Spuitrestanten en spoelwater in de land- en tuinbouw
een studie naar de invloed van de handelwijze van agrariërs op de emissie van bestrijdingsmiddelen

Lozing van spuitrestanten, een zeer
belangrijke emissieroute
In Nederland hebben we te maken met
een zeer intensief land- en tuinbouwsysteem. In combinatie met bepaalde
klimaatfactoren heeft dat tot gevolg dat de
ziektedruk erg groot is. Naar verhouding
wordt daarom veel gebruik gemaakt van
bestrijdingsmiddelen of, zoals ze in de
agrarische sector bij voorkeur worden
genoemd, gewasbeschermingsmiddelen.
In 1987 is er in Nederland volgens opgave
van de Nefyto 17,1 miljoen kilogram
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Samenvatting
Een enquête-onderzoek in de land- en tuinbouw [1] heeft getracht inzicht te
verschaffen in de bespuitingsfrequentie voor een aantal bedrijfstypen en de
emissie van bestrijdingsmiddelen als gevolg van het verwijderen van spuitrestanten en spoelwater. Op basis van inschattingen gemaakt door mensen die
goed bekend zijn in de bedrijfstak (de 'deskundigen') en boeren en tuinders zelf is
af te leiden dat de omvang van de hoeveelheid spuitrestant ligt in de orde van
grootte van 1% van het gebruik. Dit is exclusief de voor grondontsmetting
gebruikte middelen. Over hoe spuitrestanten in het algemeen verwijderd worden
liepen de inschattingen nogal uiteen. De deskundigen schatten dat het lozen in
sloten en vaarten relatief vaak voorkomt (50 à 60% van het aantal spoelbeurten).
De boeren en tuinders zelf schatten in dat dit eerder uitzondering dan regel is
(< 10-23%). Gezien deze - verwachte - grote discrepantie is niet een eenduidig
percentage vast te stellen. Een globale inschatting op grond hiervan is dat spuitrestanten in een kwart tot de helft van het aantal spoelbeurten geloosd worden.
Het betreft daarmee een emissie naar oppervlaktewater in de orde van grootte
van 25 tot 50 ton actieve stof per jaar.
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actieve stof afgezet ten behoeve van
de land- en tuinbouw. Hiervan was
8,4 miljoen kg grondontsmettingsmiddel.
Gemiddeld gezien is dat een jaarlijkse
dosering aan actieve stof (a.s.) van ca.
9 kg/ha over een areaal van ca. 2 miljoen
hectare dat in gebruik is voor de land- en
weidebouw. Dit is overigens weinig
relevant aangezien er zeer grote verschillen in verbruik zitten tussen de
diverse bedrijfstypen.
Dit intensieve verbruik heeft tot gevolg
dat er ook regelmatig bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater worden
aangetroffen. De emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater kan
in principe langs een aantal wegen tot
stand komen, zoals uitspoeling, afspoeling,
drift, atmosferische depositie en lozingen
van spuitrestanten als gevolg van het
schoonspoelen van spuitapparatuur.
De eerstgenoemde routes worden grotendeels bepaald door fysische eigenschappen van de actieve stof en de
bodem, door klimaatomstandigheden en
door de toegepaste spuitapparatuur. De
laatstgenoemde route wordt voornamelijk
bepaald door de menselijke handelswijze.
Het zijn daarnaast in veel gevallen juist
deze emissies die vanwege de korte maar

