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OORZAKEN VAN WATERVERVUILING
diffuse
vervuiling
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drift

puntvervuiling

erosie en afspoeling

Puntvervuiling vermijden
Hoewel diffuse vervuiling door bijvoorbeeld drift en erosie zeker een belangrijke oorzaak is van watervervuiling, is
puntvervuiling een groter probleem
(figuur 1). Dit kan ontstaan bij het vullen
van het spuittoestel, maar ook bij het
lekken van verpakkingen of het doorspoelen van de leidingen bij het begin van
een behandeling op het veld. De grootste

Bij reiniging op de akker is het aan te
raden om de tank volledig leeg te spuiten
over het behandelde veld, tot er lucht
gespoten wordt. De vloeistof die daarna
nog achterblijft in leidingen, doppen en
filters is het residueel volume. Bij aankoop van een sproeier let je er dan ook
best op dat dit zo klein mogelijk is. De
maximale norm voor veldspuiten is 0,5%
x het tankvolume + spuitboombreedte x 2.
Dat maakt dat een tank met een volume
van 3000 liter al snel 57 liter aan residueel volume heeft. En dat volume is een
potentieel risico voor puntvervuiling als
het toestel niet correct gereinigd wordt.
Sinds 2001 is het verplicht dat nieuw
gebouwde spuittoestellen voorzien zijn
van een schoonwatertank. Die moet een
minimaal volume hebben van 10 keer het
residueel volume of 10% van het spuittankvolume. Veel oudere toestellen zijn
hier niet mee uitgerust, maar de extra
tank kan je vaak vrij eenvoudig bijplaat-
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bron van puntvervuiling is het niet-correct reinigen van het spuittoestel. Nog te
vaak gebeurt dat op het erf, op een
verhard oppervlak zonder opvang voor
het spoelwater. Beter is om het toestel
zowel intern als extern op het veld te
reinigen. Heb je toch een verhard oppervlak op het bedrijf dat speciaal is ingericht met een opvangbak voor het restwater, dan is dit zeker ook een goed
alternatief. Het opgevangen restwater
kan gezuiverd worden met behulp van
een biozuiveringssysteem, zoals een
biofilter of met fytobak, of een fysicochemisch systeem zoals de Sentinel.
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Dat is zeker zo als je weet dat metingen
van concentraties van actieve stoffen in
ons oppervlaktewater steeds preciezer
worden. Vandaag kan er tot op 1 nanogram per liter nauwkeurig gemeten
worden. Dat komt neer op het opsporen
van één graankorrel in een volume van
2500 aanhangwagens van 20 ton. Elke
overschrijding van de wettelijke normen
heeft gevolgen. Op korte termijn voor de
landbouwers in de omgeving, maar op
langere termijn ook voor de erkenning
van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, wat de teelt van bepaalde gewassen
moeilijk zal maken. Zo staat de teller van
het aantal actieve stoffen dat in ontwikkeling is momenteel op 23, terwijl dit in
2000 nog meer dan 70 was. Tegelijkertijd
is de kostprijs van het introduceren van
een nieuw product sterk gestegen.

Residueel volume

Meer aandacht voor duurzame
landbouwpraktijken is een
noodzaak.
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Omdat milieubescherming een steeds
belangrijkere plaats krijgt binnen het
Europese beleid worden landbouwers de
laatste jaren geconfronteerd met steeds
strengere regels op het vlak van omgaan
met gewasbeschermingsmiddelen.
Hoewel landbouw lang niet de enige
oorzaak is van de vervuiling van het
oppervlaktewater, wordt de sector wel
vaak als schuldige aangeduid. Of dat nu
terecht is of niet, we kunnen er niet
omheen dat meer aandacht voor duurzame landbouwpraktijken een noodzaak
is.
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Nu de tijd om te sproeien weer is aangebroken, is het goed om een aantal zaken in verband met het reinigen van het spuittoestel onder de aandacht te brengen. Marc Sneyders
van Bayer gaf tijdens de fytolicentie-avond van de landbouwraad in Tienen heel wat nuttige tips. – Nele Kempeneers
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Figuur 1 Oorzaken van watervervuiling. Diffuse watervervuiling kan zowel voor, tijdens als na
het sproeien gebeuren door drift, afspoeling en/of erosie. Puntvervuiling is een rechtstreeks
verlies voor en/of na het spuiten.
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Figuur 2 Continue spoelmethode
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mum aan reinigingscapaciteit. Spoelen
doe je het best door het water uit de
schoonwatertank in drie stappen toe te
voegen aan de tank met het residu van de
spuitoplossing. Door dit in drie fases te
doen, wordt de oorspronkelijke spuitoplossing 100 keer verdund. Tussen de
stappen door rij je het spoelwater aan
een hoge snelheid uit over het gewas. Dit
betekent wel dat je ook drie keer zal
moeten uitstappen om de kranen te
verstellen. Nieuwe spuittoestellen zijn
daarom uitgerust met een computer die
een automatisch reinigingsprogramma in
goede banen leidt. Zo loopt het spoelen
sneller en met de perfecte hoeveelheid
water. Het is bovendien minder arbeidsintensief. Zoals te zien en te lezen is in
figuur 2 is er voor het ‘handmatig’ spoelen van een spuittoestel van 12 meter 90
liter (drie keer 30 liter) nodig, terwijl dit
bij een automatisch systeem met ingebouwde tankspoeldoppen amper 40 liter
is. Net als de inwendige reiniging gebeurt
de uitwendige reiniging met een spuitlans
het best op de akker of een ander onverhard oppervlak. Blijf voldoende ver
verwijderd van oppervlaktewater en doe
de reiniging ook niet steeds op dezelfde
plaats op het veld.
Moderner materiaal maakt het reinigen
dus zeker minder arbeidsintensief, maar
ook met oudere toestellen kan je met vrij
eenvoudige vuistregels het risico op
vervuiling sterk beperken. n
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Bij een boomsproeier van 12 meter die uitgerust is met een automatisch spoelsysteem kan
de concentratie aan actieve stoffen verdund worden tot minder dan 1% op amper 4 minuten
tijd. Hiervoor is zo’n 40 liter water nodig (10 liter water per minuut). Een automatisch,
constant spoelsysteem verbruikt per spoelbeurt 50 liter minder water dan wanneer je
handmatig spoelt (drie keer 30 liter water).

Minimum aan water

Maar hoe doe je dat dan precies, correct
reinigen? Bij voorkeur op het veld, met
een minimum aan water en een maxi-
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sen. De schoonwatertank mag uiteraard
in geen geval in rechtstreekse verbinding
staan met de spuittank of gevuld worden
met de spuitoplossing.
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