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Risico'svanomzettingsvroductenvan
bestrijdingsmiddelenvoorhet
aquatischmilieu

Indezestudieiseenprocedureontwikkeld
omdepotentiële risico'svanomzettmgsproducten tenopzichtevande bijbehorende
uitgangsstoftekunnen beoordelen.Voor
zoweldeomzettingsprodiictcn alsde stoffen
waaruit ze zijn ontstaan,zijngegevensover
hetmilieuchemisch gedragendetoxiciteit
voorwaterorganismen verzameld.Aande
hand vandevergelijking vandezegegevens
voorhetomzettingsproduct metdievande
uitgangsstof,wordthetpotentiëlerisicovan
hetomzettingsproduct tenopzichtevande
uitgangsstofbepaald.
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Bestrijdingsmiddelen komen wijdverspreid
iulietwaterig milieuvoor;inzoetenzout
oppervlaktewater, maarookinbrand-enregenwater[Teunissen-OrdelmanenSchrap, 1996;
Breukeletal., 1996;BaasenDujzer, 1997}. Een
grootdeelvande huidigebestrijdingsmiddelen
isnietpersistent,zijwordensnel afgebroken,
o/betergezegd,omgezetiuandere stoffen:
deomzettingsproducten (oftransformatieproducten ofmetabolieten).Ditkunnenzowel
chemischeomzettingenzijn(bijv.jotochemischj
alsomzettingen door(microjorganismen,zoals
bacteriën,schimmelso/algen.
Bijde monitoringvanbestrijdingsmiddelen in
de Nederlandse waterenwordensteedsvaker
omzettingsprodiictcnvan bestrijdingsmiddelen
aangetoond,zoalsbijv.aldicarbsnljbxideen
aldicarbsuljon alsomzettingsprodiictcn van
aldicarb en verschillende omzettingsprodiictcn

vanatraziu [GeenenenVan derGeest,1595;
Janssenetal., 1995]. Devraag rijstdan
'Hoeergisdit?'.

Gegevensoverhet milieuchemischgedrag
endetoxiciteit van omzettingsprodiictcn
ontbreken vaakofzijn nietopenbaar.Hoewel
vaakgedacht wordtdat omzettingsproducten
minder schadelijk zijn voorhetmilieu dande
uitgangsstof,omdat zebijvoorbeeld minder
toxisch zoudenzijn, isditzekernietinalle
gevallen zo. Omzettmgsproducten kunnen
ooktoxischerzijn [Day,1991] ofandere fysischchemischeeigenschappen hebben (veranderde
persistentie,wateroplosbaarheid,etc.)
[SomasundaramenCoats,1991], waardoorde
schadelijke effecten ophet waterlevenjuist
groter kunnen zijn.

Samenvatting
Bestrijdingsmiddelen wordenopveelplaatsen inhet wateraangetroffen; inzoetenzout
oppervlaktewater, maarookingrond-enregenwater.Veelvandebestrijdingsmiddelen die
tegenwoordiggebruikt worden,zijn nietpersistent;zij wordengemakkelijk afgebroken
waarbij éénofmeerdereomzettingsproducten ontstaan.Bijmonitoring van bestrijdingsmiddelen indeNederlandse waterenwordensteedsvakerdeomzettingsproductcn (metabolieten)
van bestrijdingsmiddelen aangetoond.Hierbij rijst danonmiddellijk devraag'Hoeergisdit?'.
Vaakwordtgedachtdatomzettingsproducten lagererisico'svormenvoorhet milieudande
uitgangsstof,omdatzebijvoorbeeld mindergiftig zoudenzijn.Hoewelinformatie overhet
milieuchemisch gedragendetoxiciteit vanomzettingsproducten schaars is, blijkt uithet
onderzoekdateenaanzienlijk aantalomzettingsproducten eenevenhoogofzelfs hogerrisico
voorhetaquatisch milieukunnen vormendandebestrijdingsmiddelen waaruit ze zijn
ontstaan.Daarnaast blijkt datomzettingsprodiictcn metverhoogdepotentiële risico'szich
nietbeperken totéénbepaaldechemische klassevanbestrijdingsmiddelen (triazines,organofosforbestrijdingsmiddelen, etc.)oftoteengroepbestrijdingsmiddelen meteen vergelijkbare
werking(herbiciden,insecticiden, etc). Bijdemeestebestrijdingsmiddelen wordenzowel
omzettingsproducten metverhoogdepotentiëlerisico'salsomzettingsproducten met
vergelijkbare ofverlaagdepotentiëlerisico'stenopzichtevande uitgangsstofgevonden.

