepte
bereikte, resteerde nog ruwweg de helft van de dosering. Het grootste deel van de
dosering bleef in de bovenste 0,05 m. Door de lagere dosering van de toepassing
in 1995 bleven de concentraties in de bodem beneden die ten gevolge van de eerste
toepassing.
De resultaten van de berekeningen met PESTLA 3.0 voor de beweging van tolclofosmethyl in het kassysteem chrysant op kleigrond zijn weergegeven in figuur 17
(onder). In het begin van de periode van april 1994 tot maart 1995 vond achtmaal
(redelijk verdeeld over de hele periode) een toediening van dit middel plaats. De
hoogste concentraties werden berekend in de bovenste 0,05 m. De concentratie in
oplossing in deze laag bedroeg ongeveer 20 pg l"1gedurende de eerste dagen na de
eerste toepassing en nam verder toe tot 115 pg l ' kort na de zesde toepassing (dag
240). Het front van tolclofos-methyl met een concentratie van 0,1 pg l"1bereikte de
laag 0,15-0,20 m op ongeveer 130 dagen na de eerste toepassing. In het
monitoringsjaar kwam dit front niet beneden 0,20 m; door de hoge persistentie zal
dit middel geleidelijk ook diepere lagen bereiken. De concentraties van tolclofosmethyl in het drainagewater bleven gedurende het hele jaar beneden een niveau van
0,01 pg 1'.
De resterende massa van tolclofos-methyl in degrond bedroeg een week na de eerste
toepassing 98% van de dosering. Op 257 dagen na de eerste toepassing resteerde
46% van de cumulatief gedoseerde massa in 1994.Het grootste deel van de dosering
bleef in de bovenste 0,10 m.
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Fig. 17Beweging van heptenofos (boven) en tolclofos-methyl (onder) in kassysteemB met
chrysant op kleigrond
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De gemeten tweewekelijkse concentraties van heptenofos in het drainagewater
varieerden van beneden de bepalingsgrens (0,01 pg l"1) tot 1,40 pg 1'. De 90percentiel-waarde ligt bij 0,12 ug l"1. De hoogste concentraties werden gemeten in
april 1994, nl. 1,40 en0,83 ug 1'. Het voorkomen van deze concentraties is mogelijk
te relateren met de toepassing van dit middel in de periode 28 maart - 24 april 1994.
In de drie daaropvolgende maanden daalde deconcentratie naar een niveau van enkele
honderdsten ug l"1 (Runia et al., 1996). Het voorkomen van enigszins verhoogde
concentraties in januari-februari 1995 heeft mogelijk ook te maken met de twee
toepassingen van heptenofos in deze periode (zie tabel 6).
De gemeten tweewekelijkse concentraties vantolclofos-methyl in het drainagewater
varieerden van < 0,03 tot 7,84 ug l"1. De 90-percentiel-waarde ligt bij 1,12 ug 1'.
De twee-wekelijkse concentraties van tolclofos-methyl lagen meestal op een niveau
van enkele tienden pg l"1;dehoogste concentraties werden gemeten in augustus 1994
en februari 1995 (Runia et al., 1996). Tolclofos-methyl werd gedurende het
monitoringsjaar regelmatig toegepast (in negen perioden), waardoor gedurende het
gehele meetjaar relatief hoge concentraties in het drainagewater werden gemeten.
Door de lange halfwaardetijd van dit middel in de kleigrond (212 dagen), hebben
ook toepassingen van dit middel vóór de start van het monitoringsjaar mogelijk
bijgedragen aan de concentraties in het drainagewater.
De beweging van heptenofos, diazinon en tolclofos-methyl in kassysteem B met
chrysant op kleigrond werd ook berekend voor een fictieve bodembelasting van
0,1 kg ha"1.Net als bij het kassysteem met chrysant op zavelgrond (paragraaf 4.2.2)
bereikt hetfront van heptenofos met een concentratie van 0,1 pg l"1 geen laag beneden
0,10 m en wordt de maximale verspreiding binnen enkele dagen bereikt. Door de
hoge omzettingssnelheid van dit middel nemen de concentraties in de bodem daarna
snel af. Tolclofos-methyl wordt in de kleigrond sterker geadsorbeerd dan in de
zavelgrond, waardoor het front met een concentratie van 0,1 pg l"1 minder diep
doordringt (niet beneden 0,10 m). Door de trage omzetting van tolclofos-methyl
nemen de gehalten in de bodem slechts zeer geleidelijk af. Net als in het kassysteem
met chrysant op zavelgrond isde mate van penetratie van diazinon in het kassysteem
met chrysant op kleigrond iets hoger dan dat van tolclofos-methyl.

4.4 Kassysteem C : radijs op zand
4.4.1 Hydrologie
In figuur 18 is de berekende drainage per dag weergegeven. In de eerste twee
maanden (tot dag 160) werd geen afvoer van water via drainage berekend. In de
periode van dag 160 tot dag 168 werd een relatief lage afvoer berekend: enkele
tienden mm d"1. Na een korte terugval nam de berekende dagelijkse afvoer via
drainage vervolgens snel toe tot ongeveer 7 mm d"1. Hierna nam de berekende
dagelijkse afvoer via drainage vrij snel af tot een niveau van enkele tienden mm d'.
Gedurende derest van het monitoringsjaar bleef de dagelijkse drainage op een relatief
laag niveau. De berekende drainage-afvoer gedurende het monitoringsjaar bedroeg
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177mm(0,48mmd"1). Deberekendedieptevandegrondwaterspiegel isgemiddeld
ongeveer 0,80 m; het hoogste berekende niveau van het grondwater lag op 0,5 m
beneden het grondoppervlak.
berekende drainage (mm d")

260

340
dag

Fig. 18 Berekende dagelijkse afvoer van water via drainage in kassysteem Cmet radijs op
zandgrond in deperiode 17 april 1994 - 17 april 1995

In figuur 19wordt het verloop gegeven van de cumulatieve gemeten en berekende
drainage met de tijd. De verschillen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt
doorlateraleinzijging vanwatervanuitdeomliggendepoldersloten.Debijdragevan
deze route aan de afvoer via de drainagebuizen werd met SWAP 1993 niet
gesimuleerd. Extra wateraanvoer vond plaats via stomen (9 mm). De aanvoer van
water via deze route en de afvoer ervan via drainage werd niet met SWAP 1993
gesimuleerd. Omdat het begin van het najaar van 1994 zeer nat was, werd in die
periode (rond dag250)waarschijnlijk ookenigermate regenwater viahetdrainagesysteem afgevoerd.
Een overzicht van aanvoer- en afvoertermen van de waterbalans voor kassysteem
C is gepresenteerd in figuur 20. De cumulatieve watergift in kassysteem C in de
periode van dag 94 in 1994 tot en met dag 93 in 1995 bedroeg 678 mm, hetgeen
overeenkomt metgemiddeld 1,86 mmd"1. Eendeelvanhetjaarlagdegrondindeze
kas braak. De som van de verdamping van het radijsgewas en dat van de bodem
bedroeg 459 mm (gemiddeld 1,26 mm d"1). Ook werd voor kassysteem C extra
waterafvoer berekendviawegzijging naarhetdieperegrondwater.Deze waterafvoer
werd berekend op 44 mm in de periode van dag 94 in 1994 tot en met dag 93 van
1995 (gemiddeld 0,12 mm d'1).
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Fig. 19 Berekende en gemeten cumulatieve afvoer van water via drainage in kassysteem Cmet
radijs op zandgrond in deperiode 17 april 1994 - 17 april 1995
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Fig. 20 Cumulatieve aanvoer- en afvoertermen vande waterbalans in kassysteem C met radijs
op zandgrond in de periode 17 april 1994 - 17 april 1995. Afvoertermen berekend met SWAP
1993

Metingen van de afvoer van water via drainage (Korsten, 1997)wezen opeen
aanzienlijke netto aanvoer via laterale inzijging, namelijk 203 mm (gemiddeld
0,56 mmd"1) voor deperiode vandag94in 1994 totenmetdag93in 1995. De
totale afvoer van water viadrainage bedroegin dezeperiode431mm(1,18mmd"1).
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De laterale inzijging overtreft in belangrijke mate de met SWAP 1993 berekende
wegzijging.

4.4.2 Transport van diazinon en tolclofos-methyl
Deresultatenvandeberekeningen metPESTLA 3.0voordebewegingvandiazinon
in het kassysteem radijs op zandgrond zijn weergegeven in figuur 21.In het begin
van de periode van maart 1994 tot maart 1995 vond éénmaal (april 1994)een toediening van dit middel plaats. De hoogste concentraties werden berekend in de
bovenste 0,05 mvan de bodem. De concentratie in deze laag nam af van 19pgl"1
op de dag van toepassing tot 0,1 ug l"1 op 74 dagen na toepassing. Het front van
diazinon met een concentratie van 0,1 ug l"1 bereikte een maximale diepte van
ongeveer 0,1 m op 38 dagen na de toepassing. De berekende concentraties van
diazinoninhetdrainagewaterblevengedurendehethelejaarbenedenhetniveauvan
0,01 pg l 1 .
Deresterende massavandiazinon indegrond bedroegeenweeknatoepassing63%
van de dosering. Op 105 dagen na toepassing resteerde minder dan 0,1%van de
dosering. Op de dag waarop het front van 0,1 pg l"1 de grootste diepte bereikte,
resteerde nog 8% van de dosering. Het overgrote deel van de dosering bleef in de
bovenste 0,15 m.
Deresultaten van deberekening met PESTLA 3.0voor debeweging van tolclofosmethylinhetkassysteemradijs opzandgrondzijnweergegeveninfiguur 21(onder).
In het begin van de periode van maart 1994 tot maart 1995 vond negenmaal (vrij
regelmatig,maargeentoepassingindezomer)eentoediening vanditmiddelplaats.
De hoogste concentraties werden berekend in de bovenste 0,05 m.De concentratie
in deze laag nam af van 60 pg l"1 direct na de eerste toepassing tot 14 pg l"1 op
159 dagen na toepassing. Hierna nam de concentratie weer toe als gevolg van de
nieuwe toepassing. De berekende concentratie in oplossing was het hoogst kort na
delaatstetoepassinginhetmonitoringsjaar: 350pgl"1. Hetfront van tolclofos-methyl
met een concentratie van 0,1 pg l"1bereikte de laag 0,15-0,20 m op 136 dagen na
de eerste toepassing; in het monitoringsjaar kwam dit front niet dieper. De
concentraties van tolclofos-methyl in het drainagewater bleven gedurende het hele
jaar beneden het niveau van 0,01 pgl"1.
Deresterendemassavantolclofos-methyl indegrondbedroegeenweeknadeeerste
toepassing 97%vandedosering.Aanheteindvanhetmonitoringsjaar resteerdenog
56% van de cumulatieve dosering. Op de dag waarop het front van 0,1 pg l"1 de
grootstedieptebereikte,resteerdenog54%vandecumulatievedosering.Hetgrootste
deel van de dosering bleef in de bovenste 0,10 m.
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Fig. 21 Beweging van diazinon (boven) en tolclofos-methyl (onder) in kassysteem C met radijs
op zandgrond
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> 100

