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Hi'tCollegevoordeToelatingvan Bestrijdingsmiddelen(CTB)beoordeeltde toelaatbaarheid van
bestrijdingsmiddelen. Eenaspectvan debeoordeling berieft hetschattenvanrisico'svoorwaterorganismen.Tochwordt bijmonitoring vandeoppervlaktewaterkwaliteit reaclmaty eenoverschrijding
vanmaximaal toelaatbare risiconiveaus(MTR'sJacvonden.11erCTBbaseertdebesluitvormingzeldenopdezebijlierwaterkwaliteitsbeleidgehauteerdcMTR's,maarmeestal opanderetoeliirnigsnormen,Waaromgebeurtditen hoeverhouden deze toelatin^snormenzichrorMTR's?Enbiedendeze
toelatin^snormen voldoendebeschermingaanhetaquatischecosysteem?
Bestrijdingsmiddelen wordendoelbewust
toegepastomlandbouwgewassen tebeschermentegenschadelijke effecten vanonder
andereinsecten,aaltjes,onkruidenenschimmels.In1998bedroegdetotaleafzetvanlandbouwbestrijdingsmiddelen 12.153 tonwerkzamestof1'.Hetlandelijk gebiedvanNederland
bestaatuittalrijke,relatiefkleine,landbouwpercelen,eneendicht netwerkvanwatergangen.Dejaarlijksedirecteemissievan
bestrijdingsmiddelen naaroppervlaktewater
(onderandereviadruppcldrift endrains)werd
recentelijk geschatop90-185tonwerkzame
stof2'.Hetwektdanookgeenverbazingdatin
oppervlaktewater regelmatig bestrijdingsmiddelen wordenaangetoond5.
Normen waterkwaliteitsbeleid
Hetwaterkwaliteitsbeleid,zoalsvastgelegd
indeVierdeNotaWaterhuishoudingonderscheidtMTR'senstreefwaarden (VRJ.MTR'sen
VR'szijn niet-wettelijkenormenwaarvooreen
inspanningsverplichtinggeldt.MTR'sgeven
hetminimaaltebereikenkwaliteitsniveauaan.
Streefwaarden gevenhetkwaliteitsniveauaan
datoplangeretermijn moetwordenbereikten
liggendoorgaanseenfactor 100lagerdan
MTR's.Momenteelgeldendegetalswaarden
zoalshetClW-rapport'Normenenwaarden
voorhetwaterbeheer'4'dievermeldt.

HoewordteenMTR ajgeleid?
Inhetverledenkonhetvoorkomendat
voorhetzelfde bestrijdingsmiddel inhettoelatings-enhetwaterkwaliteitsbeleid eenverschillendMTRwerdafgeleid.Bijhettoelatingsbeleid werdgebruikgemaaktvan
vertrouwelijke dossiergegevensenbijhet
waterkwaliteitsbeleid voornamelijk vanopenbareliteratuurgegevens.DaarnaastwasdewijzewaaropMTR'swerdenafgeleid uitelkaar
gaanlopen.RecentisinNederland deafleiding
vanMTR'svoorbestrijdingsmiddelen door
middelvaneengeharmoniseerd protocolafgestemdophet toelatingsbeleid.
HetMTRvooroppervlaktewater wordt
afgeleid opbasisvaneffecten opindividuele
soortenwaterorganismen inlaboratoriumtesten.HetMTRisgelijkaandeconcentratiestof
waarbij95procentvandesoortengeen effecten
ondervindt,zelfsbij lange-termijn blootstelling.Afhankelijk vanhetaantalbeschikbare
toxiciteitgegevenswordteenMTRafgeleid met
behulpvanveiligheidsfactoren ofmetbehulp
vaneenstatistischeextrapolatiemethode.Voor
dezelaatstezijn tenminstevierchronische
NOEC'svanwaterorganismen uit verschillendetrofische niveausnodig.Voorstoffen die
bioaccumuleren wordenookeffecten als
gevolgvandoorvergiftiging viadevoedselketenmeegenomen.

