Gebruik vanbestrijdingsmiddelen indeakker-en tuinbouw

Inleiding
Bestrijdingsmiddelen worden zowel binnen
de landbouw alsdaarbuiten toegepast.
In navolging van debegripsomschrijvingen in
de Bestrijdingsmiddelenwet kunnen bestrijdingsmiddelen worden onderverdeeld in
zogenaamde lid Ien lid 2middelen. Tot de
eerste categorie behoren de middelen diein
de landbouw worden toegepast. Het betreft
middelen voor het bestrijden van onkruiden,
schimmelziekten, insekten, mijten en aaltjes
inde teeltvangewassen,groeiregulatoren, en
preparaten voor het bestrijden van
schadelijke insekten in stallen en dergelijke.
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Tot de tweede categorie behoren de
middelen die buiten de landbouw worden
gebruikt. Hieronder vallen onder meer de
middelen die voor de bescherming van
voorraden in pakhuizen en silo's, de
ongediertebestrijdingsmiddelen en de desinfectantia. In dit artikel wordt uitsluitend
ingegaan op het gebruik van middelen in de
akker- en tuinbouw.
Noodzaak van middelengebruik
Er iseen aantal redenen voorhetgebruik van
bestrijdingsmiddelen in de landbouw aan te
geven. Toepassing van middelen verhoogt de
oogstzekerheid, het betekent een mogelijkheid om opde loonkosten tekunnen besparen
en het isvrijwel de enige manier om aan de
doorgaans strenge export-eisen te kunnen
voldoen.
Ziekten en plagen vormen een constante
bedreiging voor de teelt van gewassen.
Worden deze nietbestreden dan kandeoogst
geheel of gedeeltelijk teloor gaan, wat een
inkomstenderving voor de boer of tuinder
betekent. Hoewel planten indenatuurook te
lijden hebben van schimmelinfecties en
insektenvraat, isde kans op aantasting in
cultures van gewassen sterk toegenomen.
Er is per definitie steeds sprake van een
monoculture waardoor het voedselaanbod
voor plaagorganismen groot is. Daarnaast
ontstaat er een microklimaat waarin
schimmelsen bacteriën goed kunnen gedijen.
Zeker in kasteelten ishet klimaat een factor
van betekenisvoorhet ontstaan van infecties.
De landbouw kenmerkt zich door een hoge
teeltintensiteit. In de tuinbouwsector wordt
een toenemend aantal gewassen in een
zogenaamde jaarrondcyclus geteeld, hetgeen
inhoudt dat een bedrijf zichspecialiseert inde
teelt van een enkel gewas. De akkerbouw
kent een bouwplan van slechts enkele

Samenvatting
Bestrijdingsmiddelen vormen een onmisbaar instrument bijdegewasbescherming inde
akker- en tuinbouw. Bestrijdingsmiddelen worden ingezet om de oogstzekerheid te
verhogen. Besparing op de factor arbeid bijde agrarische produkten wasslechts
mogelijk door de voortschrijdende mechanisatie en de beschikbaarheid van
bestrijdingsmiddelen. Tenslotte nopen export-eisen vaak tot intensief gebruik van
middelen. Bij de toepassingvan bestrijdingsmiddelen inde landbouw kan emissie naar
oppervlaktewater optreden. Deze emissie kanworden beperkt dooroptimaliseringvan
toedicningstechnieken. Daarnaast moet de toepassing met de vereiste zorgvuldigheid
worden uitgevoerd. De Bestrijdingsmiddelenwet bevat een aantal artikelen waarin de
zorg voor de waterkwaliteit expliciet isverwoord. Deze artikelen bieden goede
mogelijkheden om bij de toelating en de toepassing van bestrijdingsmiddelen de
kwaliteit van het oppervlaktewater te waarborgen.