Debewegingvanheptenofos,diazinonentolclofos-methyl inkassysteemCmetradijs
op zandgrond werd berekend voor een fictieve bodembelasting van 0,1 kg ha"1.In
figuur 22isdebewegingvandezemiddeleninditkassysteem weergegeven.Dehoge
omzettingssnelheid van heptenofos leidt ertoe dat het middel alnakorte tijd uit het
profiel is verdwenen. Tolclofos-methyl isveelpersistenter, maarpenetreert relatief
traagindebodemdoordevrij sterkeadsorptie aandegronddeeltjes. Diazinon heeft
in de zandgrond een vrij lage halfwaardetijd en is in ongeveer 3 maanden uit het
profiel verdwenen. Net alsbijdehierboven beschrevenpraktijktoepassing blijft het
middel in de bovenste 0,15 m van de bodem.
De gemeten tweewekelijkse concentraties van diazinon in het drainagewater
varieerden van beneden de bepalingsgrens (0,02 pg l"1) tot 3,24 pg l"1. De 90percentiel-waarde voor deze concentraties bedroeg 0,28 pg l"1(Runia et al., 1996).
Relatief hoge concentraties werden gemeten in maart en april 1994. De hoogste
tweewekelijkse concentratievandiazinonwerdgemetenineenperiode(13-27april)
die grotendeels overeenkomt met die waarin het middel werd toegepast.
Degemetentweewekelijkse concentratiesvantolclofos-methyl inhetdrainagewater
varieerden van beneden de bepalingsgrens (0,03 pg 1') tot 3,17 pg 1'. De 90percentiel-waardevandezeconcentratieslagbij 1,19 pgl"1. Dehoogste concentraties
werden gemeten in maart-april 1994en inoktober 1994- maart 1995 (Runia etal.,
1996). Gedurende het meetjaar werd tolclofos-methyl in deze perioden toegepast.
In de periode zonder toepassingen van dit middel (mei-september) bleef de
concentratie in het drainagewater op een relatief laag niveau (tot 0,1 pg l"1). Door
de lange halfwaardetijd van dit middel in de zandgrond (113 dagen), hebben ook
toepassingen van dit middel vóór de start van het monitoringsjaar mogelijk
bijgedragen aan de concentraties in het drainagewater.
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Fig. 22 Beweging van heptenofos (boven), tolclofos-methyl (midden) en diazinon (onder) in
kassysteem C met radijs op zandgrond bij eenfictieve bodembelasting van 0,1 kg ha'
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4.5 Kassysteem D: fresia op veen
4.5.1 Hydrologie
De berekende dagelijkse drainage is gedurende de hele simulatieperiode constant
vanwege de aanname van een constant grondwaterniveau. In figuur 23 zijn de
berekendeengemetencumulatievedrainageweergegeven.Deberekendecumulatieve
afvoer via drainage in de periode dag 178 van 1994 tot en met dag 177 van 1995
bedraagt 345 mm (gemiddeld 0,95 mm d"1).
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Fig. 23 Berekende en gemeten cumulatieve afvoer van water via drainage in kassysteem D met
fresia op veengrond in deperiode 27juni 1994 - 25juni 1995

De gemeten cumulatieve drainage over de periode van dag 178 in 1994tot en met
dag 177in 1995bedraagt346mm(gemiddeld0,95mmd"1; Korsten, 1997).Eengroot
deel van deze afvoer wordt veroorzaakt door laterale inzijging van water vanuit de
boezemsloot, waarvanhetniveauop0,30mbeneden hetmaaiveld ligt (persoonlijke
mededeling tuinder).
Een overzicht van aanvoer- en afvoertermen van de waterbalans voor kassysteem
Disgepresenteerd infiguur 24.Decumulatievewatergift inkassysteemDgedurende
de periode van dag 178 van 1994 tot en met dag 177 van 1995 bedraagt 272 mm,
hetgeen overeenkomt met gemiddeld 0,75 mm d"1.De extra aanvoer van water bij
stomen bedroeg 60 mm (verspreid over het helejaar). De aanzienlijke inzijging in
dit veengebied wordt voor deze periode geschat op 439 mm (1,20 mm d'1). De
cumulatieve verdamping bedroeg 401 mm (gemiddeld 1,10 mm d"1);hiervan werd
(bij een geschatte LAIvan 5,3) 374mmtoegeschreven aanverdamping door gewas
en 27 mm aan verdamping vanaf de bodem.
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Opgemerkt dient teworden dat deonderrandvoorwaarde in dit systeem, i.e. de diepte
van de grondwaterspiegel, zodanig was gekozen dat deberekende afvoer via drainage
overeenkwam met die gemeten (Korsten, 1997).
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Fig. 24 Cumulatieve aan- en afvoertermen vande waterbalans in kassysteem D metfresia op
veengrond in de periode 27juni 1994 -25juni 1995.Afvoertermen berekend met SWAP 1993

4.5.2 Transport van heptenofos
De resultaten van de berekeningen met PESTLA 3.0 voor de beweging van
heptenofos in het kassysteem fresia op veengrond zijn weergegeven in figuur 25.
In het begin van deperiode van april 1994tot april 1995vond tweemaal (septemberoktober en november 1994) een toediening van dit middel plaats. De hoogste concentraties werden berekend in de bovenste 0,05 m van de bodem. De concentratie
in deze laag nam af van 9,5 ug l"1 direct na toepassing tot minder dan 0,1 ug l"1 op
ongeveer zes dagen na toepassing. Het front van heptenofos met een concentratie
van 0,1 ug r ' bereikte de laag van 0,05-0,10 m enkele dagen na de toepassing, maar
kwam niet dieper. Na de tweede toepassing kwam dit front ook niet in de laag van
0,05-0,10 m. Deberekende concentraties van heptenofos inhet drainagewater bleven
gedurende het hele jaar beneden het niveau van 0,01 ug 1'.
De resterende massa van heptenofos in de veengrond bedroeg een dag na toepassing
42% van de dosering. Een week na toepassing resteerde minder dan 0,1% van de
dosering. Op de dag waarop het front van 0,1 ug l"1 de grootste diepte bereikte,
resteerde nog 10% van de dosering. Het overgrote deel van de dosering bleef in de
bovenste 0,05 m.
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Fig. 25 Beweging van heptenofos in kassysteem D metfresia opveengrond

