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). Joorwoord

Deze skriptie io geschreven narir aanleiding van bij de wetnschapswinke1s Chrnie
en Biologic ingedjeride vrnen over de risiko' bij het gebruik van onkruidbe—

strijdingsmi,ddelen (herbiciden) in openbaar groen.

In december 1980 verseheen er bij de wetenschapswinkel Chemie een rapport waarin

een beschrijvi wordt egeven van de in openbar groen meest toegepaste ruiddelen.
In datrapport ,ordt ingecan op de werking,tocpassirig,giftigheid en de werkingsduur
van deze tniddelen.

In deze skriptie wont vooral ingeaati op de gevolgen van het gebruik van enkele
vee]. toegepaste middelen voor de bodem.(voor bet bodernieven en hierrnee saenhangend
voor al1er1i zich in de bode'n afspelende processen en de bodemstruktuur).

Groningen,juli 1981

Ilarchien van Doom



iI Inleiding

Chemische bestrijdingsmiddelen (waaronder onkruidbestrijdingsmijdelen) worrien in
Nederland vooral gbruikt in de land—en tujnbow,

Daarnast wordt er in mindr mate ook gebruik gernaakt van dergelijke middel en door
overheidsinstelljngen,door partikulieren en door het bedrijfsleven (op braakliggende
fabrieksterreirxen ed,)
Omkruic2bestrijding in openbaar groen ( parcefl,plantsoenn,bestr8tjngen €. d) wordt
meestal uitgevoerd in opdracht van overheidsinstei1jnge

Oncruidbstrijdjng in openbaar groen heeft een wezenlijk andere funktie dan onkruid-.
bestrijding in de 1andbouw,In de landbouw streeft men naar acm zo hoog mogelijke op
brengst,in openbaar groen is onkruidbestrijdjng vaak(niet in alle gevallen) can

kwestie van smaakDe opvattingen over onkruidbestrijdjng in openbaar groan zijn dan

ook man verandering onderhevig;wrd er vroeger gestreefd naar 10O doding van onkruid,

tegwoordig beperkt men zich vooral tot aen aantal hardneddge onkruiden

Desainjetteinja wordt er toch behoorlijk wat san betrijdingsntddelcn per jaar ebruikt

in openbaar groen (ca 75000 kilogram),

Over hat algerneen worden onkruidbestrijdingsmjdde8 minder schadelijk geacht voor

dierlijk leven dan bv bestrijdingsmiddelen tegen insekten of hogera dieren zoals ratten

Sorrnnige herbicjd grijpen in op voor planten specifieke processen zoals fotosynthese

en hat is dan ook niet te verwachten dat dergelijice rnidd1en voor diarlijk l&en

zeer schadelijk zijn.Toch zijn hat uiteindelijk dezelfde biochemische processen die

ten grondsiag liggen aan zowel plantaardig als c1irlijk levcn,en mn die middelen

di interfereren met RNA en DNA synthesa zullen wel degelijk 6k effekt kunnan hebban
Omdat men, mikroorganioinan in de bodes voor een aatalvoor de iandbouw balringrijk

proceaen verantwocrdelijk zijn, is vooral in het kader an landhouwkundjg toepasaing
van bestrijdingsmidclelen veel onderzoek gedaan naar de effekten van zulke middelen
op mikroorganismen,

Naar bodemfauua,hoewel ean belangrijke rol vervuilend in de opbouw van hat bodn
profiel,is veal minder onderzoek verricht,

Bestrijdingsmjdde kunnen aen belangrijke vorm van bodernvervuiling zijnSommjge
middelen zijn nogal persistent (dat wil zeggen dat ze gedurende iangar tijd in
werkzame vorm in de bodes anwezig blijven),

Andere rniddelen verdwijnen juist heel rnaickalijk uit de grond dourdat ze 6f anal



in diepere grondlagen en in bet g'rondwater terecht koinen,waar ze zich verplaatsen

(de srielheid waarmee het grondwater in ederland gemiddeld verplaatat is 0.3 cm per

etniaal ) .Ook kunnen veei. herbiciden in meer of mind ere mate in de bodem worden
afgebroken.