Voor78 omzettingsproducten van 20
geselecteerde bestrijdingsmiddelen zijndeze
potentiële risico'sgeschat.De20geselecteerde
bestrijdingsmiddelen vertegenwoordigen
verschillendechemischeklassen(triazinen,
organofosforbcstnjdingsmiddclcn, etc.)en
verschillendesoorten toepassingen
(alsinsecticide,alsherbicide,etc).
Selectie van de bestrijdingsmiddelen
Deselectievande bestrijdingsmiddelen
wasineersteinstantiegebaseerdopde
(vermoedelijke) beschikbaarheid vangegevens
overdetoxiciteit enhet milieuchemisch
gedragvandebijbehorende omzettingsproducten [VanRijnetal.,1995;TeunisscnOrdelman, 1995 enreferentiesdaarin].
Daarnaast isbijdeselectierekeninggehouden
methetvoorkomeninmeetprogramma'sen
hetbestaan vanmilieukwaliteitsnormen voor
dezebestrijdingsmiddelen. Zoontstondereen
selectievan 20 bestrijdingsmiddelen, met 78
bijbehorende omzettingsproducten.
Opgemerkt moet wordendathetomeen
beperktaantal omzettingsproducten vanieder
bestrijdingsmiddel gaat,endat het aantal
omzettingsproducten nietgelijk verdeeldis
overdegekozen bestrijdingsmiddelen.
De20 bestudeerde bestrijdingsmiddelen staan
intabel 2metderesultaten opeenrij.

lp

Procedure
Iederomzettingsproduct isindividucel
beoordeeldopzijn potentiële risicovoorhet
aquatisch milieu, tenopzichtevandeuitgangsstof Dehiervoorontwikkelde procedure
bestaat uitverschillendestappen.Inhetkort
komtheteropneerdardeverzamelde fysischchemischeentoxiciteitgegevensvaneen
omzettingsproduct ende bijbehorende
uitgangsstofmetelkaarwordenvergeleken
(stap 1).Vetvolgenswordtvoorvierverschillendeonderdelen (persistentieinwaterenin
sediment, bioconccntratieentoxiciteit) het
potentiële risicovanhet omzettingsproduct
tenopzichtevandeuitgangsstofbeoordeeld
(stap 2).Deuiteindelijke inschattingvanhet
potentiëlerisicovanhetomzettingsproduct is
H 2 0 # 9-1998

25

PLATFORM

dan gebaseerd op deze vier onderdelen (stap3).
De hele procedure staat stap voor stap
uitgewerkt in het kader en issamengevat in
afbeelding 1.

Tabel 1

Een voorbeeld van de procedure is nader
uirgewerkt voor aldicarb met 3omzettingsproducten (afb. 2).Voordeoverige bestudeerde
bestrijdingsmiddelen met bijbehorende

Indeling van tcoaateitklassen [Linders et al., 1^4].

zeer toxisch
matig toxisch
weinig toxisch
zeer weinig toxisch
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acute toxiciteit
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NOECmmg/lwater
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Resultaten en discussie
Verzamelde literatuurgegevens
Het aantal fysisch-chemische gegevens dat
voor de omzertingsptoducten gevonden werd,
is niet erggroot en daarbij ook niet gelijk
verdeeld over de verschillende parameters.
Berekende octanol-water partitiecoëfficiënten
(K )zijn voor vrijwel alle omzettingsptoducten beschikbaar, terwijl gegevens over
omzettingen in zowel water alssediment voor
noggeen 40%van de omzettingsproductcn
gevonden zijn. Daarnaast bleek dat slechts een
klein deel van de gevonden waatden als
betrouwbaar beoordeeld kan worden.

0,01-0,1

10-100

0,1-r

> 100
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Procedurevoorhetschatten van relatieve risico'svanomzettingsproducten.