De gemeten tweewekelijkse concentraties van heptenofos in het drainagewater
varieerdenvan<0,01tot0,70ugl*1. De90-percentiel-waardevandezeconcentraties
lagbij 0,08 ugl"1(Runia etal., 1996).Dehoogste concentraties werden gemeten in
oktober-november 1994.Detoepassing vanditmiddel op2oktober opongeveer de
helft van de oppervlakte van het bedrijf heeft waarschijnlijk aan de verhoogde
concentratie in de periode 26 september - 10oktober bijgedragen. Vóór oktober en
na november lagen de concentraties op een niveau van enkele honderdsten ugl"1.
Detoepassing vanheptenofos op 19november opongeveeréénderde vande oppervlakte van het bedrijf heeft mogelijk bijgedragen aan deverhoogde concentratie in
de periode 8-22 november.
Debewegingvanheptenofos, diazinonentolclofos-methyl inkassysteemDmet fresia
opveengrond werdberekendvooreenfictieve bodembelasting van0,1 kg ha"1.Net
als in de andere kassystemen, isheptenofos door de hoge omzettingssnelheid al na
korte tijd uit het profiel verdwenen. Tolclofos-methyl wordt in de veengrond
aanzienlijk sneller omgezet en sterker geadsorbeerd danindezavel-,deklei-ende
zandgrond, waardoor dit middel in deveengrond minder diepkan doordringen dan
in de andere gronden. De snelheid van omzetting van diazinon in de veengrond is
vergelijkbaar metdieindezandgrond,maardoordesterkereadsorptievanditmiddel
in de veengrond is de beweging van diazinon in de veengrond minder dan in de
zandgrond: het middel blijft in de bovenste 0,10 m.
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4.6 Algemene bespreking
De waterhuishouding in de vier kassystemen chrysant op zavelgrond, chrysant op
kleigrond, radijs op zandgrond en fresia opveengrond, werd gesimuleerd met behulp
van het computermodel SWAP 1993. Gegevens met betrekking tot de watergift
werden verkregen via metingen en die voor gewasverdamping via schattingen. De
waterbalans van drie van de vier systemen kon niet volledig beschreven worden,
omdat in SWAP 1993 geen rekening is gehouden met inzijging van water vanuit
nabijgelegen sloten. Daardoor viel de berekende drainage van water in de kassystemen
chrysant op kleigrond en radijs op zandgrond lager uit dan die gemeten in deze
systemen. Verwacht mag worden dat de inzijging heeft geleid tot een hogere
grondwaterstand dan die berekend.
De onderrandvoorwaarde voor de kassystemen chrysant op zavelgrond, chrysant op
kleigrond en radijs op zandgrond was het optreden van kwel vanuit of wegzijging
naar het diepere grondwater. De drukhoogte in de watervoerende laag en de
stromingsweerstand in het afdekkend pakket zijn niet terplaatse bepaald. De waarden
werden ontleend aan een eerdere regionale studie in het gebied, die vermoedelijk
een globaal beeld geeft. Aanbevolen wordt om in verder onderzoek naar de
waterhuishouding in kassen ter plaatse de betreffende drukhoogte en weerstand te
bepalen.
Voor het systeem fresia op veengrond kon de waterhuishouding van de bodem niet
gesimuleerd worden met de beschikbare gegevens. De bijdrage van de laterale
inzijging aan de toevoer van water in de veengrond was relatief groot en deze
inzijging kon niet worden gesimuleerd met SWAP 1993.Daarnaast werd de op basis
van literatuurgegevens berekende wegzijging mogelijk overschat. Als randvoorwaarde
werd een constante diepte van de grondwaterspiegel aangenomen, die gecalibreerd
werd op de gemeten afvoer van het drainagewater.
De invoergegevens voor SWAP met betrekking tot de verdamping van chrysant en
radijs in de bestudeerde kasysstemen op dagbasis werden verkregen met behulp van
een empirische relatie tussen de verdamping en de globale straling. Voor fresia werd
de dagelijkse verdamping gelijkgesteld aan het daggemiddelde berekend uit de totale
verdamping tijdens de teelt van dit gewas. De werkelijke verdamping van de
gewassen in de bestudeerde kassystemen kan hebben afgeweken van die geïntroduceerd in de simulaties, maar de onzekerheid is vermoedelijk minder groot dan die
bij andere termen van de waterbalans.
De beweging van bestrijdingsmiddel in de kasgrond werd berekend met PESTLA
3.0. De uitspoeling van heptenofos werd berekend voor de kassystemen A met
chrysant op zavelgrond, B met chrysant op kleigrond en D met fresia op veengrond.
De berekende concentraties van heptenofos in het drainagewater waren lager dan 0,01
ug1"'.Daarentegenwerdenwelduidelijke concentratiesinhetwatervande drainageputten
van dezekassengemeten (Runiaetal., 1996).De90-percentiel-waardenvande gemeten
concentraties bedroegen 0,04,0,12en0,08 ug1"' voorrespectievelijk dekassystemen A,
BenD.
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VoordekassystemenBmetchrysantopkleigrondenCmetradijs opzandgrondwaren
deberekendeconcentratiesvantolclofos-methyl inhetdrainagewaterlagerdan0,01 ug
l"1.DeconcentratiesgemeteninhetwatervandedrainageputtenvankassenBenCwaren
aanzienlijkhoger(Runiaetal.,1996).De90-percentiel-waardenvandezeconcentraties
bedroegen1,12en1,19ugl"1voorrespectievelijkdekassenBenC.Opbasisvandelagere
waardevoordeadsorptievantolclofos-methyl indezandgrond(Kd=9,91kg"1)dandie
van dit middel in dekleigrond (Kd = 16,71 kg"1)zou men hogere concentraties inhet
drainagewater vandezandgrondverwachten.Daarentegen werdopdekleigrond meer
beregenddanopdezandgrond,watleiddetothogereafvoeren viadrainage: 1,6vs 1,2
mmd"1.
DeberekendeconcentratiesvandiazinoninhetdrainagewatervankassysteemCmetradijs
opzandgrondwarenlagerdan0,01 ugl"1.InhetwatervandedrainageputvankasCwerden
beduidendhogereconcentraties gemeten(Runiaetal., 1996).De90-percentielwaarde
vandegemetenconcentraties bedroeg0,28ugl"1.
Deconcentratiesvandedrievoorbeeldbestrijdingsmiddelen berekendmetdecombinatie
SWAP1993enPESTLA3.0warenaanzienlijklagerdandiegemeteninhetdrainagewater
(Runiaetal.,1996).Ditduidteropdaterpreferentewaterstromingenstoftransport heeft
plaatsgevondenindekasgronden.Ditkano.a.hetgevolgzijnvanintensieveberegening,
ongelijkmatigewaterverdelingenruimtelijkevariabiliteitindevochtkarakteristiekenvan
de kasgrond. Mogelijk is ook plaatselijk extra water (met bestrijdingsmiddel) op de
kasgrondterechtgekomen(bijv.condenswater,afdruipwater).Inhoofdstuk6wordtnadere
aandachtbesteedaandemogeüjkecomplicatiesbijhettransportvanbestrijdingsmiddelen
inkasgronden.
Diazinonenheptenofoszijnbeidegewasbehandelingsmiddelen.Indeberekeningenwerd
aangenomen dat 10% van de dosering op de bodem terecht komt. Mogelijk was de
werkelijkebodemdepositiehogerdoordetoedieningsmethodeendegewaseigenschappen.
Ook kan er middel zijn afgespoeld vanaf de gewassen bij de beregening. Met het
beregeningswater werden ook bestrijdingsmiddelen meegevoerd. Andere wijzen van
bodembelastingmetwaterplusbestrijdingsmiddelenzijnmogelijk,maarhiernaarwerden
geenwaarnemingenverricht.Eenverhogingvandebodembelastinggeeftuiteraardeen
hogeruitspoelingsrisico.
Deconcentratiesvaneenmiddelalstolclofos-methyldattraagwordtomgezetzijnmogeüjk
deelshetgevolgvantoepassingendievoorafgingenaandestartvanhetmeetprogramma.
Debijdragevaneerderetoepassingenaandedrainagewater-concentratie vanmiddelen
meteenlangehalfwaardetijd kondoorRuniaetal.(1996)nietwordengekarakteriseerd.
Bijdeeerstemetingenvanorganofosfaat-bestrijdingsmiddelen indrainagewatervanenkele
kassen(Runiaetal.,1996)kanverontreinigingviadedrainageputtenindekassenhebben
plaatsgevonden. Dit kan o.a. door depositie vanuit de kaslucht en door instroming
vanwatervanafdekasoppervlakken.Debijdragevanhetinzijgende oppervlaktewater
aan de concentraties in het drainagewater is niet bekend. Afhankelijk van de
concentratie in het inzijgende water is er een bijdrage aan of verdunning van de
concentratie die van boven uitspoelt uit het bodemprofiel.

61

5 Berekeningen voor scenario's

5.1 Inleiding
Opbasisvandeuitkomsten vanhetmonitoringsprogramma (Runiaetal., 1996),het
onderzoek naar de kassysternen (Matser et al., 1996) en die van de berekeningen
voordekassystemenA,B,CenD(hoofdstukken 3 en4)werdenscenario's opgesteld
voor berekeningen. Het doel was om meer inzicht te krijgen in het effect van
maatregelen (met betrekking tot bijvoorbeeld beregening, bodembelasting) op de
uitspoeling, alsmede in het effect van grondsoort, omzettingssnelheid en sorptiecoëfficiënt.
Om een overzicht te krijgen van de te verwachten uitspoeling van bestrijdingsmiddelen bij grondteelten in kassen, zijn vijf klassen van middelen onderscheiden
vanlaag tot hoog uitspoelingsrisico. De indeling volgt uit de beoordeling van deze
middelen inhet standaardscenario voor toelating. Uit elke klasse iseen voorbeeldmiddel gekozen. Voor deze vijf middelen wordt de uitspoeling berekend in het
kassysteem met chrysantenteelt op zavelgrond.
Overzicht van de scenarioberekeningen:
— berekeningen met vijf voorbeeldmiddelen uit de klassen van laag tot hoog
uitspoelingsrisicovoorchrysantenteelt opzavelgrondbijeenéénmaligedosering
van 1kg ha"1 op dag 108, i.e. 18 april 1994;
— invloed van de watergift op de beweging van een 'matige uitspoeler' door
beregening op het niveau van 175%, 150% en 125% van de potentiële
evapotranspiratie;
— invloed van de grondsoort (klei, zand, veen) op het gedrag van een 'matige
uitspoeler';
— invloed van variatie in de omzettingssnelheid van de 'matige uitspoeler':
gemiddelde ± standaardafwijking;
— invloed van variatie in de sorptiecoëfficiënt Kom van de 'matige uitspoeler':
gemiddelde ± standaardafwijking;
— invloedvanhetniveauvandebelastingvandebodemdoorde 'matige uitspoeler'
bodemdepositie van 5%, 10%, 20%, 40% en zoals bij bodembehandeling;
— invloed van de dikte van de doorstroomde laag beneden de grondwaterspiegel;
dikte als in bestudeerde kassysteem ± 50% van deze dikte;
— invloed vaninspoelenopdebewegingvande 'matige uitspoeler' (als voorbeeld
voor mobiel bodemnematicide): meten zonder eeninspoelen met 50mm water.
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5.2 Rubricering bestrijdingsmiddelen
De bestrijdingsmiddelen toegestaan in de grondteelten in kassen zijn ingedeeld in
een zestal klassen, hetgeen is weergegeven in tabel 12.Het indelingscriterium is het
niveau van uitspoelen berekend voor het standaardscenario in de toelatingsprocedure
voor bestrijdingsmiddelen, zoals vermeld in de Milieufiches van het RIVM. De
indeling op uitspoelingsrisico (concentratie in bovenste grondwater) intabel 12geldt
voor vollegrondsteelten. Uit deverbruikscijfers over 1993voor bestrijdingsmiddelen
inglasteelten (ISBEST) werd inzicht verkregen in de middelen dietoegepast werden
in de glastuinbouw. Het totale verbruik is op te delen in vollegrondsteelten (zoals
fabrieksaardappel, suikerbiet, snijmaïs), opgaande teelten (boomteelt, appel, peer)
en de teelten onder glas.
Tabel 12 Uitspoelconcentraties
toelating"

van bestrijdingsmiddelen

volgens de standaardbeoordeling

in de

Uitspoelconcentratie Oigi"1)
> 10

1-10

0,1-1

0,01-0,1

0,001-0,01

aldicarb
carbendazim
benomyl
thiofanaat-methyl
chloorthalonil/HTI
etrimfos/metab.
propoxur

carbofuran
cyromazin
ethiofencarb
oxamyl
thiram

buprofezin
dimethoaat
fenamifos
furalaxyl
lindaan
trichloorfon

dichloran
methaldehyde
methomyl

carbaryl
ethoprofos
linuron
methamidofos
triazofos

a

De meeste middelen toegepast in kasteelten geven een uitspoeling in het standaardscenario te zien
van < 0,001 ug l 1 .