In welke mate elk van boien genoemde processen plaatsvindt is onder meer afhankelijk

van de grondsoort,de aard van de etof en de weereomstandigheden.

In eeri artikel in het tidschrift Natuur en Milieu wordt 'or door de hr. Henselmans
op gewezen dat de milieubeacherming in Nederland te weinig aandacht besteedt aan de

vervuiling van de bodem,vooral omdat de gevolgen hiervan meestal pas op langere
ternijn zichtbaar worden.

In deze akriptie za]. vooral worden ingegaan op de effekten van herbiciden op het
bodem].even.Hierbij is gekozen voor het bekijken van een beperkt aantal herbiciden,
te weten: de fenoxyazijnzuren 2,4 D en MCPA(1)het fenoxypropionzuur MCPP (vanwege

de verwantschap met do fenoxyazijnzuren) (2)en het vee]. gebruikte middel simazin ( 3).

In hat II wordt een overzicht gegeven van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in
openbaar groen in Nederland (er wordt vooral ingegaan op de gebruikte hoevee].heden).

In hst • wordt de werking beschreven van de bovengenoeMe middelen.

In hat ! komen de effekten van deze rniddelen op mioroorganisinen aan de orde,in hat .3
de effekten op bodemfauna.

In hat j wordt ingegaan op afbraak in de grond,en op een aanta]. mogelijke gevaren

van het gebruik van chemiache bestrijdingsmiddelen,m.n. van de bovengenoemde middelen

zoa]. a: akkumulati e, ui tapo el ing, verdamping.

In hstjU wo±den,voor zover mogelijk,de konklusies besproken die op grond van de

gegevens die nu bekend zijn,kunnen worden getrokken.

In hst IX tenslotte,zal in de diskussie aandacht worden besteedt aen de betekenis

van deze konklusies voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

noten

i) de struktuurforrnules van deze stoffen luiden:

(2) stru]tuurformule:

tIC1PP
(3) struktuurforinule;

lit eratuur
i) Natuur en Milieu 2,1977

•01

P1CPA
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HI Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in openbaar groan

Onkruidbestrijdinggmjddelen worden in Nederland vooral gebruikt in de 1anden tuinbouw,
Op minder grote schaal wordt ook van onkruidbestrijdingsmjcidelen gebruik. gernaakt
het bedrijfsleven,door partikulieren en door overheidsinsteflingenju dit hoofdtuk

zal voora]. de beatrijding in openbaar groen,welke meestel in opdraeht van overheida
instellingen wodt uitgevoerd,worden besproken.

Wat betreft de definitie van openbaar groan wil 1k aanaluiten bij het rapport erking
toepassing,toxiciteit en persistentie van enkele onkruidbestrijdingigdthien" in deco

'80 verschenen bij de wetensohapewinkel Chemie te Groningen (1)

Van a].le bestrijdingsmiddelen die rziet hun toepassing vinden in de land—en tuiribouw
of dOor de N5 worden gebruikt (2)komt ongeveer de heift op rekening van de gemeentenG
Hiervan is het merendee]. onki'uidbestrijdingsmiddei'en,Daag wordt op beperkte schaal
gebruik gemaakt van fungiciden (schirnmelbestrijdingsmjddelen) en iniddalen tegen ongewenate
insekten en andere dieren (rattan).

Onkruidbestrijding in openbaar groi valt meestal onder de verantwoordelijkheid van
de gemeenten ,hoewe]. het gebruik van chemische rniddelen vaak wordt uitbesteedt,meestal
aan een aannemer of aan loonwerkers.Daarnaaat maken vooral kleinere gemeenten nogal
eens gebruik van de diensten van een sociale werkplaate.

Onkruidbestrijding vindt meestal op versohillende manieren plaatsBehalve chemiach wordt
er ook in handkracht en machinaal onkruid bestreden,

Er zijn echter inaar zeer weinig gemeenten die in het geheel geen gebruik maken van

chemisohe bestrijdingàmiddelen (bijiage i).