gewassen, die in een nauwe rotatie worden
verbouwd. Deze teeltintensiteit verhoogt in
het bijzonder de druk van grondgebonden
ziektes waardoor grondontsmetting voorafgaand aan een teelt dikwijlseen noodzakelijke
maatregel isgeworden. Deze problemen
moeten met een goede gewasbeschermingsstrategie worden opgelost. Uitgangspunt van
het gewasbeschermingsbeleid isdat voorkómen beter isdan genezen. Een uitgekiende
opvolging van gewassen binnen het bouwplan
kan de opbouw van populaties plaagorganismen gunstig beïnvloeden. Het gebruik
van gezond plantmateriaal en zaaigoed
voorkomt dat bepaalde ziektes later in de
teelt moeten worden bestreden.
Een consequentie isweldat aan bijvoorbeeld
de teelt van pootaarrdappelen en zaaigranen
strenge eisen moeten worden gesteld voor
wat betreft de gezondheid van het te oogsten
Wiüoftrek in dt>grond.

produkt. Door hier het accent op de bestrijding te leggen, kan het gebruik van
bestrijdingsmiddelen in volgteelten worden
beperkt. De keuze van resistente rassen
beperkt eveneens het risico van aantasting.
Resistente rassen zijn helaas niet de panacee
voor alle problemen. Het isniet mogelijk in
elk gewas de gewenste resistentie in te
kruisen, zeker niet tezamen met andere
noodzakelijke eigenschappen als produktiviteit en kwaliteit van het te oogsten produkt.
Bovendien leert deervaringdatde resistentie
kan worden doorbroken hetgeen inhoudt dat
voortdurend nieuwe resistente rassen
moeten worden ontwikkeld. Voorbeelden
zijn de resistentie van aardappelrassen tegen
het aardappelcysteaaltje, granen tegen
roesten en sla tegen valse meeldauw.
Wanneer een resistentie wordt doorbroken
moet de teler, al ishet maar tijdelijk, kunnen
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terugvallen op chemische bestrijding.
Een apart probleem isde introductie van
nieuwe ziekten en plagen alsgevolg van het
intensieve internationale handelsverkeer.
Ondanks een strenge import-inspectie komt
met enige regelmaat een nieuw plaagorganisme ons land binnen. In de afgelopen
jaren isdit het geval geweest met onder
andere de Floridamot, de Californische trips
en het onkruid knolcyperus. Chemische
middelen zijn dan vaak onontbeerlijk om te
voorkomen dat deze organismen zich
epidemisch gaan ontwikkelen.
In de afgelopen decennia zijn veel arbeidskrachten uit de agrarische sector afgestoten.
Deze besparing op de factor arbeid bij de
agrarische produktie werd mogelijk door de
voortschrijdende mechanisatie en het beschikbaar komen van bestrijdingsmiddelen.
Een klassiek voorbeeld isde onkruidbestrijding. Deze geschiedde van oudsher
met hark en schoffel in handarbeid. Met de
komst van de onkruidbestrijdingsmiddelen
werd dit zeer zware en tijdrovende werk
overbodig en konden onkruiden snel en
efficiënt worden bestreden. Ook de oogst
van diverse gewassen isin sterke mate
gemechaniseerd. Voor een aantal gewassen
vereist dit dat het loof moet worden vernietigd om het oogsten te vergemakkelijken.
Een bekend voorbeeld isde loofvemietiging
in de teelt van consumptie- en fabrieksaardappelen waarbij voornamelijk chemische
middelen worden ingezet.
Er iseen tendens waarneembaar dat voor
onkruidbestrijding en loofvemietiging de
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mechanische methoden weer in de belangstelling komen. In dit verband mag niet
onvermeld blijven dat het gebruik van
onkruidbestrijdingsmiddelen voor toepassing
in watergangen vrijwel geheel tot het
verleden behoort. Mechanische methoden
hebben hier het gebruik van deze middelen
verdrongen. Ook bij het onderhoud van
wegbermen ishet gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk afgenomen.
Nederland iseen belangrijke exporteur van
akker- en tuinbouwprodukten. Te exporteren
Produkten moeten voldoen aan hoge
kwaliteitseisen en moeten nagenoeg vrij zijn
van ziektekiemen en plaagorganismen.
Dit geldt in het bijzonder voor die ziekten en
plagen die in het land waar naar toe geëxporteerd wordt, te boek staan als
quarantaine-organismen. Voor deze
organismen gelden dan vaak nultoleranties.