Aldicarb, oxamyl, ethoprofos en fenamifos worden gebruikt ter bescherming van de
wortels tegen nematoden-aantasting vanuit de bodem. Een goede verdeling in de
wortelzone moet vaak worden bereikt via inspoeling. Oxamyl wordt ook gebruikt
voor gewasbehandeling tegen schadelijke insecten.
Het fungicide carbendazim is tevens het werkzame omzettingsproduct van benomyl
en thiofanaat-methyl. Deze middelen worden o.a. verspoten over het gewas tegen
schimmelaantastingen. Verder kennen deze middelen giet- en grondbehandelingen
tegen voetrot en wortelrot. Ook het fungicide furalaxyl kent gewas-, giet- en
grondbehandelingen.
Andere fungiciden intabel 12voor gewasbehandeling zijn: chloorthalonil en thiram.
Het fungicide dichloran wordt gebruikt voor grondbehandelingen.
Diverse insecticiden in tabel 12 worden verspoten over de gewassen: etrimfos,
propoxur, cyromazin, buprofezin, dimethoaat, trichloorfon, methomyl, carbaryl,
methamidofos en triazofos. Propoxur kent tevens bodembehandelingen tegen insecten.
Carbofuran, ethiofencarb enlindaan zijn grondbehandelingsmiddelen tegen aantasting
door insecten.
Metaldehyde wordt in korrels op de grond gestrooid tegen slakkenvraat. Het gebruik
van herbiciden (i.e. linuron) in kassen is beperkt.
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De volgende vijf voorbeeldmiddelen zijn gekozen (vetgedrukt in tabel 12):
carbendazim, carbofuran, furalaxyl, methomyl en triazofos. De berekende
concentratiesvandezemiddeleninhetbovenstegrondwaterinhet standaardscenario
zijn resp. 20, 1,0,9, 0,01 en 0,002 ug l 1 .

5.3 Scenarioberekeningen
Voor de gekozen middelen in paragraaf 5.2 werden berekeningen uitgevoerd voor
hetkassysteemchrysantenopzavelgrondineenwegzijgingsgebied. Opgemerktdient
tewordendathethier omeen 'natte tuinder' gaat.Erisberegend met hoeveelheden
dieovereenkomen met 186-197%vandejaarlijkse berekende(1994-1995)potentiële
evapotranspiratie (i.e.gewasverdamping enbodemverdamping). Eentoediening als
bodembehandelingsmiddel werd aangenomen met een dosering van de actieve stof
van 1,0kgha"1 op 18april 1994(dag 108).Degemetendagwaardenvoorberegening
endegeschatte waarden voordeevapotranspiratie zijn gebruikt als invoergegevens
voor de periode van april 1994 tot april 1995. Voor ieder volgend jaar zijn de
beregenings-en verdampingsgegevens gelijk genomen aan die voor deze periode.

5.3.1 Gedrag van middelen uit verschillende uitspoelingsklassen
De gegevens over de halfwaardetijd DT50 en de adsorptiecoëfficiënt Kom van
carbendazim, carbofuran, furalaxyl, methomyl en triazofos voorde berekening van
het effect van de stofeigenschappen op de uitspoeling zijn vermeld in tabel 13.De
waarden zijn gemiddelden die gebruikt zijn voor de standaardberekening met het
PESTLA-modelindetoelatingsprocedure. Uitdetabelblijkt duidelijk datertussen
de middelen grote verschillen in DT50 en Komzijn.
Tabel 13 Halfwaardetijden (DT50)en adsorptiecoëfficiënten (Kom)van vijf bestrijdingsmiddelen
gebruikt als invoer voor berekeningen met PESTLA voor het kassysteem met zavelgrond
Middel

DT50 (d)

Kom (1 kg1)

carbendazim"
carbofuranb
furalaxyl'
methomyl"
triazofos'

88
26
49
8
102

18
18
40
12,4
208

Literatuur: a Maslankiewics &Linders (1993); bJansma &Linders (1993);c Lössbroek (1988);
d
Luttik &Linders (1990);e Panman &Linders (1991).

DeFreundlich-exponent Nvoorde adsorptie-isotherm werdvoorelk middel op 0,9
gesteld. De TSCF-waarden (transpiratiestroomconcentratiefactor) voor passieve
wortelopname werden berekend uit log (Kow)waarden, een parameter die de mate
vanlipofiliteit vaneenstof aangeeft (Km.=coëfficiënt voordeverdelingvanmiddel
tussen n-octanolenwater).Volgens Behrendt en Brüggeman (1993) is delog{Kow)
van carbofuran 1,82, terwijl volgens Jansma en Linders (1993) deze waarde -1,23
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is. Bij de berekeningen voor dit scenario is de waarde van Behrendt en Brüggeman
(1993) genomen. Deze waarde levert een TSCF opvan 0,784 voor carbofuran, welke
een bijna optimale opname voorstelt. Voor carbendazim bedraagt de geschatte waarde
voor TSCF 0,729, die voor furalaxyl 0,554, en die voor methomyl 0,240. Voor
triazofos was de log (Â"0M)-waarde onbekend en werd een TSCF van 0,50
aangehouden.
De figuren 26 en 27 laten de beweging van de vijf voorbeeldmiddelen zien in de
bovenste meter van de zavelgrond van het kassysteem met chrysant, als gevolg van
een bodembehandeling met 1,0 kg ha"1. Uit figuur 26 blijkt dat toepassing van een
middel met relatief zwakke sorptie en trage omzetting in grond, zoals carbendazim,
een hoge mate van uitspoeling oplevert. De uitspoeling is laag voor een middel met
een sterke sorptie aan gronddeeltjes, zoals triazofos (figuur 27). De uitspoeling is
ook relatief laag voor een middel met zwakke sorptie en snelle omzetting
(bijvoorbeeld methomyl).
De berekende cumulatieve afvoer via de drainagebuizen (op 0,90 m diepte) over de
periode 17 april 1994 - 31 december 1997 bij een bodembehandeling met 1,0 kg
actieve stof ha"1 is voor elk van de voorbeeldmiddelen weergegeven in tabel 14. De
hoogste uitspoeling werd berekend voor carbendazim, namelijk 3,8% van de dosering
in 3,7 jaar. De laagste uitspoeling werd berekend voor triazofos, deze is ongeveer
1/10 000 maal die voor carbendazim. De relatief hoge uitspoeling van carbendazim
is het gevolg van de geringe mate van adsorptie van dit middel aan gronddeeltjes
(lage waarde voor Kom). Hoewel methomyl een vergelijkbare Kom heeft, is de
berekende uitspoeling van dit middel veel lager. Dit kan verklaard worden uit de
snelle omzetting van methomyl in grond (lage waarde voor DT50).
Tabel 14 Berekende cumulatieve uitspoeling van de vijf voorbeeldmiddelen en de afvoer ervan
via drainagewater voor chrysantenteelt op zavel 3,7 jaar na toepassing. Dosering 1 kg ha'.
Bestrijdingsmiddel

Uitspoeling
(% van dosering)

carbendazim
carbofuran
furalaxyl
methomyl
triazofos

3,8110
0,1883
0,1094
0,0039
0,0003

In figuur 28 is voor carbendazim het verloop van de berekende concentratie in het
drainagewater met detijd weergegeven. Ook de cumulatieve uitspoeling is gegeven,
uitgedrukt als percentage van de dosering. De concentratie in het drainagewater is
berekend bij een profieldiepte van 1,70 m. De grondwaterstand varieerde van
ongeveer 0,80 mtot 0,50 mbeneden maaiveld. De concentratie bereikt een maximum
van ongeveer 10ug l ' op ongeveer een halfjaar na de toepassing. Incidenteel worden
hogere concentraties berekend als gevolg van hoge watergiften. Gedurende het eerste
jaar na toepassing loopt de cumulatieve uitspoeling op tot ongeveer 3% van de
dosering; daarna neemt de cumulatieve uitspoeling nog maar geleidelijk toe.
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Concentratie in bodemoplossing
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Fig. 26 Concentratie van carbendazim (boven), carbofuran (midden) en furalaxyl (onder) in het
bodemvocht van de zavelgrond vanhet kassysteem met chrysant, berekend voor de periode 19941997
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Concentratie in bodemoplossing
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Fig. 27 Concentratie van triazofos (boven) en methomyl (onder) in het bodemvocht van de
zavelgrond van het kassysteem met chrysant, berekend voor de periode 1994-1997
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Fig. 28 Berekende concentratie van carbendazim in drainagewater en cumulatieve uitspoeling

Triazofos is in het drainagewater van het kassysteem met chrysant op zavel
aangetoond (Runia et al., 1996).Degemeten tweewekelijkse concentraties lagen in
hettraject vanbenedendebepalingsgrens (0,03ugl"1)tot0,06ugl'. Ditmiddelwerd
echter gedurende hetmonitoringsjaar in dit systeem niettoegepast. Mogelijk wordt
de aanwezigheid van dit middel in het drainagewater veroorzaakt door a) residuen
van eerdere toepassingen, b) het gebruik van triazofos bevattend water bij de
beregening of c) aanvoer van triazofos via laterale inzijging van water uit
naastliggende watergangen.