Het grootete gedeelte van bet "chemiseh onderhoud" beetaat nit het onkriLdnijvhouden

van parken en plantsoenen.

Daarnaaat wordt er ook veel gebruik gemaakt van chemisehe middelen op wagon en bestra.-

tingen en op sportvelden en rekreatieterreinen,

In veel mindere mate worden ook chetnische middelen gebruikt in watergangen(vijvers,gloten),

op wegbermen, begraafplaatgen,gemeenteljjke kwekerijen en onbeg aiiIe terreinen (:3)

kloewel een zekere mate van onkruidbegroeiing in m.ne beplntingen tegenwoordig wel
wordt toegestaan,zelf's op prijs gesteld,worden vooral ba.rdnekdge onk±uiden ale kweek-
graa,fioringras,klein hoefblad,akkerdistel en ridderzuring wel yank mat chemiacho middelen
bestreden,
Vooral gedurende de ura jaren na de aanleg van ei;:1 beplanting wordt er veel gebruik
gemaakt van cherni ache middelen.



Op sportvelden is de bestrijding van onkruid voora.1 gerieht op weegbree,madeliefjes en

andere rozetplanten (die gladheid veroorzaken) ; tusseri straatstenen en op trottojrs inaakt
men vooral gebrulk van chemische middelen voor de bestrijding van grassen.
In d.e verachillende genoemde toepassingagebjeden worden over het algemeen andere middelen

gebruikt.
Ret CBS rapport geeft een overzicht van de gebruikte hoeveelheden chenisehe bestridinga-.
middelen per toepassingsgebiecj.

Hoe er gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmjddelen is beschreven in bet ehemiewinkel—
rapport (informatie is ingewonnen bij geeentelijke plantsoenendjenaten).
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de jaarlijks gebruite hoeveelheden cheuiische

onki'uidbestrijdingsiniddelen in Nederland,gebaseerd op de gegevens van bet CBS uit 1976.
In het CBS rapport worden de hoeveelheden uitgedrukt in kg.aktieve stof om vergelijking
mogelijk te maken.

Men heeft de gemeenten gevraagd de merknamen van de gebruikte middelen op te geven,alsmede
het percentage aktieve stof,Hieruit zijn de hoeveelheden aktieve stof in kg. per midde].
berekend..Verder worden ook bet aantal behandelde hectares grond (of in het geval van
wegbermen en watergangen het aantal kilometers) opgegeven,

M.i. moet bij bet gebruik van deze gegevens worden opgeinerkt dat een vergelijking toch
moejlijk blijft,In de eerste plaata verschillen de molekuulgewichten van de versehillende
stoffe zodat een gelijk gewicht een versehillend aanta]. graminolekulen bevat.
Over het algemeen is het we]. zo dat toxiciteitagegevens ook worden uitgedrukt op gewichts-.

baais..In de tweede plaats zijn er we1iswair voor aide herbiciden gebruiksvoorschriften()

maar toch kan bet wel voorkomen dat op de cue plaats valcer wordt gespoten dan op de andere.

Dc werkelijk toegepaste doseringen kunnen dus niet zonder meer worden afgeleid uit de door

het CBS gepubliceerde gegevens,

In openbaar groen was in 1976 het meest gebruikte midde1 sirnazin (21000 kg),daarna volgden
reap. dichiobenil (11000 kg),dalapon (7800 kg),paraquat (5600 kg),diuron (4300 kg),2,4 B
(3500 kg) en ainitrol (3400 kg)(5),

In parken en plantaoenen wordt het rneest gebruik geniaakt van simazin,gevolgd door dichiobenil.
Op wegen en bestrtingen zijn het vooral herbiciden met een breed werkingaspektrum ala
simazin,ainitrol,paraquat en diuron die veel worden gebruikt.