Gegevens verzamelen
fysisch-chemhche eigenschappen:
beoordeling opbetrouwbaarheid volgens demethode gebruikt inAQUAPOL[Krop,1996];
deze methode beoordeelt o.a.experimentele uitvoering en destatistische verwerking van de resultaten.
toxiciteitgegevens:
beoordeling opbetrouwbaarheid volgens demethode gebruikt inAQUIRK [F.PA, 1992];
classificering in4toxiciteitklassen,gebaseerd op LC50en NOF.C-waarden.(zietabel 1)

Stap 1
Vergelijking van de gegevens van omzettingsproducten met de uitgangsstof
gegevens worden alsverschillend beoordeeld indien:
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A:verschil tussen dewaarden voor omzettingsproduct en uitgangsstof

Stap 1
Beoordeling van het potentiële risico op 4 onderdelen
dezebeoordeling isgebaseerd ophet verschil in fysisch-chemische eigenschappen en toxiciteitgegevens (stap 1).
het risico per onderdeel wordt alshoger (+),gelijk (—)oflager (-) beoordeeld.
persistentie in water
hoger (+) indien

hoger + indien

AK, K als -t- is beoordeeld of
ADT5o s e j als + is beoordeeld

gelijk ( = ) indien

gelijk (—) indien
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ADT
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AS als + is beoordeeld of
de pK a dissociatie aangeett ot
ADT5Q w a t als + is beoordeeld

-

lager {-)
in alle andere gevallen

AS als - is beoordeeld of
ADT5Q w a t als = is beoordeeld

lager (-)

bioconcentrâtie

h o g e r + bij

gelijk (—)indien

gelijk ( = ) bij

lager (-) indien

in alle andere gevallen

toxiciteil

hoger + indien
ABCFals+isbeoordeeld

ABCF als = is beoordeeld

ABCF als - is beoordeeld
of de pK a dissociatie
aangeetl

een hogere toxiciteit
klasse

dezelfde toxiciteit
klasse

lager (-) bij
een lagere toxiciteit
klasse

als er geen BCF-waarde
ïs,dan is de beoordeling
gebaseerd op AlogK 0 W > 1

als er geen Kü(_-waarde
is,dan is de beoordeling
gebaseerd op AlogK 0 W >I

Stap 3
Uiteindelijke risicobeoordeling
het risicovan het omzettingsproduct vergeleken met de uitgangsstof is
hoger (+)indien:
voor persistentie in sediment + isgevonden of
voorbioconcentratie + isgevonden of
voor toxiciteit én persistentie in water
+ isgevonden
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gelijk (=) indien:
voor persistentie in sediment = isgevonden ot
voorbioconcentratie = isgevonden ot
voor toxiciteit én persistentie in water
= isgevonden

omzettingsproducten worden alleen de uiteindelijke resultaten van de beoordeling weergegeven (tabel 2).De volledige uitwerking voor
deze bestrijdingsmiddelen, en de daarbij
gehanteerde milieuchemischc en toxiciteitgegevens,zijn te vmden in het oorspronkelijke
rapport [Belfroid etal.,1996].