Dit dwingt de praktijk tot intensief gebruik
van bestrijdingsmiddelen. Wanneer namelijk
niet aan de export-eisen wordt voldaan dan
wordt het produkt gedeklasseerd of isexport
uitgesloten hetgeen vaak een ernstig
financieel nadeel voor de teler betekent.
Waar mogelijk wordt getracht door internationaal overleg de export-eisen te verzachten. Eventuele handelsbelemmeringen
worden hierdoor opgeruimd en het betekent
tevens dat het niveau van de bestrijding naar
beneden kan worden gebracht. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de bescherming van gewassen tegen ziekten en
plagen zeer gecompliceerd is.Het beleid is
eropgericht om de teelt vangewassen minder
afhankelijk te maken van bestrijdingsmiddelen. Niettemin vormen deze middelen
naast andere methoden een onmisbaar
hulpmiddel voor de gewasbescherming.
Toepassing van bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen zijn ontwikkeld om
doelgericht te worden toegepast op een
betrekkelijk diffuse wijze. Derhalve isemissie
naar bodem, oppervlakte, water en lucht niet
uitgesloten. Of er emissie optreedt is afhankelijk van het fysisch-chemische gedrag
van de actieve stof in het milieu, de
toepassingstechniek en -omstandigheden en
de zorgvuldigheid waarmee met bestrijdingsmiddelen wordt omgegaan. Het fysischchemisch gedrag van de actieve stof in het
milieu iseen aspect dat bijdebeoordelingvan
de toelaatbaarheid van een middel een
belangrijke rol speelt maar buiten het bestek
van dit artikel valt. De zorgvuldigheid
waarmee bestrijdingsmiddelen moeten
worden toegepast komt hierna nogaan de
orde.
Bestrijdingsmiddelen kunnen op diverse
manieren worden toegepast, afhankelijk van
het gewas en het te bestrijden organisme en
van de aard van de formulering. Met het oog
op contaminatie van oppervlaktewater kan
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een onderscheid worden gemaakt tussen
toepassingswijzen met een geringe, een
matige en een grote kans op emissie.
Bij toepassing van met middelen behandeld
zaad en bijgrondbehandelingmet granulaten
is de emissie vrijwel nihil. Hetzelfde geldt
voor vloeibare middelen die in de bodem
worden geïnjecteerd. Bij gewasbehandelingen
neemt het risicomet dehoogte vanhet gewas
toe (bijv. fruitteelt) en ishet grootst wanneer
toepassing met vliegtuigen gebeurt.
De zijdelingse verplaatsing van de spuitnevel
(drift) is uiteraard ook afhankelijk van de
druppelgrootte en van luchtstromingen.
Verbetering van toepassingstechniek biedt
mogelijkheden om deomvangvandeemissie
te reduceren. Onder de Contactcommissie
Optimalisering Toedieningstechnieken van
de NRLO ressorteren vier werkgroepen die
in de sectoren fruitteelt, vollegrondsteelten
en onkruidbestrijding onderzoek verrichten
naar verbetering van toedieningstcchnieken.
Doel iseen betere verdeling van een middel
op het gewas te verkrijgen waardoor de
effectiviteit van de bestrijding toeneemt, de
dosering kan worden verlaagd en tevens de
emissie naar het milieu wordt beperkt.
Het onderzoek heeft in de fruitteelt
geresulteerd in de introductie van de
zogenaamde dwarsstroomtechnieken, die
een stap in de goede richting betekenen.
In teelten onder glasisgebleken dat residuen
van bestrijdingsmiddelen via condenswater
het oppervlaktewater kunnen bereiken.
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Deze residuen zijn aan de binnenzijde op het
glasdek terecht gekomen alsgevolgvan
gewasbehandelingen en ruimtebehandelingen
door middel van stuiven en 'foggen'.