Op sportvelden gebruikt men vooral 2,4 D,MCPA (MCPP),simazin en dichiobenil (bijiage 2)'

Na 1976

Uit xnondelinge mededelingen van het CBS blijkt het gebruik van onkruidbestrijdings—
rniddelen door gerneenten in 1977 en —78 te zijn toegenomen i.t.t. het gebruik door andere
overheidsinstel 1 ingen.

Ala oorzaak hiervan geeft men op dat het beheersopperviak vande gemeenten is toegenomen

door o.a, groenvoorzienjng in nieuwbouwwijken.Juist in de eerste jaen na de aanleg van
parken en plantsoenen wordt rneestal relatief veel gebruik gemaakt van chemiache onkruid—
bestrijdingsmjdde
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Daarnaast valt de opkoinst te konstateren van hat mide1 glyfosaat (rnerknarn Round—up)(6)

Een belangrijke toepassing van dit middel is het bestrijden van de opsiag van tuBerikaanse

'Iogelkers in plantsoenen en in boasen. Het middel vervangt het nu verboden middel 24,5 T

(halverwege 1978 in Nederland verboden).

Not en

(.i) In het genoemde rapport wordt de volgende definitie gehanteerd:

A) Permanent onbeteelde terreinen zoa].s 1— onbestrate en onverharde paden in plantsoenen ad

2— straten,trottoirs,parkeerplaatsefl ed,die met

tegels of klinkers zijn bestraat0

3— stroken grond onder vangrails of op de schei'

ding van rijbaan en berm bij aneiwegen.

B) Grasbegroeiing van gazons, speelweiden en sportvelden.

a) Beplantingen in parken,plantsoenen 1— beplantingen van houtige gewassen

2— bloemperken

D) Waterhoudende sloten en vijvers

Binnen het bestek van deze skriptie zullen alleen A'j,B en C aan bod kornen.

2) Tot 1977 werd ddor de 'Nederlandse Spoorwegen hoofdzakelijk het rniddel Calciumchlora&t

gebruikt,waarvan zeer grote hoeveelheden moesten worden gebruikt.Na 1976 i men over—

gegaan op herbiciden op basis van organische stoff en ,waardoor het totale verbruik ward

teruggebracht tot 17000 kg aktieve stof per jaarVoor 1976 werd janrlijks 381 ton Ca1.

ciujnchloraat gebruikt en 12000 kg andere stoffen.

(3) Voor zover deze onder het beheer van de gemeenten vallen,

(4) Te vinden in de gida voor ziektea—en onkruidbestrijding in de land—en tuinbouw 1979

van de Plantenziektenkundige Dienst.

(5) Van deze middelen komen de stoffen diuron en amitrol niet voor op de door hetohemie—

winkel rapport opgegeven lijst van veel gebruikte middelen,

De s.truktuurformule van diuron luidt :

De struktuurforxnule van amitrol luidt:

iTL
(6) De struktuurformule van g1yfosaat

OCc$N CN3P
Literatuur
i) CBS: Het gebruik van chemische bestri.jdingsmiddelen door Overheidsinstellingen,1976

Staatsuitgeverij,])en Haag.



In de flu volgende hoofdstukkenworden van enkele van do hiervoor genoemde, veel

gebruikto, middelen do werking en de ef'fekten op de bodem behandeld.

De keuze voor do middelen 2,4 D, I1CPP , MCPP en simazin is tamelijk arbitrair,

Voor Qegevens over toxiciteit, gebruiks voorschriften en een aantal bjzonder—

hederi wordt verwozen naar het chemiewinkeirapport, hfst. 6.

IV Do werking van enigo onkruid bestrjdingsmiddelen,

I\J.1 . Algemean

Naast incieling op basis van chomisohe struktuur kunnon horbiciden ook naar

hun worden ingedeeld.

De indeling op basis van chernische struktuur is tevinden in het chemiewinkel—

rapport, hfst III.

Op do indeling naar working zal hieronder worden inqegoan. Deze indeling kan op

een aantal verschillen berusten: — systemische— vs kontaktwerking

— selektieve-. vs niet selektiovewerking

— bodom— vs bladherbjcjden.