5.3.2 Watergift
De watergift zoals toegepast in kassysteem A met chrysant op zavel bedroeg
gemiddeldbijnatweemaaldehoeveelheid benodigdvoorevapotranspiratie (paragraaf
4.2.1). In het volgende scenario wordt de invloed van beperking van de watergift
op de mate van uitspoeling van het voorbeeldmiddel carbofuran (een 'matige
uitspoeler')berekend.Hiertoewordtdewatergift inditsysteemverminderdtot175%,
150% en 125% van de hoeveelheid water nodig voor evapotranspiratie van een
chrysantgewas.
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Fig. 29 Concentratie vancarbofuran inhet bodemvocht vande zavelgrond vanhet kassysteem
met chrysant bij vier niveaus vanwatergift voor deperiode 1994-1997. Een 100% watergift
komt overeen metde hoeveelheid water gelijk aandepotentiële evapotranspiratie
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De beweging van het voorbeeldmiddel carbofuran in de bovenste meter van de
zavelgrond van het kassysteem met chrysant bij devier verschillende beregeningsscenario'sisweergegeveninfiguur 29.Degevoeligheidvandematevanuitspoeling
voorverschilleninwaterregiem indekasblijktduidelijk uithet verspreidingspatroon
vancarbofuran. Bijeenberegeningsregiem van 1,25 maaldeevapotranspiratie blijft
het middel in de bovenste 0,65 m en wordt geen uitspoeling berekend. In de
standaardsituatie (tweemaal deevapotranspiratie) reikthetconcentratiefront dieper
dan 1,0 m en treedt er een duidelijke uitspoeling op.
Decumulatieve uitspoelingvancarbofuran voorelkberegeningsscenario gedurende
een periode van 3,7 jaar is vermeld in tabel 15.Beperking van de watergift heeft
groot effect opde mate vanuitspoeling van carbofuran. In de standaardsituatie van
een watergift gelijk aan tweemaal de benodigde hoeveelheid water voor
evapotranspiratie bedraagt decumulatieve uitspoeling 0,19 %van dedosering. Bij
een reductie van de watergift tot 1,75maal de evapotranspiratie is de cumulatieve
uitspoeling ongeveer 1/10 maaldieinde standaardsituatie. Bijverderereductie van
dewatergift tot 1,25 maaldeevapotranspiratie wordtdeuitspoeling verwaarloosbaar.
Tabel 15 Watergiften, cumulatieve drainage van water en cumulatieve uitspoeling van
carbofuran berekend voor het kassysteem met chrysant op zavelgrond voor een periode van 3,7
jaar
Watergift
(% van ev apotranspiratie)

Drainage
(mm water)

Uitspoeling
(% van dosering)

200
175
150
125

2149
1495
847
221

0,1883
0,0201
0,00041
« 10 6

5.3.3 Grondsoort
De invloed van de bodemeigenschappen op de uitspoeling van carbofuran in
kassysteem A met chrysant werd bepaald door naast de berekeningen met de
bodemkarakteristieken van de zavelgrond ook berekeningen uit te voeren met die
vandeklei-,dezand-endeveengrond. Voordekleigrond werden dehydrologische
karakteristiekenvanmatigzwareklei(deondergrond inhetkassysteem metchrysant
op kleigrond) gebruikt. Bij invoer van de karakteristieken voor lichte klei (de
bovengrond in het kassysteem met chrysant op kleigrond) trad piasvorming op als
gevolg van de relatief hoge watergiften in het kassysteem en de relatief lage
waterdoorlatendheid van deze grond. De invoergegevens voor de bodem betreffen
de Van Genuchten-parameters, de organische-stofverdeling inhet bodemprofiel en
dedrogebuikdichtheid.Depotentiëleevapotranspiratie vanhetchrysantgewas werd
voor elke grondsoort redelijk goed benaderd. De omzettingssnelheid en de sorptieeigenschappenvancarbofuran indeklei-,dezand-endeveengrondwerden,evenals
dievoordezavelgrond gelijkgesteld aanhetgemiddeldevoorgrond.Degemiddelde
DT50 van carbofuran in grond bedraagt 26 d en de gemiddelde Kom is 181 kg"1. De
dosering van carbofuran werd gesteld op 1,0 kg ha"1.
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Fig. 30 Concentratie van carbofuran in het bodemvocht van de grond in het kassysteem met
chrysant voor zavel-, klei-, zand- en veengrond in de periode 1994-1997
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De beweging van het voorbeeldmiddel carbofuran in de bovenste meter van het
bodemprofiel inhetkassysteemmetchrysantvoordevierverschillende grondsoorten
is weergegeven in figuur 30. Uit deze figuur blijkt de invloed van de
bodemeigenschappen op de concentratie in de bodem. In de zavelgrond met een
relatief laagorganische-stofgehalte reikthetconcentratiefront totbeneden dediepte
van de drainagebuizen (0,9 m) van het kassysteem met chrysant, terwijl in een
veengrond het middel in de bovenste 0,40 m van het profiel blijft.
De cumulatieve uitspoeling van carbofuran bij de verschillende grondsoorten
gedurende eenperiode van 3,7jaar isvermeld intabel 16.Uit de tabel blijkt dat de
hoogste cumulatieve uitspoeling werd berekend voordezavelgrond met het laagste
organische-stofgehalte. Decumulatieveuitspoelingbedroegindezegrond0,19%van
dedosering.Deanderedriegrondenhebbenhogereorganische-stofgehalten, waardoor
de cumulatieve uitspoeling lager is dan die in de zavelgrond. Door het hoge
organische-stofgehalte indeveengrondisdecumulatieveuitspoelingvan carbofuran
in deze grond verwaarloosbaar.
Tabel 16 Berekende cumulatieve uitspoeling van carbofuran en de afvoer ervan via drainage
voor chrysantenteelt op vier verschillende grondsoorten op 3,7jaar natoepassing
Grondsoort

Uitspoeling
(% van dosering)

zavel
klei
zand
veen

0,1883
0,000358
0,006041
0,000013

5.3.4 Omzettingssnelheid
De invloed van de omzettingssnelheid op de uitspoeling werd berekend voor de
uitspoelingvancarbofuran inhetkassysteemmetchrysantopzavelmetals referentie
een gemiddelde waarde voor de omzettingssnelheid. Daarnaast werden ook
berekeningen uitgevoerd met een omzettingssnelheid gelijk aan het gemiddelde
verminderdmetdestandaardafwijking vandemeetwaardenenberekeningenmeteen
omzettingssnelheid gelijk aanhetgemiddeldevermeerderdmetde standaardafwijking
van de meetwaarden.
De beweging van het voorbeeldmiddel carbofuran in de bovenste meter van het
bodemprofiel in het kassysteem met chrysant bij drie verschillende omzettingssnelheden indegrond isweergegeven infiguur 31.Uitdezefiguur blijkt deinvloed
van de omzettingssnelheid. Als gevolg van verschillen in de omzettingssnelheid in
de gronden kan de afvoer van een bestrijdingsmiddel via het drainagewater sterke
verschillen vertonen.
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Fig. 31 Concentratie van carbofuran in het bodemvocht van de zavelgrond vanhet kassysteem
met chrysant in deperiode 1994-1997 bij verschillende halfwaardetijden ingrond
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De cumulatieve uitspoeling van carbofuran bij verschillende waarden voor de
omzettingssnelheid gedurendeeenperiodevan 3,7jaar isvermeld intabel 17.Voor
de korte halfwaardetijd van 12dagen wordt een cumulatieve uitspoeling berekend
van 1/25 maal die voor een gemiddelde halfwaardetijd. Bij een 1,5 maal zo lange
halfwaardetijd ten opzichte van het gemiddelde wordt de berekende cumulatieve
uitspoeling ruim driemaal zo hoog.
Tabel 17Berekende cumulatieve uitspoeling van carbofuran en de afvoer ervan via drainage op
3,7jaar na toepassing bij drie verschillende waarden voor de halfwaardetijd in debovenlaag
vande grond
Halfwaardetijd (DT50)
(d)

Uitspoeling
(%van dosering)