Aanpassing van de kaseonstructie ishier een
voor de hand liggende oplossing om een
dergelijke emissie te voorkomen. Het toedienen van bestrijdingsmiddelen inde teelt
van gewassen op kunstmatig substraat via de
druppelaars waarmee de voedingsvloeistof
aan de planten wordt toegediend, kanalseen
bijzondere toepassingstechniek worden
beschouwd. In de huidige teeltsystemen op
een substraat van steenwol wordt het surplus
aan voedingsvloeistof, waarin een residu van
een middel kan voorkomen, aan de grond
afgegeven. In vergelijking met een conventionele teelt, waarbij het middel aan de
plantvoet wordt toegediend door aangieten,
wordt in een substraatteelt minder middel
toegepast en isde kans op emissie mogelijk
eveneens geringer. Recirculerende systemen,
waarbij per teelt een klein volume vloeistof
overblijft, zijn nog in ontwikkeling.
Tenslotte nog een tweetal voorbeelden
waaruit blijkt dat door verbetering van de
toepassingstechniek de emissie sterk kan
worden teruggedrongen. Tot het begin van
de jaren zeventig was het niet ongebruikelijk
dat kwikhoudende dompelbaden voor de
ontsmetting van bloembollen werden geloosd
in oppervlaktewater. Na 1971wasdit niet
meer toegestaan. Ontsmettingsvloeistof
moest via een filter van actieve kool naar de
bodem worden afgevoerd. In 1976 isde
toelating van kwikhoudende fungiciden voor
het ontsmetten van bloembollen beëindigd.
Dompeling van bollen geschiedt sindsdien
met kwikvrije fungiciden. Vanaf 1976is
tevens een regeling voor restanten dompelvloeistof voor bloembollen van kracht.
Baden behoeven niet steeds te worden
ververst maar kunnen regelmatig worden
aangevuld met een hoeveelheid nieuw
middel. De laatste partijen bollen worden
gedompeld in het restant van de dompelbadvloeistof. Eventuele restanten dompelvloeistof kunnen vervolgens op bollenland
worden toegepast. Bij het dompelen van
pootgoed in kwikhoudende baden heeft zich
eveneens een ontwikkeling ten goede
voorgedaan. De pootgoedbehandeling heeft
de laatste jaren in het middelpunt van de
aandacht gestaan vanwege de aantoonbare
belasting van bodem en oppervlaktewater
met kwik door lozing van dompelbaden.
In nauwe samenwerking met het aardappelbedrijfsleven isnaar een bevredigende
oplossing gezocht en isdeze toepassingswijze
geoptimaliseerd. Thans wordt slechts op
enkele locaties al het Nederlandse pootgoed
centraal ontsmet invrijwel gesloten systemen
waardoor ook de dompelbadrestanten
centraal kunnen worden verwerkt. Het te

lozen afvalwater voldoet aan de normen van
de Wet milieugevaarlijke stoffen. Op deze
manier isde emissie van kwik naar het milieu
in belangrijke mate gereduceerd.
Controle op het gebruik van
bestrijdingsmiddelen
In de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 wordt
op enkele plaatsen expliciet de bescherming
van het oppervlaktewater verwoord.
Een bestrijdingsmiddel wordt slechts toegelaten indien het middel aan een aantal
criteria voldoet. Zo mogen er bij goed
landbouwkundig gebruik geen schadelijke
nevenwerkingen optreden. Tot de schadelijke
nevenwerkingen worden onder meer
gerekend 'het schaden van bodem, water of
lucht danwei vandieren, planten ofdelenvan
planten welker instandhouding gewenst is,in
een mate die niet aanvaardbaar is'(art. 3.
lid 2.e Bestrijdingsmiddelenwet). Voorts
moet met bestrijdingsmiddelen zorgvuldig
worden omgegaan. 'Een iederisverplicht ten
aanzien van bestrijdingsmiddelen, resten van
bestrijdingsmiddelen en ledige verpakkingen
zodanige zorgvuldigheid inachttenemen dat
geen gevaar ontstaat voor de mens danwei
voor dieren of planten welker instandhouding
gewenst isof voor grond of water' (art. 13,
lid 3.a Bestrijdingsmiddelenwet). Tenslotte
zijn voor ledige verpakkingen en restanten
bestrijdingsmiddelen aanvullende voorschriften gegeven. 'Het isverboden gebruikte
verpakkingen of resten van aldan niet
verdunde bestrijdingsmiddelen op zodanige
wijze te verwijderen dat zij in enig oppervlaktewater geraken of kunnen geraken' (art.