Een onderwerp dat gevoelig ligt
Het grote probleem bij het verkrijgen van
de benodigde informatie is het precaire
karakter van het onderwerp. De laatste
jaren wordt de land- en tuinbouw voor
wat betreft het gebruik van bestrijdingsmiddelen regelmatig geconfronteerd met
berichten over de negatieve (milieu)effecten. Op grond hiervan mag een
zekere terughoudendheid bij het
verstrekken van informatie over dit
onderwerp verwacht worden. Het niet
zorgvuldig verwijderen van spuitrestanten
door bijvoorbeeld lozen ligt tevens in de
overtredingssfeer van de Bestrijdingsmiddelenwet. Daarom is de kans aanwezig
dat door informanten een wat gekleurd
beeld wordt gegeven.
Om deze redenen is de opzet en uitvoering van het onderzoek begeleid door
een breed samengestelde en bij de
problematiek betrokken begeleidingscommissie. Hierin zaten naast DBWV
RIZA ook het Landbouwschap, de
Plantenziektenkundige Dienst, het RIVM
en het ministerie van VROM. Het onderzoek is in de loop van 1988 in twee fasen
uitgevoerd. In de eerste oriënterende
fase zijn uitgebreide en diepgaande
gesprekken gehouden met een dertigtal
deskundigen. Hieronder waren agrariërs
en voorlichters uit verschillende teeltsectoren, loonwerkers, handelaren in
agro-chemicaliën en opsporingsambtenaren van verschillende toezichthoudende instanties. Uit deze gespreksronde is een eerste indruk van de
problematiek gekregen en zijn belangrijke
aandachtspunten voor de opzet van de
vragenlijst ten behoeve van de tweede
fase naar voren gekomen.

In de tweede fase werd een kwantificerend onderzoek gedaan onder
270 boeren, tuinders en loonwerkers.
Ook voor deze fase werd gekozen voor
uitgebreide en diepgaande interviews, om
een zo groot mogelijke betrouwbaarheid
van de verkregen informatie te verkrijgen.
Grote aandacht werd geschonken aan de
introductie van het onderzoek en de
waarborging van de anonimiteit van de
informanten. Ook in de structuur van de
vragenlijst werden voorzieningen getroffen om de inschattingen door de
informanten zo betrouwbaar mogelijk te
maken.
Er is vanwege duidelijke verschillen in
teeltwijze en bespuitingsplan onderscheid
gemaakt in akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers, bloembollentelers, fruittelers, loonwerkers en glastuinders. Bij de
glastuinders is vanwege de grote verschillen in bedrijfstype gekozen voor een
groter aantal telefonische interviews. Bij
de overige groepen heeft een persoonlijk
vraaggesprek plaatsgehad.
Spuitrestant tot enkele procenten van
de tankinhoud
Volgens het CBS zijn er in Nederland
ca. 38.000 spuitmachines [2].Dit is onder
te verdelen in veld-, rijen-, nevel- en
snelspuiten. Daarnaast zijn er in Nederland 7 landbouwluchtvaartbedrijven met
elk tussen 1en 4 spuitvliegtuigen.
In totaliteit zijn er dus ca. 20 spuitvliegtuigen in Nederland.
Een veldspuit is de meest gangbare
machine waarmee een spuitoplossing
volvelds wordt verspoten. De rijenspuit is
qua opzet nagenoeg vergelijkbaar maar
bespuit slechts een gedeelte van het
perceel (tussen de rijen kan men dan
bijvoorbeeld schoffelen tegen onkruid).
De nevel- en snelspuiten zijn spuitmachines die gebruikt worden in de fruit-
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teelt en glastuinbouw. In het onderzoek
kwam naar voren dat men in de fruitteelt,
boomteelt en de glastuinbouw ook nog
zeer vaak één of meerdere rugspuiten in
gebruik heeft. Deze worden gebruikt voor
het bijspuilen van infectiehaarden, kleine
hoekjes en randen langs bedrijfsgebouwen
etc. Binnen de onderscheiden bedrijfstypen komt het voor dat men verschillende spuiten heeft voor verschillende
toepassingen. Dit kan duidelijk van
invloed zijn op noodzaak en frequentie
van gebruik en schoonspoelen.
Er is in eerste instantie nagegaan wat de
inhoud is van de spuittank en de hoeveelheid spuitrestant die in het algemeen na
een bespuiting in de tank achterblijft.
Er zijn twee mogelijkheden ten aanzien
van deze hoeveelheid spuitrestant. De
spuitmachine kan geheel leeggespoten zijn
waardoor het technisch minimum als
restant in de spuittank (plus het volume
van de pomp en leidingen) achterblijft.
In het andere geval is er sprake van een
niet geheel leeggespoten spuittank. Dit
laatste kan optreden als de bespuiting als
gevolg van een plotselinge weersverandering moet worden gestaakt. Vaker zal de
oorzaak echter zijn dat men de meegenomen 'werkreserve' om een of andere
reden niet op het perceel verspuit. Onder
werkreserve wordt verstaan de extra
hoeveelheid spuitoplossing die aangemaakt wordt om er zeker van te zijn dat
men niet voor het eind van het perceel
tekort komt en weer terug zou moeten.
Door de deskundigen is ingeschat dat de
werkreserve meestal 20 tot 100 liter
bedraagt. Qua orde van grootte wordt dit
bevestigd door praktijkgegevens die bij
een onderzoek naar de mogelijkheden
voor zuivering via de 'carboflo' zijn
gevonden [3].Hier zijn hoeveelheden
spuitrestant tussen 10 en 155 liter
gemeten.
Het aantal keren dat het voorkomt dat
men een spuitmachine niet geheel leeg
kan spuiten wordt door zo'n 10% van de
geïnterviewde akkerbouwers ingeschat op
zo'n 5 à 6 maal per jaar. De overigen
zeggen hun spuitmachine altijd geheel
leeg te kunnen spuiten. De loonwerkers
schatten per spuitmachine een 2 à 3 maal
per jaar dat men de spuitmachine niet
geheel leeg kan spuiten.
In de eerste fase is door de deskundigen
ingeschat dat het minimum spuitrestant
voor machines die niet zijn voorzien van
een verlaagde aanzuigopening (sump) kan
oplopen tot 20 à 50 liter. Over het
algemeen meenden zij dat het minimum
restant tussen de 5 en 20 liter zal liggen.
De meeste tuinders en fruittelers schatten