lager (-):
voor de
overige
resultaten

Voor degevonden aquatische toxiciteitgegevens is het beeld vctgelijkbaat.
Veelinformatie over de toxiciteit ontbteekt
(vootal chronische toxiciteitgegevens); voor
maar liefst 37van de78 omzettingsproducten
isgeen informatie over de toxiciteit voor
waterorganismen gevonden. Daarnaasr geldt
voor de informatie die er is,dat die niet gelijk
verdeeld isover deomzettingsptoducten en
over de verschillende groepen organismen. De
meeste aquatische toxiciteitgegevens worden
voor vissen, kreeftachtigen en algen gevonden,
rerwijl er voor insecten en weekdieren bijna
geen informatie is.Dit is waarschijnlijk een
direct gevolg van de toelatingsprocedure waarin,voor het water, voornamelijk roxiciteitgegevens voor vissen kreeftachtigen en algen
gevraagd worden.
Voor slechts enkele omzettingsproducten
zijn voldoende én betrouwbare gegevens voor
zowel de fysisch-chemische eigenschappen
alsde aquatische toxiciteit gevonden.
Dit betreft omzettingsproductcn afkomstig
van atrazin, aldicarb, chloorprofam, furarhiocarb, metam-natrium en dichloorprop (dichte
hokjes in tabel2).
Potentiële risico's van omzettingsproducten
voor het watcyig milieu
In tabel 2 staan de uiteindelijke potentiële
risico's voor alleonderzochre 78omzettingsproducten ten opzichte van hun bijbehorende
uitgangsstof Hier is tezien dat uit een groot
aantal bestrijdingsmiddelen één of meerdere
omzertingsproducten gevormd worden met
een hoger potentieel risico (rode hokjes). Er is
geen verband te vinden tussen verhoogde of
verlaagde potentiële risico's van de omzettingsproducten en de chemische klasse van het
ootsptonkelijke bestrijdingsmiddel (triazincs,
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Proced uvc
Gegevensverzamelen
Voorzowel de uitgangsstof alsde omzettingsproducten zijn uit de
openbare literatuur fysisch-chemische en aquatische toxiciteitgegevens verzameld. Dezegegevens zijn, voor zover mogelijk, beoordeeld op hun betrouwbaarheid. Hierbij werd rekening gehouden
met zowel deopzet van de beschreven experimenten als met de
statistische uitwerking van de resultaten [Kropetal., 1996; EPA, 1592].
Deverschillende fysisch-chemische parameters die in dir onderzoek
gebruikt zijn worden hier kort toegelicht en zijn in afbeelding 1 (bij
stap 1)terug tevinden. Alsmaat voor desorptiewordt de sorptiecoëfficiënt gebruikt. Hoegroter deze coëfficiënt is,hoe meer een stof
aan het sediment en zwevend stofzal binden. Omdat sorptie vooral
in het organisch materiaal van het sediment plaatsvindt, worden
sorptiecoëfficiënten vaak genormeerd op de hoeveelheid organisch
koolstof (K .)ofde hoeveelheid organisch materiaal (K )in het sediment. Een maat voor de snelheid waarmee een stofverdwijnt door
(a)biotische omzettingen isde halfwaardetijd (DT50).Dit isde tijd
waarin de helft van de oorspronkelijke stofisverdwenen door verschillende biotischc en chemische omzettingen; hoegroter deDT50waarde hoe langzamer destofomgezet wordt, met andere woorden
hoe persistenter de stofis.Erwordt een onderscheid gemaakt tussen
de halfwaardetijd in sediment (DT s c J en in watet (DT wa J.
Devluchtigheid van een stofwordt weergegeven met de dampdruk
(P )en/ofde Henryconstante (H).Deze laatste geeft de verdeling
van een stof tussen lucht en water aan. Bij een hoge Henryconstante
zal destofin grote hoeveelheden naar de lucht verdampen. Daarnaast wordt er naar de oplosbaarheid van een stof in watet (S ) gekeken.Sommige bestrijdingsmiddelen zijn zwakke zureno/basen,dit is
tezien aan dezuurconstante (pK ).Alsmaat voor de ophoping van
stoffen in organismen wordt de bioconcentratiefactor (BCF) gebruikt.
Deoctanol-water partitiecoëfficiënt (K )iseen maat voor de
hydrofobiteit van een stof, hoe hydrofober een stofhoe hoger de
K -waarde. De hydrofobiteit van een stofisvaak bepalend voor de
mate van sorprie en bioconcentratie.Voor veel stoffen kunnen de
sorptiecoëfficiënt en de bioconcentratiefactor geschat worden met
behulp van deK -waarde.
Detoxiateitgegevens bestaan uit LC50-en NOEC-waarden voor verschillende groepen aquatische organismen. DeLC50-waarde (Letale
Concentratie) isde blootstcllingconcentratie, bepaald in een toxiciteittest, waarbij 50%van de testorganismen sterft. DeNOEC (NO
Effect Concentration) isde hoogste blootstellingconcentratie uit de
test, waarbij geen effect op de organismen werd waargenomen.
Op basis van de LC50-en NOEC-waarden worden verschillende
toxicitcitklassen onderscheiden ([Linders etal, 1994] tabel 1). Bij de
indeling van ieder bestrijdingsmiddel en omzettingsproduct in één
van de toxiciteitklassen isgebruik gemaakt van alle aquatische
toxiciteitgegevens dieer per stofgevonden zijn, zonder verder onderscheid te maken tussen de verschillende soorten organismen.
stap 1
In de eerste stap van de procedure zijn de waarden van de verschil-

carbamaren, organofosforbestrijdingsmiddelen,etc.) ofde werking van het bestrijdingsmiddel (insecticiden, herbiciden, etc).
Alleen voor dedrie onderzochte synthetische
pyrethroïden (bifenrhrin, Cypermethrin en
deltamethrin) geldt dat ergeen omzettings-