DemethodewaarmeeMTR'swordenafgeleid,betreft infeiteeeninNederlandgeaccepteerdmodel,waarmeegetrachtwordthetrisicovanchronischebloorstellingaaneen stofte
schatten.Voorindividuele niet-persistente
bestrijdingsmiddelen isin oppervlaktewater
echtervakersprakevankortdurendeeenmaligeofherhaaldeblootstellingdanvanchronischeblootstelling.IndeonsomringendelandenwordthetNederlandseMTR-protocolniet
gebruikt.Vergelijkbare (probabilistische)
methoden voorhetafleiden vannormen krijgenoverigenssteedsmeeraandachtinhetbuitenland.Welwordenandereeisengesteldaan
deaardenhetaantalvandebenodigdetoxiciteitgegevensenaandestatistischeextrapolatiemethode.
Normen toelatingsbeleid
Waaromhanteert hetCTBanderetoelatingsnormen danMTR's?Eénvandedoelstellingenvanhettoelatingsbeleid istevoorkomendat,nagoede landbouwkundige
toepassing,bestrijdingsmiddelen enhun
omzettingsproducten eenschadelijke uitwerkinghebbenophetmilieu.Eenanderebelangrijkedoelstellingishetharmoniseren vanhet
toelatingsbeleid binnendeEuropeseUnie. In
Nederland zijndegehanteerdebeoordelingscriteriawettelijk vastgelegd inhetBesluit
milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen
(Bmb)5ienafgestemd opdeEuropese uniforme
beginselen6'.Beoordelingvanhetrisicovoor
hetmilieuvindtplaatsviaeengetraptebenadering(volgenshetprincipe:eerst'worst-case'
daarnagenuanceerd).
Normen eerstetrap
Voorderisicobeoordelingvoorwaterorganismenwordtindeeerstetrapvandebeoordelinguitgegaan vandevolgendecriteria:
Deconcentratievaneenwerkzamestof
vaneenbestrijdingsmiddel envanrelevanteomzettingsproducten isinoppervlaktewater lagerdan:
a)L(E)C50/ioovoordeacutetoxiciteitvoor
visenDaphnia (kreeftachtige) bijkorretermijn blootstellingenNOEC/10voorde
chronischeroxiciteitvoorvisenDaphnia
bijlange-termijn blootstelling;
b)NOEC/10voordetoxiciteitvooralg;
Bioconcentratiefactor (invis)vandewerkzamestofenrelevanteomzettingsproducteniskleinerdan 1000voorbiologisch
goedafbreekbare stoffen ofkleinerdan100
voorbiologischslechtafbreekbare stoffen.
Debenodigdetoxiciteitgegevensdienen
volgensnauwomschrevenproceduresverkregentezijnendoordetoelatinghouder (fabrikant)geleverdteworden.Bijdebeoordelingin
deeerstetrapwordtervanuitgegaandatde
standaardsoorten vis,DaphniaenalgrepresenH 2 0 # 11-2001 Z5
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tariefzijn voor her aquatische ecosysreem.
Door middel van veüigheidsfacroren wordt
een extrapolatiegemaakt naar een toelatingsnorm, waarbij men veronderstelt dat het
aquatische ecosysteem beschermd wordt.Als
aan bovenstaande criteria met wordt voldaan,
wordt het middel niet toegelaten tenzij detoelatinghouder middels adequaat vervolgonderzoek kan aantonen dat bij goed landbouwkundiggebruikgeen onaanvaardbare directe of
indirecte effecten voor waterorganismen zullen optreden (de tenzij-clausule).

organismen, met name bij her interpreteren
van complexe vervolgsrudies zoals mesocosmexperimenren.Door demeeste Europese toelatingsinstanties worden deNOEC's van de
gevoeligsteorganismen uit adequate (semiJveldexperimenten beschouwd als acceptabele
normconcentraties, tenminste alseen realistischeblootstelling wordt nagebootst. Zelfs enig
effect op waterorganismen wordt indeze studies aanvaardbaar geacht, alssprake isvan een
snelleverdwijnsnelheid van destofen van snel
herstel van degevoelige populaties.