deze minimale hoeveelheid spuitrestant
toch wat lager in dan de deskundigen.
De schattingen van akkerbouwers en
loonwerkers zijn redelijk in overeenstemming met die van de deskundigen.
De resultaten zijn weergegeven in tabel I.
Op basis hiervan kan worden geschat dat
zeker ca. 1% van het volume van de spuittank als minimum spuitrestant overblijft.
In Duitsland wordt overigens als eis voor
het op de markt mogen brengen van
spuitapparatuur gehanteerd dat het
technisch minimum voor tanks kleiner
dan 400 1 niet meer mag bedragen dan 4
procent ! 16 1).Voor tanks groter dan 4001
mag dit niet meer zijn dan 3 procent [8].
Schoonspoelen met name na
onkruidbestrijdingen
In de loop van hel teeltseizoen zal een
aantal keren een bespuiting worden uitgevoerd tegen verschillende ziekten,
plagen en/of onkruiden. Het aantal malen
dat dit gebeurt is afhankelijk van de
verschillende gewassen die in het bouwplan zijn opgenomen en de ziektedruk die
er op dat moment heerst. Elke keer nadat

er een bespuiting is uitgevoerd of langdurig (tenminste één nacht) wordt onderbroken kan de gebruiker besluiten om detank van de spuitmachine inwendig
schoon te spoelen. Als redenen om de
tank schoon te spoelen worden voornamelijk genoemd het gevaar van gewasschade bij volgende bespuitingen en het
risico van verstoppingen door uitzakkend
middel. In de praktijk gebeurt het spoelen
in het algemeen niet na elke bespuiting,
maar in het onderzoek komen er gebruikers naar voren die dit wel standaard aan
het eind van elke 'spuitdag' doen.
Om risico's bij volgende bespuitingen te
voorkomen zullen telers, zeker indien zij
daarvoor geen aparte spuit hebben, met
name na het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen en groeistoffen de spuittank schoonspoelen (zie tabel II). Daarom
is aan de hand van het gewasbouwplan
een in gedeelten opgebouwde schatting
gemaakt van het aantal bespuitingen en
spoelbeurten binnen het bedrijf. Hieruit
bleek dat gemiddeld in 70-90% van de
gevallen na een onkruidbespuiting de tank
wordt schoongespoeld. Bij de overige

Tabel I - De hoeveelheid spuitrestant kan oplopen tot enkele procenten van het tankvolume. Het technisch minimum
restant in de tank (exclusief pomp en leidingen) wordt weergegeven door het volume van de sump, lil] tanks zonder
sump zal het minimum restant doorgaans nog aanzienlijk groter zijn.
Geschat spuitrestant
(liters)