lende fysisch-chemische parameters van de omzettingsproducten
vergeleken met die van de bijbehorende uitgangsstof Voor iedere
parameter iseen criterium aangegeven waarbij de waarden als verschillend worden beschouwd. Tussen halfwaardetijden voor omzettingen (DT w en DT_o J bijvoorbeeld isgekozen voor tenminste
een factor 3 verschil, om deze alsverschillend aan te merken. De
gehanteerde criteria zijn in afbeelding 1 (onder stap 1)aangegeven.
Deoctanol-water partitiecoëfficiënt (K )wordt alleen gebruikt als
er geen sorptie- ofbioconcentratiegegevens gevonden zijn.
Bij de beoordeling van de toxiciteit isgebruik gemaakt van de indeling in toxiciteitklassen (tabel 1). De toxiciteit van het omzettingsproduct wordt verschillend genoemd van de uitgangsstof als het in
een andere toxiciteitklasse is ingedeeld.
De vergelijking van omzettingsproduct en uitgangsstof resulteert
voor iedere fysisch-chemische parameter en voorde toxiciteit in een
score:+ (toename van de waarde t.o.v.de uitgangsstof), = (geen verschil tussen omzettingsproduct en uitgangsstof) of- (afname t.o.v.
de uitgangsstof).
stap2
Debeoordeling van het potentiële risico van een omzettingsproduct
ten opzichte van de uitgangsstof isgebaseerd op vier onderdelen:
i)persistentie in sediment, ii)persistentie in water, iii) bioconcentratie en iv)toxiciteit, dieeerst afzonderlijk worden beoordeeld.
Depersistentieinhetsediment wordr beoordeeld op basis van de
sorptiecoëfficiënt en de halfwaardetijd voor omzettingen in
sediment. Voor depersistentie inwaterwordt gekeken naar de oplosbaarheid, de halfwaardetijd voor omzettingen in water, de verdamping (P en H)en, indien relevant, de pK .Bijzeer lage verdamping
van de stofuit water (P, < 10 2 Paen/of H < ro ! atm.m3.m0I"']
wordt de verdamping verwaarloosbaar klein verondersteld en verder
niet meer meegenomen in de beoordeling. De bioconcentratie wordt
beoordeeld aan de hand van de bioconcentratiefactor en eventueel de
pK .Voorde beoordeling van de toxiciteit wordt van de indeling in
roxiciteitklassen uitgegaan.
Per onderdeel wordt het potentiële risico van het omzettingsproduct
ten opzichte van de uitgangsstof als hoger (+), gelijk (=)oflager (-)
beoordeeld (zieafbeelding 1,stap 2).Alser gebruik gemaakt moet
worden van 'onbetrouwbare' gegevens, ofals de octanol-water
partiticcoëfficiënr gebruikt is, dan komt er bij de beoordeling een
vraagteken (?)te staan.
stap3
Dederde stap bestaat uit de uiteindelijke beoordeling van het
omzettingsproduct ten opzichte van de uitgangsstof, waarbij de vier
hierboven genoemde onderdelen worden geïntegreerd. Hierbij kan
het omzettingsproduct een hoger (+),een vergelijkbaar (=)ofeen
lager (-) potentieel risico hebben ten opzichte van de uitgangsstof
Alséén van de vier hierboven beschreven onderdelen een '+' oplevert,
levett dat meestal ook een '+'op in de uiteindelijke beoordeling
(zie verder afbeelding r, stap3).

producten met een hoger potentieel risico
gevormd worden; alle omzettingsproducten
hebben ofeen vergelijkbaar ofeen lager potentieel risico.Ofdat voor omzettingsproducten
van andere pyrethroïden ookgcldr, isop grond
van deze resultaten niet te zeggen.

Alsde potentiële risico's van de omzettingsproducten als hoger zijn beoordeeld ten
opzichte van de uitgangsstof, komt dat in de
meeste gevallen doordat het omzettingsproduct minder snel wordt omgezet en dus
persistenter isdan de uitgangsstof
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Maar ook een verhoogde aquatische toxicircir
(in combinatie met een verhoogde persistentie
in water) isvaak de reden voor een hoger
porentieel rrsreo.

tische pyrerhroïden zelfal zeer ongunstig is.
Depotentiële risico's van de omzettingsproducten op deze manier, ten opzichte van de
uitgangsstof, beoordeeld, geven aan ofde
omzettingen van een bepaald pesticide een
'verbetering' voor het aquatisch milieu
opleveren. Zo niet, dan kan het gebruik van
dat bestrijdingsmiddel grotere problemen
geven dan op grond van de eigenschappen en
toxiciteit van het middel zelfverwacht zou
worden. Voordeomzettingsproducten is
dan een aparte risicobeoordeling voor het
aquatisch milieu net zo wenselijk als voor de
actieve stofvan het bestrijdingsmiddel.