12,0
26,0
38,9

0,007924
0,1883
0,605

5.3.5 Sorptiecoëfficiënt
De invloed van de sorptiecoëfficiënt Komop de uitspoeling van carbofuran in het
kassysteemmetchrysant opzavelgrond werdberekend,meteengemiddelde waarde
voor de sorptiecoëfficiënt als referentie. Berekeningen werden uitgevoerd met een
sorptiecoëfficiënt waarvandewaardegelijk wasaanhetgemiddeldeverminderdmet
de standaardafwijking van de meetwaarden. Hetzelfde werd gedaan voor een Komwaarde van het gemiddelde vermeerderd met de standaardafwijking. Uit literatuurgegevens over de sorptie vancarbofuran berekenden JansmaenLinders (1993) een
gemiddelde waarde voor de Kom van 19,2 1 kg"1 (n = 8). De standaardafwijking
bedroeg 10,7 1 kg"1.DewaardenvanKomwaarvoorberekeningen werden uitgevoerd
bedroegen 9,3, 18,0en 27,71 kg"1.DewaardevandeexponentNvande Freundlich
adsorptie-isotherm werd op 0,9 gesteld.
De beweging van het voorbeeldmiddel carbofuran in de zavelgrond van het kassysteem metchrysant bij dedrieverschillende waarden voorKom is weergegeven in
figuur 32. Een verhoging van de Komvan 9 tot 28 1 kg"1 leidt tot een duidelijke
vermindering van de uitspoeling.
Deberekende cumulatieve uitspoeling vancarbofuran overeenperiodevan 3,7jaar
na de toepassing van 1,0 kg ha"1 bij de drie verschillende waarden voor Kom is
vermeld intabel 18. BijeenhalveringvandewaardevandeKomwordtdeberekende
cumulatieveuitspoeling 3,4maalzohoog.Bij een 1,5 maalzohogewaardevanKom
tenopzichtevanhetgemiddeldewordtdeberekendecumulatieveuitspoelingverlaagd
tot 0,23 maal de referentiewaarde.
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Fig. 32 Concentratie van carbofuran in het bodemvocht van de zavelgrond van het kassysteem
met chrysant in de periode 1994-1997 bij verschillende waarden voor de sorptiecoëfficiënt Kom
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Tabel 18 Berekende cumulatieve uitspoeling van carbofuran en de afvoer ervan via drainage op
3,7 jaar na toepassing bij drie verschillende waarden voor de
sorptiecoëfficiënt
Kom
(1kg'1)
9,3
18
27,7

Uitspoeling
(% van dosering)
0,6438
0,1883
0,0427

5.3.6 Bodembelasting
Deinvloedvandebodembelastingopdeuitspoelingvancarbofuran inhetkassysteem
met chrysant op de zavelgrond werd bepaald door berekeningen uit te voeren voor
vierandereniveausvanbodembelastingnaast 1,0 kg ha"1. Bijeenbodembehandeling
komtdevolledige doseringophetbodemoppervlak; bijeengewasbehandeling komt
slechtseendeelvandedoseringopdebodemterecht.Hetpercentagevandedosering
dat bij een gewasbehandeling op de bodem terechtkomt is vooral afhankelijk van
debespuitingstechniek, destructuurvanhetgewasenhetgewasstadium.Deniveaus
van bodembelasting werden gesteld op 5%, 10%, 20% en 40% van de toegepaste
dosering, i.e. resp. 0,05, 0,10, 0,20 en 0,40 kg ha 1 .
Debeweging van carbofuran in de zavelgrond van hetkassysteem met chrysant bij
vijf verschillende niveaus van bodembelasting is weergegeven in figuur 33. De
vermindering van het deel van de dosering dat op de bodem terechtkomt leidt tot
eenduidelijke verminderingvandeuitspoeling.Bijeenlagerebodembelasting blijven
dehogereconcentratiesinhetbodemvochtmeerbeperkttotdebovenstebodemlagen.
Deberekende cumulatieveuitspoeling vancarbofuran overeenperiode van3,7jaar
nadetoepassing bijverschillende niveaus vanbodembelasting staatintabel 19.Bij
een vermindering van de bodembelasting neemt decumulatieve uitspoeling sterker
af dan de bodembelasting. Als de bodembelasting afneemt tot 1/20 deel (van 1,00
naar 0,05 kg ha"1),dan neemt de uitspoeling af tot 1/50 deel van die bij de hoogste
belasting.Deoorzaakvandezerelatief sterkeafname isdekrommingindeadsorptieisotherm, waardoor de adsorptie bij de lagere concentraties in de bodemoplossing
relatief sterk is.
Tabel 19 Berekende cumulatieve uitspoeling van carbofuran en de afvoer ervan via drainage
voor chrysantenteelt op zavel bij vijf niveaus van bodembelasting, op 3,7 jaar na toepassing
Bodembelasting
(kg ha"1)

Uitspoeling
(% van dosering)

0,05
0,10
0,20
0,40
1,00

0,003632
0,009331
0,02352
0,05822
0,1883
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Fig. 33 Concentratie van carbofuran in het bodemvocht van de zavelgrond van het kassysteem
met chrysant in de periode 1994-1997 bij vijf niveaus van bodembelasting
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5.3.7 Profieldiepte
Bij de berekening van de concentratie van bestrijdingsmiddel in het drainagewater
is de bijdrage van elk van de waterverzadigde bodemcompartimenten aan de totale
afvoer van water via drainage van groot belang. Aangenomen wordt dat een goed
doorlatend waterverzadigd deel van de bodem gelijkmatig draineert op de
drainagebuizen.Indepraktijkkunnen 'storende'lagenvoorkomen,waardoordedikte
vande bodemlaag die bijdraagt aan de afvoer van water via drainage kleiner is.De
invloed vandeprofieldiepte opdeuitspoelingvancarbofuran inhetkassysteemmet
chrysantopzavelgrond werdbepaald doornaastdeberekeningen metde referentieprofieldiepte van 1,70 m (paragraaf 3.4.1) berekeningen uit te voeren met een
ondiepereneendieperbodemprofiel. Dediktenvanhetprofiel werdenbepaalddoor
de diepte van de drainagebuis niet te vermeerderen met een kwart van de afstand
tussen de drainagebuizen, maar met Va en % van die afstand. De profieldiepten
bedragen dan respectievelijk 1,30 en 2,10 m.
Debeweging vancarbofuran inde zavelgrond vanhetkassysteem metchrysant bij
de drie verschillende profieldiepten is weergegeven in figuur 34. In de figuur zijn
geen grote verschillen zichtbaar in de verspreiding van het middel in de bovenste
meter van het profiel.
De berekende cumulatieve uitspoeling van carbofuran in een periode van 3,7 jaar
voordedrieprofieldiepten isvermeld intabel20.Voorhetondiepereprofiel bedraagt
de cumulatieve uitspoeling 1,5 maal die voor de referentie-profieldiepte. Bij het
diepere profiel is de berekende uitspoeling 0,75 maal die in de referentie-situatie.
De orde van grootte van de cumulatieve uitspoeling is voor de drie verschillende
profieldiepten gelijk. Ook valt het tijdstip van deberekende maximale concentratie
van het middel in het drainagewater op dezelfde dag na toepassing.
Tabel 20 Berekende cumulatieve uitspoeling van carbofuran en de afvoer ervan via drainage
voor chrysantenteelt op zavel bij drie profieldiepten, op 3,7 jaar na toepassing
Diepte profiel
(m)

Uitspoeling
(% van dosering)

