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DestofAMPA, eenajbraakproduct van het herbicideglyfosaat, wordt regelmatig in oppervlaktewateraangetroffen. De veelvuldigeoverschrijding van dedaarvoorgeldende norm vormt cm probleem voorde drinkwaterbereiding uitoppervlaktewater. AMP/l kan echterookontstaan uitreinigingsmiddelen o] koelwateradditieven. Om deemissies tekunnen beheersen isliet belangrijk inzicht
te hebben in het belang van de verschillende bronnen. Uit deresultaten van eenstudie van het RIZA
blijkt dat hetherbicidegebruikduidelijk de belangrijkste bron is.
InNederland geldt alsnorm voor oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt bereid,
een maximum van o.i ug/1voor bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten. Voor
AMPA(aminomethyleenfosfonzuur) isoverschrijding van deze norm een vaak voorkomend probleem. Het ligt dus voorde hand

Tabel 1

maatregelen te nemen waarmee deAMPAemissies kunnen worden teruggedrongen. Het
wasechter tot nu toe niet duidelijk welke bron
verantwoordelijk isvoordeze overschrijding.
AMPAwordtgevormd uit glyfosaat. Dit middelwordtgebruikt alsherbicide op verhardingen,in delandbouw en voor het beheet van

Wat zijn fosfonaten enwelke zijn
relevant?
Demeeste fosfonaten diein het milieu
worden aangetroffen zijn stoffen diedoor de
mens worden gemaakt.Zebevatten een chemische C-P binding.Daarmee verschillen ze
van de in denatuur voorkomende organische
fosfaten (O-Pbinding).Alleen fosfonaten die
een amincgrocp bevatten, zijn in staatAMPA
tevormen.Aminehoudende fosfonaten met
één,tweeofdrie fosfonaatgrocpen komen
voor.Theoretisch ishet mogelijk dat hieruit
dus meerdereAMPA-moleculen ontstaan. Het
herbicideglyfosaat iseen voorbeeld van een
aminefosfonaat met één fosfonaatgroep.
Om duidelijkheid te krijgen welke fosfonaten in koelwater gebruikt worden, isbij de
grootste leveranciers van koelwateradditieven
informatie opgevraagd overde typen en
gebruikshoeveelheden. Voorhet fosfonaatgebruik in reinigingsmiddelen zijn gegevens
van deNederlandse VerenigingvoorZeepfabrikanten gebruikt 2 '.De gebruikshoeveelheden vanglyfosaat zijn doorStaats etaD)
onderzocht.

Inventarisatievandemaximale$«bruikshoevee!h£<fen (ton/jaar)vanAMPA-vonnende/os/onatenenglyfosaat'

fosfonaten
aminotrimethyleenfosfonaat(ATMP)
diethyfeentriaminepentamethyleen fosfonaat(DTPMP)
ethyleendiaminetetramethyleenfosfonaat(EDTMP)
glyfosaat

glyfosaat

56
1
15

166
87

In tabel ï iseen overzicht opgenomen van
demaximalegebruikshoeveelheden van de
verschillende fosfonaten en glyfosaat.Als
kanttekening moeten wedaarbij opmerken
dat daarin alleen fosfonaten worden genoemd
waaruitAMPAkanontstaan. Uit het overzicht
blijkt dat veelmeer glyfosaat wordt gebruikt
dan alleandere fosfonaten tezamen.

AMPA-vorming uit fosfonaten en
glyfosaat

subtotaal
totaal

Ajb.i:

oeversen slootkanten. Destofkan ook ontstaan uit bepaalde fosfonaten in reinigingsmiddelen en koclwateradditieven.Het voornaaste doel in die situaties ishet binden van
calciumen magnesium (tegengaan van hardheid). Het doelvan deze studie was antwoord
tegevenop de vraag welke bron verantwoordelijk isvoor het aangetroffen AMPA.Hier is
vaakveeldiscussie over.Daarom is onderzoek
gedaan naar het gebruik van destoffen en hun
gedrag in het milieu1'. Opde resultaten hiervan wordt in dit artikel ingegaan.
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Om inzicht te krijgen in het belangvan de
verschillendeAMPA-bijdragen isvoor iedere
bron bestudeerd hoede toepassing verloopt.
Gegevens over deemissieroutes,afbraak, reactie-kinetiek, verwijdering in rwzi'sendeemissieroutes naar oppervlaktewater zijn geëvalueerd. In afbeelding ï is schematisch
weergegeven hoesnel deomzetting van een
voorbeeld van fosfonaat (ATMP)englyfosaat in
water verloopt.Deafbraak vande fosfonaten
DTPMPen EDTMP in reinigingsmiddelen verloopt opanaloge wijze.
H20
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Resultaat van de berekeningen
Degcbruikshocveelheden vanglyfosaat en
fosfonaten zijn, rekening houdend met de
emissieroutes,waaronder zuivering in rwzi's,
omgerekend naarAMPA-vrachten naar het
oppervlaktewater. Deberekende hoeveelheden
zijn terug te vinden in afbeelding 2(potentiële
vormingsmaxima!].Bijdeberekeningen is
geen rekeninggehouden met de omzettingssnelheden vandefosfonaten. Vooreen compleetoverzicht van de gemaakte berekeningen
wordt verwezen naar het achterliggende rapport.
Uit afbeelding 2 blijkt dat de bijdrage van
glyfosaat aan deAMPA-vorming (89%)veel
belangrijker isdan diedoorgebruik van fosfonaten in teinigingsmiddclen en koelwater
(slechts 11%).Deinvloed van de reinigingsmiddelen isvooral beperkt door de lagere
gebruikshoeveclhcdcn ende relatiefhoge verwijdering van fosfonaten in dezuivering(6679%).Dedirectere emissieroutes van glyfosaat
naar het oppervlaktewater, zoals bij gebruik
op verhardingen en langs(droge)sloten voor
oeverbeheer,dragen sterk bij aan de belasting
van het oppervlaktewater metAMPA.Het
landbouwkundige gebruik vanglyfosaat levert
de laagstebijdrage aan deAMPA-emissies naar
oppervlaktewater. Degebruikshoeveelheid is
weliswaar veruit het grootst, maar deadsorptieaan de landbouwgrond ishoog.