Sump inhoud
(liters)

Gem. tankinhoud (liters)

Bedrijfstype

Soort spuit

akkerbouw

veldspuit
rijenspuit

950
500

6
5

( 70%)**
( 50%)

8
8

(1%)***
(2%)

groenteteelt

veldspuit
rijenspuit

700
170

6
1

( 90%)
( 50%)

4
0,3

(0,5%)
(0,2%)

bloembollenteelt

veldspuit
rijenspuit

570
210

9
1

( 90%;
(100%)

5,5
1

(1%)
(0,5%)

9-25
1-8
n.b.

( 80%)
( 60%)

7-23
7-23
60

(1%)
(2%)
(3%)

3
4
2

( 70%)
( 60%)
( 25%)

4
2
n.b.

(0,3%)
(0,2%)

loonwerker

fruitteelt

veldspuit
rijenspuit
vliegtuigspuil

1.350-2.200
460-1.150
2.200*

nevelspuit
veldspuit
rugspuit

1.400
950
15

* : is niet bepaald in het onderzoek maar blijkt uil literatuur |4]
**: het percentage van de spuitmachines dat met een sump is uitgerust
*** : hel percentage dat het geschatte spuitrestant is van de gemiddelde tankinhoud
n.b.: is niet bepaald.
label II - Het blijkt dat de spuittank met name na onkruidbespuitingen wordt schoongespoeld. Bij de insekten- en
schimmclbestrijdmg ishetjaarlijks aantal spoelbeurten naar verhouding aanzienlijk lager, maar absoluut gezien
even groot.
Bedrijfstype
Aantal/jr

Akkerbouw

Groenteteelt

Bloembolteelt

Fruitteelt

Loonwerker

onkruidbestr.
spoelbeurten

11
9 (90%)

14
12 (90%)

6
5 (70%)

11
7 (70%)

n.b.
n.b.

overige bestr.
spoelbeurten

15
5 (35%)

43
14 (30%)

20
5 (25%)

35
11 (30%)

n.b.
n.b.

totaal bestr.
spoelbeurten

26
15 (60%)

57
25 (40%)

26
9 (40%)

45
18 (40%)

n.b.
20-140
30x per
machine*

n.b.: niet bepaald
* : Voor een loonwerkbedrijf wordt als gewogen gemiddelde gevonden ca. 30 spoelbeurten
spuitmachine.
** : l u s s e n haakjes staat de ratio spoelen/bespuiten.

per
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Tabel III - Door boeren en tuinders wordt het lozen als verwijderingsmethode voor het spuitrestant beduidend
minder vaak genoemd dan door de deskundigen. De deskundigen schatten het lozingspercentage in op ca. 50-60%
van het aantal spoelbcurten.
Herkomst spoelwater

Verwijdering spoelwater

Teeltsector

sloot

bron

kraan

akker/gewas

elders'

akkerbouw
groenteteelt
fruitteelt
bloembollen
glastuinbouw^

60%
35%
5%
70%

10%
30%
35%
20%

30%
35%
60%
10%

-

-

86%
67%
66%
87%
70% 2

14%
33%
34%
13%
30%

—

- niet bepaald in het onderzoek
' Hieronder valt naast lozen in oppervlaktewater ook verwijderingsmethoden als het laten weglopen langs
het kavelpad, op het erf en in gierkelders etc.
2
Van de geïnterviewde glastuinders zegt ca. 4 5 % in het geheel geen spoelwater te hebben en ca. 2 5 %
verspuit het over het gewas of kasgrond. Dit is in totaliteit als 70% weergegeven.