Bij het voorgaande moet opgemerkt
worden dat het om potentiële risico's ten
opzichte van de uitgangsstof gaat. Het potentiële risico ten opzichte van de andere omzettingsproducten often opzichte van andere
bestrijdingsmiddelen ishier niet mee aangegeven. Dat isnamelijk voor een groot deel
afhankelijk van het risico van de uitgangsstof
Desynthetische pyrethroïden bijvoorbeeld,
zijn zeer hydrofobe verbindingen die sterk
sorberen in sediment en accumuleren in
organismen. Daarnaasr zijn zevoor verschillende aquatische organismen zeer giftig.
Deomzettingsproductcn van deze
pyrethroïden zijn vrijwel allemaal minder
hydrofoob en minder toxisch, zodat de meeste
een lager ofvergelijkbaar potentieel risico
hebben. Desalniettemin kunnen deze
omzettingsproducten nog steeds een groot
risico voor het aquatisch milieu vormen,
omdat de uitgangssituatie voorde synthe-

Tabel2

Beleid
Vande 20bestudeerde bestrijdingsmiddelen staan er 13op de lijst van bestrijdingsmiddelen waarvan bepaalde toepassingen
'gesaneerd' zouden moeten worden [MJP-G,
1991].Deze lijst issamengesteld op basis van
drie criteria: uitspoclmg naar het grondwater,
aquatische toxiciteit en persistentie in de
bodem. Opmerkelijk isdat sommige
bestrijdingsmiddelen niet op deze lijst staan,
terwijl belangrijke omzettingsproducten van

Beoordelingvanhetrisicovoorhetaquatisch milieuvan78omzerniujsprodiicreuvan20bestrijdingsmiddelen*].
(rood: hoger risico:groen:gelijk risico:blauw:lagerrisico;zwart:onbekend risico door het ontbreken van
(teveel) gegevens.Hetaantal blokjes geeft het aantal omzettingsproductcn weer.)
dichte blokjes:gebaseerd opvoldoende,betrouwbare gegevens;open blokjes: informatie niet betrouwbaar
of niet voldoende
bestrijdingsmiddel

uiteindelijk risico van bijb
ge]

lager
triazines
atrazin
cyromazin
synthetische
bifenthrin

•

J -I

pyrethroïden
J ü Ü J

ü

Cypermethrin

_l _l _J _l LJ Li

deltamethrin

U U Ü Ü Ü U

carbamaten
aldicarb

_J

carbaryl
chlorprofam
furathiocarb

_i
_i

_i J J J J J

_l _l

_i

organofosforbestrijdings m, 'Adelen
chloorpyrifos
1 t 1 1
fenitrothion
1 t 1 1 1
formothion
malathion
trichloorfon
1
dithiocarbamaten
metam-Natrium
zineb

LJ

_l_l
J J J

fenoxya irbonzu ren
dichloorprop
quizalofop-ethyl

_J

•

j

•

_i

_!••

_l _l _t

I_l _l

_l

*) Het risico wordt aangegeven t.o.v.deuitgangsstof;een vergelijking van derisico'svan de metabolieten
van verschillende uitgangsstoffen ten opzichte van elkaar isop basis van dezetabel niet mogelijk!
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Prioriteriry omzcttiiujsprodiicmi
Uit tabel 2blijkt dat omzettingen van
bestrijdingsmiddelen niet zomaar als gunstig
voor het milieu beschouwd kunnen worden.
Er kunnen producten onrstaan die persistenter en/of toxischer zijn dan de uitgangsstof
zelf,en daarom een hoger potentieel risico
voor het milieu vormen dan het bestrijdingsmiddel zelf
In bestaande monitoringprogramma's
isde laatstejaren een beperkt aantal omzettingsproducten opgenomen. Van de hier
bcsrudcerde 78 omzettingsptoducten
afkomstig van 20bestrijdingsmiddelen zijn
dat een aantal omzettingsproducten van atrazin en aldicatb en ETU als omzettingsproduct
van verschillende dithiocarbamaten.
De meeste van deze omzettingsproducten zijn
in oppervlaktewater, grondwater en regenwater aangetroffen [Geenen en Van der Geest,
1995].Van veleandere omzettingsproducten is
niet bekend of(enzoja, waar en in welke
mate) ze in het water te vinden zijn, omdat er
nog nooir metingen naar verricht zijn. Het is
natuurlijk ondoenlijk om alle omzettingsproducten van bestrijdingsmiddelen in
monitonngsprogramma's op te nemen, al was
het alleen al omdat voor vrijwel alle middelen
de volledige omzertingsrour.es niet bekend
zijn. Daarnaast is het ook niet noodzakelijk
om alles altijd overal te meten. Selectie van de
te monitoren stoffen ismogelijk opgrond van
o.a. het gcbttiik (de hoeveelheid) en de verwachte potentiële risico's voor het aquatisch
milieu.
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deze middelen, diezelfook als bestrijdingsmiddel geregistreerd staan, wel opde lijst
staan. Dit geldt bijvootbceld voor furathiocarb. Deze stofstaat niet op de MJP-G-lijst,
terwijl het belangrijkste omzettingsproduct
ervan, carbofuran, wel op de lijst voorkomt.
Hetzelfde geldt voor formothion met als
belangrijke omzettingsproductcn dimethoaat
en omethoaat.