Normen hogere trappen
IndeNederlandse wetgevingkan het
MTRpas in de tweede trap van de beoordeling
aan deorde komen. Wanneer een MTR wordt
afgeleid in het kader vande besluitvorming,
zaldit volgens het recent geharmoniseerde
protocol gebeuren. Een toelatinghouder zal
echter eerder kiezen voor ander vervolgonderzoek,omdat het MTR niet in de tenzij-clausulevan deEuropese richtlijnen voorkomt. Bij
vervolgonderzoek kangedacht worden aan
(semi-)veldexperimenten, waarbij een meer
realistische blootstelling wordt nagebootst of
aan laboratoriumstudies met additionele soorten die tcpresentatiefzijn voor oppervlaktewater. Richtlijnen voor vervolgonderzoek zijn
redelijk uitgekristalliseerd in het internationale'HARAPguidance document' 7 '.Meer controverse bestaat bij het vaststellen van aanvaardbare effecten voor aquatische

Wetenschappelijke onderbouwing
normen

Tabelï.

Hoeverhouden toelatingsnormen zich tot
MTR's?Enbieden toelatingsnormen voldoende bescherming aan het aquatisch ecosysteem?
Voordeonderbouwing van het toelatingsbeleidzijn inNederland een riental experimenten in model-ecosystemen (microcosms en
proefsloten) uitgevoerd met stoffen dievariëren in fysisch-chemische eigenschappen en
werkingsmechanisme (insecticide, herbicide,
fungicide). De resultaten van deze experimenten zijn ineen breder kadergeplaatst door het
bundelen van beschikbare litetatuur over
effecten van bestrijdingsmiddelen in aquatische model-ecosystemen8)^'.
Vergelijking normen
Voordiverse middelen (werkzame stoffen)
iseen vergelijk vande normconcentrarie (vol-

VergelijkingnormeneerstetraptoelatingsbeleidenMTR'smeteffectenwaargenomentn(semi-)veldexperimenten.

stof

CTB norm
eerste trap

MTR?)

NOEC e c o

LOECeco

Mg/l

Mg/l

Mg/l

veldexperiment

Mg/L

insecricide
azinfos-methyl
carbofuran
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diflubenzuron
esfenvaleraat
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1
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2

5

5
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5
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0,11

3,3

33
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gens de toelatingscriteria in deeerstestap) met
het MTRen met dein het ecosysteem vastgesteldeNOECecoen LOECCC0 mogelijk. De
NOECCC0isde hoogst geteste concentratie in
het modelecosysteem waarbij geen behandelingsgerelateerde effecren worden waargenomen.DeLOECccobetreft delaagst geteste concentratie waatbij deeersteeffecten worden
aangetoond. Opdeze manier kan bekeken
worden oftoelatingscriteria voldoende
bescherming bieden aan het aquatischecosysteem. Uit bijgaande tabel blijkt dat voor de
meeste stoffen de criteria in deeersrestap voldoende zijn om het aquatisch ecosysteem te
beschermen,wanneer dezenorm wordtvergeleken met NOECCC0en LOECeco-waarden. Ook
istezien dat het MTReen relatief hoog
beschermingsniveau weergeeft in vergelijking
met de concentrarie waarbij geen effecten
worden waargenomen in een (semi-)veldexperiment. Het herbicide 2,4-D iseen uitzondering omdat vooralondergedoken waterplanten
en met algengevoeligzijn.Dit wordr reeds
onderkend in het toelatingsbeleid.
Vcrgclijkiiui vcldeffectcn
Doordegerapporteerde testconcenttaties
vande micro/mesocosmexperimenten te normaliseren (tedelen)
opbasis van deEC;o van het gevoeligste standaardorganisme uit laboratoriumtesten (EC5„=
een'toxicunit') kunnen veldeffecten van verschillende bestrijdingsmiddelen beter met
elkaar vergeleken worden (zieafbeelding 1).
Concentraties van insecticiden, vastgesteld
overeenkomstig met de norm in deeerste trap
(EC50/ioovoor het gevoeligste standaardorganisme = 0,01TU)lijken afdoende beschermend
tezijn voor levensgemeenschappen van aquatische mictocosms en mesocosms,zelfs bij herhaalde blootstelling.Concentraties voor herbiciden lagerdan EC50/iovanhet meeste
gevoeligestandaardtoetsorganisme alg(=0,1
TU)lijken ook voldoende bescherming tebieden, met uitzondeting van 2,4-D.Dein de
openbare literatuur gepubliceerde informatie
over effecten van fungiciden isteschaars om
een dergelijk vergelijk tussen normen en veldeffecten te kunnen maken.
Conclusie
Uit bovenstaande kan geconcludeerd
worden dat de toelatingscriteria volgens het
Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen in demeestegevallen lijken tevoldoen bij het streven om onaanvaardbare effecten van bestrijdingsmiddelen op aquatische
ecosystemen tevoorkomen. Hierbij moet
opgemerkt worden dardezeconclusie voornamelijk onderbouwd wordt voor individuele
sroffen, hetgeen overigens ookopgaat voor
MTR's.Het aantalgepubliceerde (semi-)veldstudies naar ecologischeeffecten van realisti-
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Eenmalige dosering