bespuitingen vindt dit in ca. 30% van de
gevallen plaats. Absoluut gezien is echter
het aantal spoelbeurten ongeveer gelijk.
Voor de sector loonwerkers is een wat
andere benadering toegepast. De loonwerker voert in de regel voor een groot
aantal boeren het spuitwerk uit. Dit zou
gezien de geringe produktwisseling (men
streeft naar het combineren van één
bepaalde bespuiting bij diverse klanten}
tot minder spoelbeurten kunnen leiden.
Het maakt ook nogal verschil of er sprake
is van een loonbedrijf in het weidegebied
(zeer beperkt spuitplan, namelijk alleen in
gras en maïs) of een loonbedrijf in een
akkerbouwgebied (meerdere gewassen).
Als gevolg van de grotere spuitactiviteit
vinden er absoluut gezien bij een loonbedrijf wel meer spoelbeurten plaats.
Verwijderen van spuitrestanten, een
significant verschil van inschatting
De geadviseerde wijze om het spuitrestant
te verwijderen is het verdund verspuiten
over de akker. De gebruikte hoeveelheid
spoelwater voor het schoonspoelen loopt
gemiddeld uiteen van ca. 225 liter bij de
bloembollentelers tot zo'n 500 liter per
keer bij grote loonwerkers. Een landelijk
gemiddelde is in te schatten op ca.
300 liter per veldspuit. Deze wijze van
verdund verspuiten van het spuitrestant
gebeurt in de praktijk niet altijd. Hierbij
spelen de volgende zaken:
- vrees voor overdosering (met name bij
herbiciden);
- vrees voor afspoelen van het in eerste
instantie over het gewas verspoten bestrijdingsmiddel (zelfde effect als van een
regenbui);
- vrees voor oogstderving als gevolg van
structuurbederf van de bodem door teveel
rijden over de akker (met name bij akkerbouw op kleigronden);
- tijdgebrek en/of gemakzucht.
In de eerste fase van het onderzoek is
door de deskundigen ingeschat dat het
lozen van spoelwater in sloten en tochten

Tabel IV - Overzicht van toepassings- en spoelfrequeutie gebaseerd op alle benaderde glastumders en
de ingeschatte hoeveelheid spuitrestant per keer.
GebruiksToepassings- frequentie
methode
per |aar
vaste
spuitleiding
spuitwagen

8,4
0,3

SpoelIrequcntie
per laar

Ingeschat
restant (1.)

6,5
0,3

± 13
±25

beregenings-

0,6

0,6

0-4

nevelspuit'

4,8

4,0

±0,5

verstuiven

1,0

0,7 2

nihil

mobiele spuit

6,6

6,6

± 1,5

rugspuit

5,2

3,7

nihil

1
2

betreft pulse-fog en/of straalmotorspuit
volgens gewasbeschermingsspecialisten wordt
deze apparatuur nooit gespoeld in verband met
verstoppingsgevaar. Het is waarschijnlijk dat hier
een verschil in interpretatie van de gebruikte
benamingen oorzaak van is.

in 50 à 60% van het aantal spoelbeurten
voorkomt, in 20-30% van de gevallen laat
men het weglopen langs of op het kavelpad of in een hoek op het erf en slechts in
10-15% van de gevallen zou men het
spoelwater over de kopakker verspuiten.
Als meest aannemelijke plaatsen voor het
lozen van spoelwater worden de zogenaamde vul-of spoelplaatsen genoemd,
dus daar waar men water inneemt voor
het aanmaken van de spuitoplossing.
Als aan de agrariërs zelf wordt gevraagd
hoe men doorgaans spuitrestanten en
spoelwater verwijdert ontstaat een bijna
tegengesteld beeld. Het wegspuiten over
de akker is volgens hen algemeen gebruikelijk (70-85%) en het is uitzondering
dat het spoelwater op een andere wijze
wordt verwijderd. Wanneer dit noodzakelijk is dan wordt het meestal op of
langs het kavelpad of in een hoek van het
erf geloosd. Slechts in een incidenteel
geval wordt het spoelwater volgens
opgave wel eens in de sloot geloosd. In de
glastuinbouw wordt relatief vaak (ca. 25%)
'lozen in het schrobputje' genoemd als
verwijderingsmethode. Een overzicht van
de verkregen inschattingen is weergegeven in tabel III.