1,30
1,70
2,10

0,2835
0,1883
0,1416
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Fig. 34 Concentratie van carbofuran in het bodemvocht van de zavelgrond van het kassysteem
met chrysant op zavel in de periode 1994-1997 bij drie profieldiepten
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5.3.8 Inspoelen
De invloed van inspoelen op de beweging van carbofuran in het kassysteem met
chrysantopzavelgrondwerdgeschatdoorberekeningenuittevoerenvoordesituatie
waarbij direct nadetoepassing een extra watergift van 50mmwerd gegeven. Deze
extra watergift werd gelijkmatig verdeeld over twee dagen (de dag van toepassing
en de dag erna) en hierbij trad in het bestudeerde systeem geen piasvorming op.
De beweging van carbofuran in de zavelgrond van het kassysteem met chrysant
zonder en met inspoelen met 50 mm water gedurende de eerste twee dagen na
toepassing is weergegeven in figuur 35.Deberekende concentratieprofielen geven
geen grote verschillen te zien. Opgemerkt dient te worden dat in de figuur
concentratieklassen zijn weergegeven en binnen een klasse is een verschil tot een
factor 10 mogelijk.
Zeer kort na toepassen en inspoelen werden reeds hoge concentraties bestrijdingsmiddel in het drainagewater berekend. Dit is het gevolg van het stijgen van de
grondwaterspiegel totindetoplaag.Demodelcombinatie simuleertdansnelle afvoer
uit de toplaag naar de drainagebuizen. In werkelijkheid treedt er transport en
omzettingopindelagentussentoplaagendrainageniveau.Binnenenkeledagenliep
deberekende uitspoeling terug tot vrijwel niets.Aangezien demodelcombinatie bij
sterkgestegengrondwaterspiegeleenflinke overschattingvande afvoerconcentratie
levert, dientvoorzulke situaties eerstverdere modelontwikkeling plaats tevinden.
Indescenario's metenzonderinspoelenbegonnaomstreeks30dagende 'normale'
uitspoelingsgolf opgangtekomen.Inhet scenario metinspoelen werd op71dagen
natoepassen (bijeendieperegrondwaterspiegel)eenmaximum uitspoelconcentratie
berekend van 5,8 ug l"1.Voor het scenario zonder inspoelen was dat 4,6 ug l"1,ook
na 71 dagen. Deze resultaten geven aan dat inspoeling van bestrijdingsmiddel kan
leiden tot enige verhoging van de concentratie in drainagewater.
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5.4 Algemene bespreking
Descenarioberekeningengevenaanopwelkewijzedeuitspoelingvanbestrijdingsmiddelenreageertopdeteeltomstandighedenenopteeltmaatregelen.Verdergevenzeeenindruk
van de grootte van het effect van de teeltfactoren op de uitspoeling. Gezien de grote
verschillentussendeberekendeengemetenresultaten(hoofdstuk4)isernoggeensprake
vanvoorspellingenoverdewerkelijkeniveausvanuitspoelingvanbestrijdingsmiddelen.
Bijdeinventarisatievanbestrijdingsmiddelenmetuitspoelrisicovolgensdetoelatingsprocedurekwamenruim20middelennaarvorendieookregelmatigingrondteelteninkassen
wordengebruikt.Hetrisicovanuitspoelen van dezemiddelenisgroterdandatvande
organofosfaat-bestrijdingsmiddelen indemetingenvanRuniaetal.(1996)voordrainagewater inkassen.Zobehoren devoorbeeldmiddelen heptenofos, diazinon en tolclofosmethyl(hoofdstuk 4)niettotdeze risicogroep.
Middelenmetuitspoelrisicoalsaldicarb(deoxidatieproducten)enmethomylzijneerder
inhetdrainagewater vankasgronden aangetroffen (Leistraetal., 1984a, 1984b).Voor
deruim20anderemiddelenmetuitspoelrisicozijnnoggeenmetingenindrainagewater
vankasgronden verricht.
Bij de berekening van de beweging van de voorbeeldmiddelen door kasgrond komt
duidelijk degroterolvandematevan adsorptie endeomzettingssnelheid naarvoren.
Relatiefzwakgeadsorbeerdemiddelenmeteenrelatieftrageomzetting(i.e.carbendazim)
leveren degrootsteberekendeuitspoeling.Zowelsterkeadsorptie alssnelleomzetting
levereneenlageberekendeuitspoeling.
Deberekendeconcentatievancarbendaziminhetdrainagewaterbereiktehetniveauvan
omstreeks10ugl"1opeenhalfjaar nadetoepassing.Deberekendecumulatieveuitspoeling
bedroeg3,8%vandedosering.Hetandereuiterstebijdevoorbeeldmiddelenistriazofos,
waarvan de berekende uitspoelconcentratie beneden 0,01 ug l"1bleef (uitspoeling <
0,0003%vandedosering).
Dehoogtevandewatergiftheeftgroteinvloedopdeberekendeuitspoelingvaneen'matige
uitspoeler' (voorbeeld:carbofuran). Bijberegeningmettweemaaldeevapotranspiratie
looptdeconcentratie opdrainageniveau optotboven 1 ugl"1 (cumulatieve uitspoeling
0,19%vandedosering).Bij 1,25 maaldeevapotranspiratie blevendeconcentratiesop
drainageniveau beneden0,01ugl"1 (cumulatieve uitspoeling <10"6%).
Bijdeberekeningenvoordebeweginginviergrondennamdeuitspoelingvande'matige
uitspoeler' sterkafin devolgordezavelgrond>zandgrond>kleigrond>veengrond.De
uitspoelingislagernaarmatedehoeveelheidorganischestofinhetbodemprofiel groter
is(meeradsorptie,tragertransport,meertijd vooromzetting).
Devariatieindeomzettingssnelheidvaneenbestrijdingsmiddelinuiteenlopendegronden
leidttotgroteonzekerheidindeberekendeuitspoeling.Voornauwkeurigeberekeningen
(bijv.bijmodeltoetsen)ishetbelangrijkomovergemetenwaardenvoordeomzettingssnelheidtebeschikken.
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De variatie in de coëfficiënt voor de adsorptie aan de organische stof in gronden
levert eveneens onzekerheid bij de berekening van de uitspoeling. Bij nauwkeurige
berekeningen voor kritische middel-grond combinaties ishet gewenst dat de adsorptie
wordt gemeten.
Bij afname van de bodembelasting met een bestrijdingsmiddel neemt de berekende
uitspoeling extra sterk af. Dit komt door de kromming in de adsorptie-isotherm,
waardoor de adsorptie bij de lagere concentraties in de bodemoplossing sterker is
dan bij de hogere.
De dikte van dewaterverzadigde bodemlaag die bijdraagt aan laterale waterstroming
en stoftransport naar de drainagebuizen wordt o.a. bepaald door de bodemopbouw
(bijv. storende laag) en de geometrie van het drainagesysteem. Uit de berekeningen
blijkt dat de invloed van deze dikte op de afgevoerde concentratie bestrijdingsmiddel
beperkt is.
Bij de simulatie van de invloed van het inspoelen van bestrijdingsmiddel in de
kasgrond ontstond in de eerste dagen een kunstmatig hoge afvoer, omdat de
grondwaterspiegel tot in de toplaag steeg. Voor dit type situatie moet eerst verdere
modelontwikkeling plaatsvinden. De later optredende realistische afvoergolf gaf wat
hogere drainagewater-concentraties voor het scenario mèt inspoelen van
bestrijdingsmiddel.
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6 Complicaties in kasgronden