13, lid 2.a Bestrijdingsmiddelenbesluit).
De Algemene Inspectiedienst (AID) van het
ministerie van Landbouw en Visserijisonder
meer belast met de opsporing van overtredingen bij het gebruiken van bestrijdingsmiddelen. Aan de hand van de hierboven
genoemde wetsartikelen kan de betrokkenheid van de AID bijemissie van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater worden
geschetst. Bij gebruik van een middel
conform de voorschriften met inachtneming
van de vereiste zorgvuldigheid behoeft
emissie niet tezijn uitgesloten. Een dergelijke
ongewilde emissie biedt de AID geen
mogelijkheid om op te treden. Er isgeen
sprake van strafbaar handelen, omdat de
verwijtbaarheid ontbreekt. Het isaan de
toelatingsautoriteit om bij de beoordeling
van de toelaatbaarheid van een middel na te
gaan of dergelijke neveneffecten kunnen
optreden (art. 3, Bestrijdingsmiddelenwet).
Bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen
dient grote zorgvuldigheid in acht te worden
genomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan het verspuiten van een middel
onder ongunstige weersomstandigheden
waardoor drift ontstaat. Tegen dergelijk
onzorgvuldig handelen kandeAID optreden

(art. 13, Bestrijdingsmiddelenwet).
Het zorgvuldigheidsbeginsel geeft overigens
nogal eens problemen bij de bewijsvoering.
De wet iseenduidig over de vraagwat met
ledige verpakkingen en restanten middel,
verdund (inclusief spoelvloeistof) of
onverdund, wel of niet mag geschieden
(art. 13. Bestrijdingsmiddelenbesluit).
Deze mogen op geen enkele wijze in het
oppervlaktewater terechtkomen. Restanten
van eenspuitvloeistof dieisgebruikt voorhet
reinigen van apparatuur kunnen over
landbouwgrond worden verspreid. Conform
dit artikel kan de AID tegen lozingen
optreden. Bij het wijzigingsbesluit van 1983
is art. 13gewijzigd. De uitzonderingsbepaling
dat voldoende verdund spoelwater van
spuitapparatuur wel op oppervlaktewater
mag worden geloosd, iskomen te vervallen.
De strekking van de huidige bepaling komt
overeen met de doelstelling van de Wet
verontreiniging oppervlaktewater.
Verpakkingen vormen een apart probleem
daar vrijwel steeds een residu van het middel
in de verpakking achterblijft. Het Instituut
voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
heeft een methode ontwikkeld waarbij tijdens
het vullen van de spuittank het fust zodanig
schoon wordt gespoten dat het verpakkingsmateriaal als normaal bedrijfsuitval kan
worden afgevoerd. Naar verwachting kan
deze methode vanaf volgend jaar in de
praktijk worden geïntroduceerd.

'Kwantitatief Marktonderzoek Vrij-vervalrioleringen
in Nederland 1988'
Nederland is politiek niet geïnteresseerd
in rioolleidingen. Meer dan driekwart van
alle gemeenten kijkt tegen een achterstand
aan als het gaat om riolen.
Chronisch geldgebrek leidt tot een op
calamiteiten gebaseerd beleid.
Nederland heeft een rioolnet van
49.520 kilometer; jaarlijks komt er
595 kilometer bij.Maar liefst
3.763 kilometer moet dringend worden
vervangen. Het vervangingstempo is
435 kilometer per jaar.
Zettingen en dergelijke zijn de grootste
veroorzakers van schade.
BETON blijkt het aangewezen materiaal
voor riolen.
Aldus enkele conclusies uit het
'Kwantitatief Marktonderzoek Vrijvervalrioleringen in Nederland 1988'
waarvan de heer P.J. G. Franssen,
voorzitter van de Promoting Commissie
VPB, tijdens het Riolencongres Aquatech
verslag heeft gedaan.