Een ptioritcring van omzettingsproducten
op basis van verwachte risico's voor het
aquatisch milieu kan uitgevoerd worden
met behulp van de hietboven beschreven
procedure. Met de resultaten van de potentiële
risico's kan een selecrie van omzettingsproducten gemaakt worden. In eerste instantie
komen omzettingsproducten met een verhoogd potentieel risico ten opzichte van de
uitgangsstof in aanmerking. Daarnaast omzettingsproducten met een vergelijkbaar potentieel risico alsde uitgangsstof) en waarvan de
uirgangsstofzelfbovendien belangrijk
gevonden wordt om te monitoren. In tabel3
staat een lijstje met omzettingsproducten
waarvan het, opgrond van hun geschatte
risico's voor her waterig milieu, aan-
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uitgangsstof

omzettirigsproduct

aldicarb

aldicarbsulfoxidc

atrazin

aldicarbsulfon
desisopropyl-hydroxy-atrazin
2-chloor-4,d-diamino-i,3,5-triazinc(=diamino-atrazin]

carbaryl

2-hydroxy-atrazin
ï-naftyl-N-hydroxy-merhylcarbamaat

cyromazin

hydrochinon
2,4,6'-rriamino-i,3,5-triazine-melamine

dichloorprop

fenitrothion

2,4-dichloorfenol
chloorcatcchol
2,4-dichlooramsol
3-methyl-4-aminofenol

formotion

omcthoaat

furathiocarb
quizalofop-ethyl
zineb

bis(0,0~dimethylthiofosforyl)disulfide
carbofuran
quizalofopzuur
ETU (Ethylecnthiourcumj

De beschreven procedure voor het beoordelen van potentiële risico's van omzettingsproductcn ten opzichte van de uitgangsstof,
kan gebruikt worden om omzettingsproducten te selecteren die belangrijk zijn
om opgenomen te worden in monitonngsprogramma's. Ook bij de beoordeling van de
milieueffecten van bestrijdingsmiddelen, in
het kader van de toelating, kunnen met
behulp van deze procedure verhoogde potentiële risico's voor het milieu, alsgevolg van
omzettingen van de uitgangsstof onderkend
worden. •"
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bevelmgswaardig isom zeop te nemen in
monitormgprogramma's. Opgemerkt moet
worden dat dit lijstje natuurlijk nier volledig
is, omdat het issamengesteld op basis van de
gegevens voor slechts 20 bestrijdingsmiddelen
met 78omzettingsproducten (tabel2).
Een probleem bij de monitoring vormt
het vaakontbreken van geschikte analytische
technieken om omzettingsproducten te
kunnen meten [Janssen etal, 1995].Ook voor
de prioritering bij het ontwikkelen van
nieuwe analysetechnieken kunnen lijsten
zoals in tabel 3gebruikt worden.

Conclusies
Omzettingsproducten van bestrijdingsmiddelen hebben in verschillende gevallen een
vergelijkbaar ofzelfs hoger potentieel risico
voor het aquatisch milieu dan de uitgangsstof
Omzettingsproducten met verhoogde risico's
beperken zich niet tot een bepaalde chemische
klasse van bestrijdingsmiddelen oftot een
groep bestrijdingsmiddelen met een vergelijkbare werking. Voor de meeste van de onderzochte bestrijdingsmiddelen worden zowel
omzettingsproductcn gevonden met verhoogde porentiële risico's als omzettingsproducten met vergelijkbare of verlaagde
potentiële risico's voor het aquatisch milieu.
Voorspellingen van de risico's van omzettingsproducten zijn dan ook niet ofnauwelijks te
maken op basis van chemische structuur of
werkingsmechanisme van het oorspronkelijke
bestrijdingsmiddel. Het potentieel risico moet