Loonwerkers spoelen ca. 15 maal per jaar
bij hun klanten en doen dit alleen indien
ze het over de akkers kunnen wegspuiten.
De uitsplitsing op eigen bedrijf, bij de
klant of 'elders' is niet te maken op basis
van de slechts zeer beperkte verkregen
informatie op dit punt.
Hier is een duidelijke discrepantie te
constateren tussen de in de eerste fase
betrokken deskundigen en de in de
tweede fase ondervraagde boeren en
tuinders. Hierbij speelt aan de ene zijde
wellicht een overschatting onder invloed
van allerlei incidenten en aan de andere
zijde wellicht een min of meer bewuste
onderschatting vanwege het feit dat het
lozen in principe een 'illegale handeling'
betreft. Op basis hiervan is in te schatten
dat globaal in een kwart tot de helft van
de gevallen het spuitrestant op milieuhygiënisch niet verantwoorde manier
wordt verwijderd. Als dit betrokken wordt
op de 1% spuitrestant betekent dat een
emissie van ca. 25 tot 50 ton actieve stof.
Dit indiceert dat er sprake is van een niet
te verwaarlozen beïnvloeding van het
milieu.
De glastuinbouw, qua toe te passen
bestrijdingstechnieken zeer divers
In de glastuinbouw is de diversiteit in
gebruikte spuitapparatuur en ook de daarvoor gebruikte benamingen zeer groot.
Ook is het verschil in teeltmethode
(substraat- of grondteelt) en bestrijdingsmethoden (biologisch of chemisch) zeer
bepalend.
Als apparatuur voor het toedienen van
chemische bestrijdingsmiddelen zijn te
onderscheiden de vaste spuitleiding
(stationaire spuit), mobiele spuit,
nevelspuit (fogger en/of straalmotorspuit),
verstuiver, spuitbrug of gebruik van de
beregeningsleiding. Daarnaast vindt ook
nog toediening plaats via strooien van
granulaten en via het gebruik van rooktabletten en spuitbussen. Deze laatste
toepassingen zijn vanuit de problematiek
van spoelwater niet relevant zodat ze hier
buiten beschouwing blijven. In tabel IV is
een overzicht gegeven van door de glastuinders geschatte toepassings- en spoelfrequentie, gebaseerd op alle ondervraagde glastuinders. Dit laatste is niet
zonder meer te betrekken op een individuele tuinder omdat sommigen bijvoorbeeld in hoofdzaak biologische bestrijding
toepassen en/of bepaalde toepassingstechnieken in het geheel niet gebruiken.
Het gemiddeld glastuinbouwbedrijf is
globaal 1hectare groot [2].Het vloeistofverbruik, afhankelijk van het gewas bedraagt per keer gemiddeld ca. 2.000 l/ha
[5]. In relatie met de door de glastuinbouw
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^schatte hoeveelheid spuitrestant is
d a a r m e e af te leiden dat globaal tussen
PO,1en 1% van de gebruikte hoeveelheid
^als restant overblijft. Hierbij is geen
tekening gehouden met het feit dat niet
Faltijd alle compartimenten in een kas
1
gelijktijdig worden behandeld. In vergelijking met de andere bedrijfstypen is
dit toch een wat lagere schatting.
Uit begripsverwarring in interpretatie van
de toegepaste spuittechnieken is duidelijk
geworden dat de zeer grote diversiteit qua
toepassingsmethoden in deze sector een
nadere detaillering van de in dit onderzoek naar voren gekomen aspecten rechtvaardigt. Hen dergelijke inventarisatie
wordt op dit moment door het
Hoogheemraadschap van Delfland uitgevoerd [6].
Preventie en verwerken als oplossingen
De omvang van spuitrestanten ligt in de
orde grootte van 1% van het gebruik. Voor
de duidelijkheid wordt nogmaals expliciet
vermeld dat dit geen betrekking heeft op
grondontsmettingsmiddelen. Dit wordt
doorgaans door gespecialiseerde loonwerkbedrijven uitgevoerd in een relatief
beperkte periode van het jaar. De noodzaak tot en frequentie van spoelen is hier
naar verwachting duidelijk minder. Het
gebruik waaraan gerefereerd wordt is
daarmee dan ook beperkt tot de ca. 10.000
ton actieve stof van de overige middelen.
Dit betekent dat er jaarlijks zo'n 100 ton
aan spuitrestant ontstaat.
Het antwoord op de vraag hoe vaak het
spuitrestant met het spoelwater wordt
geloosd in oppervlaktewater blijft moeilijk
te geven. Er zijn vanuit de praktijk
concrete gevallen bekend, maar frequentie
en omvang laten zich daaruit niet afleiden.
Ook dit onderzoek kan hierin slechts
beperkt duidelijkheid verschaffen. De deskundigen, waaronder naast personen uit
de eigen bedrijfstak ook handelaren,
controle- en voorlichtingsambtenaren,
schatten dit relatief hoog in (50-60% van
het aantal spoelbeurten). De agrariërs zelf
daarentegen schatten dit veel lager in
(< 10-23% van het aantal spoelbeurten).
Op grond hiervan is in te schatten dat het
globaal tussen een kwart en de helft van
het aantal spoelbeurten zal liggen.
Dit impliceert een emissie van ca. 25 à
50 ton actieve stof per jaar. Het vormt
daarmee in vergelijking met andere
emissieroutes, zoals bijvoorbeeld drift,
kwantitatief een zeer belangrijk aandeel in
de belasting van oppervlaktewater met
bestrijdingsmiddelen. De totale belasting
van het zoete oppervlaktewater met
bestrijdingsmiddelen, anders dan voor
grondontsmetting toegepast, wordt in de
Derde Nota Waterhuishouding geschat op