Meervoudige dosering
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Meervoudige of chronische dosering
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Overzichtvanejjectwaarnemingen voorhetgevoeligsteecologischeeindpunt inaquatischemicro/mesocosmsbehandeld metinsecticiden(dcclfïgurai Aen B5)enherbiciden
(dceljiguren CenD8').Onderscheid isgemaakt tussensystemendieeenmalig(A,C)enherhaald (B,D)meteenbestrijdingsmiddel behandeldzijn. Deeffecten zijngeclassificeerdnaarsterkteenduur(y-as): t-geen significanteffect; z= kortdurendeenkwantitatief kleinerespons;3 =duidelijk effect, hersteltijd minderdanachtwekenna laatstetoepassing;4=duidelijk effect inkortdurendestudie(hersteltijd onbekend);5=duidelijk langdurig effect[meerdanachtwekenna laatste toepassing).Opdex-asisdeblootstellingsconcentratieweergegevenin'toxicunits'(1 TU„jt»geometrischgemiddeldeEC5„vanhetgevoeligstestaudaardtoetsorganisme).Deomcirkeldewaarnemingen in
deeljïguur C hebbenallen betrekkingophetherbicide2,4-D.Metditherbicidezijnalleen(semi-)veldexpenmenten meteeneenmaligetoepassinggepubliceerd.

sehemengselsvan bestrijdingsmiddelen
(onderandereteeltgerichtebenadering)is
schaars.Indepraktijk kaneenaquatischecosysteemblootgesteldwordenaanmeerdere
landbouwbestrijdingsmiddelen, ondermeer
afhankelijk vandefrequentie ensequentievan
middelengebruik inteelten.Momenteel wordt
bijAlterrainWageningen onderzochtofhetop
individuele toepassingengerichtetoelatingsbeleidvoldoendebescherming biedtaanaquatischelevensgemeenschappen indienblootgesteldaanrealistischecombinatiesvan
bestrijdingsmiddelen.
Discussiepunten
OokalisdeafleidingvanMTR'svoor
bestrijdingsmiddelen op wetenschappelijk
niveauafgestemd, hetverschilin toetsingsnormeninhettoelatings-enhetwaterkwaliteitsbeleidblijft bestaan.MTR'szijngeeneindstationinhettoelatingsbeleid, terwijldeze
getalswaardenwelalszodanigzijngesteldin
hetwaterkwaliteitsbeleid.Wanneeroverschrijdingen vanMTR'swordenwaargenomen,zou
eennadereanalysevandeecologischerisico's
moetfn plaatsvinden.Eenandereoptieisom
demiddelsadequaatuitgevoerd vervolgonderzoekverkregen toelatingsnormen tegebruiken

alseenhogeretrapMTR. Eenbelangrijkdiscussiepunthierbij isofhetvoorzorgsprincipe
striktgehanteerddient teworden(geenenkel
waargenomenecologischeeffect isacceptabel)
ofdatmenprimairuitmoetgaanvanhetherstelvermogenvangevoeligepopulatiesende
draagkracht vanhetecosysteem.Eenander
discussiepunt isofoppervlaktewateroveral
evenstrengbeschermd moerwordenofdat
differentiatie aangebraehrkanworden tussen
bijvoorbeeld kavelslotenen hoofdwatergangen
inlandbouwgebieden.Ditneemt metwegdat
debelastingvanhetoppervlaktewater doorhet
nemenvancmissiereducerendemaatregelen
sterkmoetenkanwordengereduceerd. «
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