van toepassing wotdt gemeten, isde kansgroter dat ernoggeenAMPAisgevormd.

bedrijven geldt dat de fosfonaten die worden
toegepast in koelwatersystemen grotendeels
pas in zeeinAMPAzullen zijn omgezet. In
dezestudie isuitsluitend gerekend met omzetting viaglyfosaat in water.Alsook rekening
wordtgehouden met adsorptie aan en omzetting in sediment, dan neemt het belang van
glyfosaat alsbron vanAMPAnogverder toe.
AMPAzelfisoverigens niet etg toxisch (ad hoc
MTR80Lig/l)en destofbioaccumuleert niet.

AMPAwordt relarieflangzaam omgezet in
fosfaat, ammoniak en water.Vooreen groot
deel van het inNederland geloosdeAMPAzal
dat pas in deNoordzeegebeuren. Dat komt
omdat de verblijftijd van het oppervlaktewater
inNederland veelal korter isdan de halfwaardctijd vanAMPA.Deverblijftijd bedraagt
enkeleweken voor water in poldersloten tot
hooguit een aantal dagen voor het water in de
grote rivieren.Vooraangrote rivieren gelegen

Wat betekenen deze bevindingen?
De p r o b l e m e n rond AMPA zijn gebaseerd

Afl). 2:

jaarlijkse AMPA-emissies(mtonnen)door gebruikvan/osjonaten en^lyjosaat.

Aft). 3:

TheoretischevormingvanAMPAgedurende hetjaar.

Oppervlaktewater
Fosfonaten dieworden gebruikt in circulatiekoelsystemen en reinigingsmiddelen,
komen het gehelejaar door constant in het
oppervlaktewater terecht. DeAMPA-vorming
door hetgebruik van glyfosaat zal vootal in de
zomerperiode plaatsvinden. Indien wedeseizoensafhankehjke toepassing van glyfosaat
verwerken in de berekendeAMPA-hoeveelheden, ontstaat een theotetisch beeld vanAMPAvorming in de tijd (zieafbeelding 3).Voor deze
berekeningen isgebruik gemaakt van een
model waarin vorming en afbraak vanAMPA
in de tijd wordt meegenomen. Dit zijn complexe berekeningen geweest.
Afbeelding 3toont aan dat deAMPA-emissiesm dezomer vooralafkomstig zijn van het
gebruik vanglyfosaat. Debijdrage afkomstig
van de toepassing in koelwatet en wasmiddelen iseigenlijk een continue achtergrondbelastmg gedurende het gehelejaar. Uit deze theoretische beschouwing komt naar voren dat de
piek vanAMPAhoger uitvalt dan dievanglyfosaat. Dit komt goed overeen met actuele
metingen inoppervlaktewater (zie afbeelding
4).In depraktijk zaldeprecieze verhouding
tussen glyfosaat enAMPAechter afhankelijk
zijn van het moment en deplaats van toepassen van glyfosaat. Indien dicht bij de plaats
24
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gebruikteherbicideimmersrechtstreeksnaar
hetoppervlaktewater endatwordtdoormaaienvoorkomen.
Uitdezestudieblijktdathetterecht isdat
bijproblemen rondAMPA aandachtwordt
besteedaanterugdringingvandeemissiesvan
glyfosaat. Hetisnietdebedoelingdatervrijelijkextragrotehoeveelhedenfosfonaten in
koelwatersystemengaanwordengebruikt. *
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ophetcriteriumdat hetgehaltevanindividuelebestrijdingsmiddelen ofhun afbraakproducten inoppervlaktewater nietbovende0,1
Mg/lmagliggen.IngevalvanAMPAisditechtereenfrequent voorkomendesituatie,die
invloedheeft opdekosten vandebereiding
vandrinkwater.Deconclusievandezestudieis
datdeoorzaakvandeAMPA-problematiek
duidelijk bijhetgebruikvanhetherbicideglyfosaat moetwordengezocht.Hetligtdanook
voordehand omvoordezestofemissiereducerendemaatregelen teontwikkelen.
Metnamebijdetoepassingvanglyfosaat
opverhardingen enlangs(droge)slotenisde
grootstewinst tebehalen.Ditzijntoepassingenwaarbij relatiefveelAMPAsnelinhet
oppervlaktewater komt.Hetblijktdatgebruik
vanherbicidenopverhardingen inNederland

maarcircaéénprocent vandetotalehoeveelheidgewasbeschermingsmiddelen vertegenwoordigt.Hierbij moetwelwordenbedacht
datongeveerdehelft vandetotaleemissievan
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater
doordittypegebruikwordtveroorzaakt!'6).
Inmiddelsbestaandiverseinitiatievendietot
verbeteringen leiden.Eenvoorbeeld hiervanis
hettoepassenvandezogeheten 'selectspray'methodeinplaatsvanbespuitingvanhet
gehelestraatoppervlak. Omtotreductievande
glyfosaat-enAMPA-emissiestekomenishet
ookzinvoltekijken naar milieuvriendelijkere
alternatieven vooronkruidbestrijding opverhardingen.Voorbeeldenhiervanzijnhettoepassenvanheetwater,stoomofborstelen^.
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