per omzettingsproducr bekeken worden, op
basis van fysisch-chemische eigenschappen en
toxiciteitgegevens.
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Tachtigmedewerkersvanwaterleidingbedrijven kwamen naardeworkshopomte
luisteren naarendiscussieren overpresentatiesovertechnischeentheoretischeaspecten
vanfiltratie vangrondwater.Veelbelangstellingvoordeklassiekegrondwaterzuivering
dus,waarmeedebedrijven veelervaring
hebben.Opcirca220 pompstations wordt
ijzer,mangaan enammonium uit grondwater
verwijderd doorbeluchting en snelfiltratie.
Indejaren '60 werdhetgezamenlijk onderzoeknaarfiltratietechniekafgesloten meteen
COFICO-mededeling9'Richtlijnen tendienste
vanhetontwerpenendebehandelingvan
snelfilters'.Delaatstejaren isduidelijk
geworden dathetverderverbeterenvande
ontijzering enontmanganingeffectief kan
zijn voorverlagingvanhetaantal klachten
vangebruikers overbruin water.Omdatook
verwachtwordtdatdekostenbesparing ophet
spuien vandistributienetten hogerzalzijn
dandemeerkosten voorhetverbeterenvan
zuiveringen,ishetonderwerp klassiekegrondwaterzuiveringin1997weeropdeonderzoekagendageplaatst.
Zuivering => 80%netvervuiling
Debelangrijkste oorzaakvoorvervuiling
vanhetdistributienet isonvolledigeverwijdering vanijzerenmangaan doorhet
zuiveringsproces.Zelfsalsdrinkwater voldoet
aandeVEWIN-aanbevclingenkanhet uitgaandedrinkwater nogresten ijzeren
mangaanbevatten dieophopen inhet
distributienet.Opwervelingdoorsnelheidsveranderinginleidingen leidtvervolgenstot
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klachten vangebruikers.Dedaaropvolgende
spui-actieskostenveelgeld.Opbasisvan
metingen isgeschatdat80%vandenetvervuilinguitdezuiveringen komt.Roesten
vangietijzeren leidingenverklaartdeoverige
20%vanhetijzerslib inhetnet.Datijzeren
mangaan inderdaadafkomstig zijn uitde
zuivering,blijkt ondermeeruit ijzeren
mangaanafzetting indebiofilm in biofilmmonitoren.Ookisvastgesteld datkaarsenfilters zwartofbruin worden alszeeenmaand
drinkwater hebbengefiltreerd (zieafb.1).
In8 vande10gevallen isverbeteren vande
zuiveringmogelijk doortechnischeaanpassingen.Waarditgeeneffect heeft, moet
recentgestart onderzoek naardemechanismenvandeontijzering indetoekomst
uitkomst bieden.Ookanalysevanrelaties
tussen bedrijfsvoering enontijzering met
een'black-box'-benadering(zondervolledig
begripvandetheoretische achtergrond)
kan bijdragen aanhetverbeteren vande
ontijzering.
Verzamelband techniek snelfiltratie
OmdetechnischekennisvandeContactgroepFiltratietechniek Grondwatereenbrede
beschikbaarheid tegeven,deeldedecontactgroep tijdens deworkshopeenverzamelband
uitmetrapportages overeenaantal technische
aspectenvansnelfiltratie. Daarin staatonder
meerdattroebelheidsmeters hetaangewezen
meetinstrument zijn omeffecten vande
bedrijfsvoering opontijzering tebepalen,
omdatervoorsnelfilters dieontijzeren een
goederelatiebestaattussendetroebelheidvan
het fikraat endeconcentratieijzerdaarin.
Zokanbijvoorbeeld bepaaldwordenofeen
variërendeofeenconstante filtratiesnelheid
metinenuitschakelen vanfiltershetbesteis.
Goedeindicatoren voorhetoptredenvan
zuurstofloosheid insnelfilters,dieenigetijd
worden stilgezet,zijn nitrietenmangaan.
Zuurstofloosheid kanleiden tot overschrijding
vandenitrietnorm,oftotverhoogdeaantallen
Aeromonasbacteriën.Diekunnen namelijk
ookzonderzuurstofafgestorven biomassa
benuttenvoorhun vermeerdering.Indepraktijk isveelervaringopgedaan meteenaantal
criteriadiewordengebruikt omtebepalen