160 à 320 ton actieve stof per jaar [8].
Voor het oplossen van deze problematiek
moet in eerste instantie gedacht worden
aan preventieve maatregelen; het voorkomen dat er spuitrestanten en/of spoelwater ontstaan. Dit kan enerzijds
technisch door onder meer aanpassingen
van de spuittank met het oog op minimalisatie van restanten, verdere ontwikkeling van spuitsystemen waar pas tijdens
het spuiten de spuitoplossing wordt aangemaakt (zodat geen restant overblijft) en
door het aanbrengen van aparte spoelwater- of restanttanks op de spuitmachine.
Daarnaast is onderzoek naar en voorlichting over wanneer er werkelijk noodzaak is om de tank na een bepaalde
bespuiting schoon te spoelen gewenst.
In tweede instantie kan ook gedacht
worden aan inzameling en verwerking van
deze spuitrestanten. Voor de verwerking
kan gedacht worden aan verbranding in
een verbrandingsinstallatie voor chemisch
afval en/of fysisch-chemische zuivering.
Een oriënterend onderzoek naar het
zuiveringsresultaat van een compacte
fysisch-chemische zuiveringsinstallatie
(carbo-flo) heeft inmiddels plaatsgevonden met een redelijk gunstig
resultaat [3].Een verder haalbaarheidsonderzoek is voorzien.
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F. II. WAGEMAKER, S. SCHAAP and
J. G. VOORSLUIJS:
S p r a y i n g r e s i d u e s and r i n s i n g water in
agriculture, a q u e s t i o n a i r e related to the
significance of c o m m o n b e h a v i o r of farmers
o n the e m i s s i o n of p e s t i c i d e s
T h e frequence of spraying pesticides, the related
n u m b e r of rinsing cycles and the disposal of
spraying residues and rinsing water in different
agricultural sectors were subject of a recent survey.
Based on estimates made by experts in agricultural
practice as well as estimates made by the farmers
themselves it was found that the amount of
spraying residue is about one percent of the total
use of pesticides. This does not include the use of
soil disinfectants. T h e estimates regarding the way
spraying residues are disposed off differ quite a lot.
It is the experts opinion that discharging in surface
waters is the common way of disposing of spraying
residues and rinsing water. This is estimated to
50-60% of the n u m b e r of rinsing cycles.
T h e farmers themselves say that discharging in
surface waters is to be regarded as an exception
rather than common practice. Discharging will not
occur in more than < 10-23% of the n u m b e t of
rinsing turns.
Regarding this - somewhat expected - disagreement in estimates, it was not possible to come
to a concerted view. A more roughly over-all
estimate reveals that in a quarter to half of the
n u m b e r of rinsing turns discharging in surface
waters is the way of disposal. This indicates a
yearly emission in the magnitude of 25 to 50 tonnes
of active ingredients.