Indezestudiewerdenberekeningen uitgevoerdopbasisvandaggemiddelde waarden
voordewatergift. Indepraktijk wordtperdagslechtsgedurendekortetijd beregend.
Ookwerdindeberekeningen aangenomen datdewatergift gelijkmatig overhethele
kasgrondoppervlak plaatsvindt. Een intensieve enongelijkmatige watergift leidt tot
plaatselijk hogere stroomsnelheden van water in de bodem (preferente stroming).
Gedetailleerdemetingenenberekeningenzijnnodigominzichttekrijgen inhet effect
van de intensiteit en ongelijkmatigheid van de watergift op het verloop met de tijd
van de afvoer van water via drainage.
InhetmodelSWAP1993 wordtaangenomendatdebodemstructuurinhethorizontale
vlak homogeen is. Hierdoor is het niet mogelijk om het effect van heterogeniteit
in de bodemeigenschappen op het watertransport te kwantificeren. Transport van
water via preferente stroombanen kan in de grond optreden, maar dit vormde geen
onderdeel van de onderhavige studie.
Deinzijging vanoppervlaktewater indekasgrondisinveelsituatieseen omvangrijk
proces.Desimulatie ervanvergt deontwikkeling vaneenuitgebreide moduleinhet
rekenmodel voor de waterhuishouding, zoals SWAP 1993. Daarna is verder
hydrologisch onderzoek nodig om deze module te toetsen.
De informatie over de kwel uit en de wegzijging naar de bovenste watervoerende
laag werd afgeleid uit een studie die globale gebiedsgewijze gegevens leverde. De
situatie terplaatse van een glastuinbouwbedrijf kan hiervan duidelijk afwijken. De
indruk is dat deze termen beperkt van omvang waren, zodat de resulterende
onzekerheid in de waterbalans van de kasgronden relatief klein is.
Indebestudeerdekassystemen werdengeenmetingenverrichtnaarde gelijkmatigheid
van de verdeling van het middel op het bodemoppervlak na de toepassing. Vooral
als op dezelfde plaatsen relatief veel middel en veel water terechtkomt wordt het
risico van uitspoelen aanzienlijk vergroot.
De waarden voor een aantal invoerparameters, bijvoorbeeld met betrekking tot de
vochtkarakteristiek van de bodem, het verloop van de omzettingssnelheid van
bestrijdingsmiddel metdediepte,dematevanadsorptievandiazinonaanorganische
stof,werdengeschatmetbehulpvangegevensindeliteratuur.Dewerkelijke waarden
van deze parameters weken mogelijk af van die gebruikt in de berekeningen.
Metingen vandezeparameters inhetkassysteemkunnen deonzekerheid indemate
van beweging van bestrijdingsmiddelen in de kasgrond doen verminderen.
Hetverschiltussendeberekendeengemetenconcentraties vandiazinon, heptenofos
en tolclofos-methyl in het drainagewater werd mogelijk veroorzaakt door relatief
snel transport van de middelen naar het grondwater via preferente stroombanen in
het bodemprofiel. Dit als gevolg van intensieve beregening en heterogeniteit in de
fysische bodemeigenschappen. Het voorkomen van preferente stroombanen in de
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kasgrond houdt in dat de aanname van evenwichtssorptie niet meer juist is. De
concentratie van het middel in de mobiele vloeistoffase van de bodem zal dan
verschillen van die in de immobiele vloeistoffase. Het middel in de mobiele
vloeistoffase kan relatief snel het grondwater bereiken. Nalevering van middel vindt
plaats door transport van middel vanuit de immobiele naar de mobiele vloeistoffase.
De beschrijving van het gedrag van het middel in PESTLA dient in dit opzicht
aangepast te worden om het effect van preferente waterstroming in de bodem op
de uitspoeling te kunnen beschrijven.
De relatief hoge gemeten concentraties van heptenofos in het drainagewater t.o.v.
die berekend kunnen erop wijzen dat de omzetting van dit middel minder snel
verloopt dan werd aangenomen. In deberekeningen werd uitgegaan van een constante
snelheidscoëfficiënt voor de omzetting. Daarentegen werd in de incubatieexperimenten van Matser et al. (1996) na enkele dagen een vertraging in de omzetting
gemeten. Ook werd in de berekeningen de snelheid van omzetting bij vochtgehalten
boven dat bij veldcapaciteit constant verondersteld. Mogelijk verloopt de omzetting
bij relatief hoge vochtgehalten minder snel dan werd aangenomen. Hoge
vochtgehalten in de grond traden op in kassysteem A met chrysant op zavel als
gevolg van derelatief hoge watergiften ('natte tuinder'). Door een tragere omzetting
kan een grotere fractie van het middel het grondwater bereiken. Dit zou een
aanmerkelijk effect kunnen hebben op demate van uitspoeling van heptenofos, gezien
de relatief lage coëfficiënt van de adsorptie van dit middel aan organische stof (72
1kg"'). De halfwaardetijd zou dan wel meer dan een week moeten zijn, omdat voor
een middel als methomyl met een lagere sorptie (Koni = 12,4 1 kg"1) en een
halfwaardetijd van acht dagen slechts een geringe uitspoeling (0,004 % van de
dosering) werd berekend.
De concentraties van de bestrijdingsmiddelen in het drainagewater werden gemeten
voor twee-wekelijkse perioden. Hierdoor isgeen nauwkeurige beoordeling mogelijk
van de snelheid waarmee het middel het grondwater bereikt. De afvoer van water
via drainage kan binnen twee weken sterk variëren en daarmee de fractie van de
dosering die het grondwaterniveau bereikt. Een intensievere bemonstering van het
drainagewater kan meer inzicht geven in de snelheid van uitspoelen van een middel
naar het grondwater.
Belasting van het drainagewater met bestrijdingsmiddel kan plaatsvinden door toevoer
van reeds met middel belast oppervlaktewater via laterale inzijging. Deze inzijging
leverde een aanzienlijke bijdrage aan de waterhuishouding van de kassystemen B,
C en D. Voor het kassysteem C met radijs op zandgrond waren de 90percentielwaarden van de concentraties van diazinon en tolclofos-methyl in
oppervlaktewater gelijk aan of groter dan die voor het drainagewater (Runia et al.,
1996). Op dit bedrijf lag de drainagewaterput op korte afstand (enkele m) van de
sloot waar de oppervlaktewatermonsters werden genomen. Ook bij kassysteem B
met chrysant opklei en bij kassysteem Dmet fresia op veen laghet monsternamepunt
voor oppervlaktewatermonsters dicht bij de drainageput. Bij kassysteem B met
chrysant opklei waren de90-percentielwaarden van deconcentraties van heptenofos
en tolclofos-methyl in oppervlaktewater duidelijk lager dan in drainagewater. Ook
voor kassysteem D met fresia op veen lag de 90-percentielwaarde voor heptenofos
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in oppervlaktewater duidelijk beneden die voor drainagewater. Van het
oppervlaktewater werden steekmonsters genomen; daaruit is de inzijging van de
bestrijdingsmiddelen niet goed te reconstrueren.
Indien de drainagewaterputten in de bestudeerde kassystemen zich in de kassen
bevinden, kan verontreiniging van het water in deze putten kunnen optreden door
depositie van spuitvloeistof, het invallen van gronddeeltjes met middel of toevoer
van water met middel via oppervlakte-afstroming bij beregening. In enkele kassen
waar door Runia et al. (1996) drainagewatermonsters werden genomen, kan in het
beginvandebemonsteringsperiode eendergelijke verontreiniging opgetreden zijn.
Een mogelijke andere bron van toevoer van bestrijdingsmiddel in het kassysteem
is het gietwater. Het gietwater inhetkassysteem metchrysant opkleigrond bevatte
aanzienlijke concentraties van tolclofos-methyl; het 90-percentiel van de metingen
bedroeg 24,5ugl"1(Runia etal., 1996).Hier werdbemonsterd nahet toedienen van
hetmiddelaanderegenleiding.Deconcentraties vandiazinonenheptenofos (alleen
verspoten) in het gietwater van de vier bestudeerde kassystemen waren duidelijk
lager dan die van tolclofos-methyl; de 90-percentielwaarden van de metingen
bedroegen 0,66 ug l"1voor diazinon en varieerden van < 0,01 tot 1,12 ug l"1voor
heptenofos.Eenconcentratiebestrijdingsmiddel van0,5ugl'1in 1000mmwaterlaag
(bijvoorbeeld in 1jaar) komt overeen met een dosering van 0,005 kg ha"1. Dit is
lager dan de bodembelasting bij gewasbehandeling, maar deze hoeveelheid komt
vooral terecht op plaatsen waar ook veel gietwater terechtkomt.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies
Indestudiesnaardewaterhuishouding vankasgrondenkondendeinvoergegevensdie
nodigzijnomdewegzijgingofkwelmetSWAP1993teberekenenslechtsglobaalworden
geschat.Hetbetreft zoweldedrukhoogteverschillenalsdestromingsweerstanden inde
dieperelagen.Ookwerdenergeengrondwaterstandengemetenwaaraandehydrologische
berekeningen kondenwordengetoetst.
HethydrologischerekenmodelSWAP1993beschrijft nognietalleprocessenvanbelang
voordewaterhuishoudingvankasteeltsystemen.Debelangrijkstebeperkingtenaanzien
vandewaterbalansbetreft hetnietbeschrijvenvandeinzijgingvanoppervlaktewaterin
dekasondergrond.
Deberekendeconcentratiesvandriebestrijdingsmiddelen indrainagewatervankassen
warenaanzienlijklagerdandegemetenconcentraties.Ditduidteropdatindekasgronden
waterstroming en stoftransport viapreferente stroombanen heeft plaatsgevonden. Het
gebruikte standaard-rekenmodel ishieropnietvantoepassing.
Dehogewatergiftenindekassenvergrotenhetrisicodatbestrijdingsmiddelen uitspoelen.
Bovendienisdeintensiteitvandeberegeninginkassenveelalhoog(veelwaterinkorte
tijd).Hierdoorwordthetoptredenvanpreferentewaterstromingensnelstoftransport via
degroterebodemholtes bevorderd.
Deberekendeuitspoelingkandeelstelaagzijndoortegunstigeinvoergegevensvoorde
middelen.Zokandebodemdepositiehogerzijngeweestdoordebijdrageviahetgietwater
endeafspoelingvanafhetgewas.Ookkandeomzettingssnelheidindebodemonverwacht
laagzijn geweest (tenat).
Vermindering vandebodembelasting metbestrijdingsmiddelen leidt toteenmeerdan
evenredigeverlagingvanhetuitspoelingsrisico,omdatlagereconcentratiesindebodem
relatief sterkworden geadsorbeerd.
De relatief hoge doseringen van de bodembehandelingsmiddelen en de relatief hoge
bodembelastingverhogenhetrisicovanuitspoelenuitkasgronden.Bijhetinspoelenmet
ruimehoeveelhedenwaterwordthetuitspoelingsrisicoverderverhoogd.
De uitspoeling van een bestrijdingsmiddel bij verschillende kassen kan aanzienlijk
uiteenlopen als gevolg van de verschillen in bodemeigenschappen (bijv. hoeveelheid
organischestofinhetprofiel),indesterktevanadsorptieaandeorganischestofeninde
omzettingssnelheid.
Debijdragenvanenkelemogelijkeroutesaandeconcentratiesvandebestrijdingsmiddelen
gemeten in het drainagewater zijn niet bekend. Voorbeelden zijn plaatselijk hoge
bodembelasting (bijv.uitleidingenengoten)eninzijging vanuitdewaterlopen.
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De organofosfaat-bestrijdingsmiddelen die in recent onderzoek regelmatig in het
drainagewater werden aangetoond behoren tot de groep middelen met laag uitspoelingsrisico, volgens de beoordeling in de toelatingsprocedure.
De discrepantie tussen de berekeningen en metingen voor drainagewater is te groot
om het toelatings- en toepassingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen in grondteelten
in de glastuinbouw degelijk te kunnen onderbouwen.

7.2 Aanbevelingen

Onderzoek
In nieuwe studies naar de waterbalans van kasteeltsystemen dienen de relevante
drukhoogteverschillen en stromingsweerstanden te worden gemeten ter berekening
van wegzijging of kwel. Ook zijn metingen van de grondwaterstand nodig.
Het rekenmodel SWAP 1993 dient te worden aangepast voor de berekening van de
waterhuishouding van kasteeltsystemen, met name wat betreft de laterale inzijging
van oppervlaktewater in de kasgronden en de afvoer daarvan via de buizendrainage.
Ook de uitspoeling bij zeer ondiepe grondwaterstanden vergt verdere modelontwikkeling.
De berekeningen gaven aan dat er wateroverlast kan optreden in de kasgronden, met
name onder debouwvoor. Dit probleem dient nader te worden onderzocht via meting
van grondwaterstanden, vochtdrukken enredoxpotentialen inhetbodemprofiel. Ook
dient onderzocht te worden of bij anaërobie de omzetting van de bestrijdingsmiddelen
wordt vertraagd.
Onderzoek isnodig naar mogelijkheden om dewatergiften inkassen te verminderen,
met behoud van voldoende productie (kwantiteit, kwaliteit). Daarbij dient voorkomen
te worden dat de concentratie van zouten in de bodemoplossing te hoog oploopt.
Voor kassituaties met ongelijkmatige waterverdeling en intensieve beregening dient
een speciaal uitspoelingsmodel ontwikkeld te worden, waarin rekening wordt
gehouden met preferente waterstroming en bestrijdingsmiddeltransport. Extra aandacht
is nodig voor situaties waarin bestrijdingsmiddelen met de watergift worden
toegediend.
Voor de toetsing van een uitspoelingsmodel is het nodig de concentraties van de
bestrijdingsmiddelen in de kasgronden laagsgewijs te meten op verschillende
tijdstippen. Tevens dienen de concentraties in het bovenste grondwater te worden
gemeten. Het gebruik van een inerte tracer ter karakterisering van de waterstroming
in kasgronden is zeer gewenst.
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Gezien het extra risico van uitspoelen van bodembehandelingsmiddelen (hoge
bodembelasting, inspoelen)isverderonderzoeknaarhetniveauvanuitspoelen urgent.
Ook dient te worden onderzocht hoe deuitspoeling van deze middelen kan worden
teruggedrongen.

Praktijk
Dewatergiften (hoeveelheidenintensiteit)dienentewordenverminderd omdemate
waarin snel preferent water- en bestrijdingsmiddeltransport optreedt te beperken.
Het bodemprofiel dient in een goede structuurtoestand te worden gebracht en
gehouden voor een zo gelijkmatig mogelijke infiltratie en stroming van water.
Waterverzadiging van de toplaag (neiging tot piasvorming) gevolgd door lokale
afstroming dient te worden voorkomen.
Nagegaan dient te worden welke technische maatregelen in kassen nodig zijn om
te voorkomen dat plaatselijk veel water (evt. met bestrijdingsmiddel) uit goten,
buizen,etc.opdekasbodem terechtkomt. Tevens dient directe verontreiniging van
drainagewater (bijv. spuitdrift en afspoelen in de drainageputten) te worden
uitgesloten.
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