— kontaktherbiciden: hiorvan blijft de working beperkt tot de plaats van kontakt

(by. hot afsterven van bladeren).
— systemischeherbiciden: deze warden door do plant opgenomen en vervoerd naar

andere dolen van de plant, waar ze hun working uit—

oe?enen. Systemische gewasbeschermingsmiddelen erken

over hot algemeen indirekter en daardoor meestal minder

snol dan kontaktmjddelon.

— bodomherbjciden: worden uit do grond opgenomen door de wortels van de plant.

Doze middelen hebben meestal een systemische working maar cok

kontakt working komt voor.

— bladherbiciden: doze zijn werkzaarn na opname door het blad.

Tenslotte kan eon onderscheid warden gemaakt tussen solektief en niet selektief

werkende middelen. Dit onderscheid is vooral van belang in do landbouw; mon

wil immers hot gewas goon schade toebrengen. Do meeste middolen zijn ult zichzelf

niet selektier maar kunnen selektief warden gebruikt door do dosoring, hot mo-

ment van toepassing, spuittechniek ed aan t passon. Dok woersomstandigheden

kunnen een rol spelen. Selektief' gebruik van herbiciden kan ook gebasoerd zijn

op morfologische kenmerken van de plant zoals bladstand (grassen

dicotylen
). Dicotylen hebben eon veel moor horizontale bladstand,

hier zal moEir middel op torechtkomen.

2,4 D , MCP1 en MCPP zJn bladherbiciden met eon systomische werking, simazin is

een bodemherbicide met systemische werking.



IV.2.. De werking van sirnazin, 2,4 D , FICPA en MCPP in do plant0

2.1, Dpname

a) Dpname door bet blad.

H t blad wordt begrensd door men epidermis waarin zich huidmondjes bevinden0

Soms kornen deze eileen aen de onderkant van het bled voor, soms aan beide zijden

De buitenste laag van do epidermis is de cuticula; doze bevat men cutine laag,

met apolaire eigenschappen (door do aanwezigheid van vetzuren, hogero aikoholen

en soms glycerine). De waslaag die vaak over de cutinoleag ligt is zeer apolair.

Over bet algemeen acht men do rol van de huidmondjes van weirlig betekenis voor

de opname van herbiciden ( Crafts, 1964), Wel van betekenis zijn ) kontakt
tussen herbicide en bladopperviak, 2) fysisch—chemische eigenschappen zoals

polariteit van herbiciden, van hot opiosmiddel en van het bled.

Ad 1) Het kontakt is hot beste ais hot herbicide als een dunne film over hot

bled ligt (hetgeen by. wordt bemoeifljkt door oventuele heron op hot blad).

Fenoxyzuren kunnen worden afgebroken door UV licht in waterige oplossingen

(zie ook hfst VI) bovendien ken verdamping piaatsvinden.

Ad 2) Water wordt veel aim oplosmiddel gebruikt maar is erg polair waardoor uit

vloeiers (stoffen met eon polair en men apolair deel) moeten wordon gebruikt,

Apolaire herbiciden lessen goed op in do apolaire waslaag en in de apolaire cu

ticula, maar kunnen daarentegen de hydrofiele, polaire celwanden (die cellulose en

pectine bovatten) weer niet goed passeren,

Schade adn do cuticula geeft grotere kans dat polaire herbicidon binnendringen.

Fenoxyzuren dringen als ester (apolair) beter hot bled binnen dan aim zout (polair),

b) Opname door de stengel.
Hoewel hot stengelopperviak gering is vorgeleken bj hot biadoppervlak is het wel

mogeijk dat herbiciden worden opgenomen door de stengel. In de praktijk is dit

echtor geen belangrijke opnameweg. (Crafts,1964)

c) Opname d'or do wortels.

Dit is m,n. voor bodemherbiciden by. ook voor simazin, de belangrjkste opname

weg. Dpname door do wortels is meestal eon passief proces doordat hot middel

oplost in water en met hot getransporteerdo water in de plant terecht komt,
Polaire herbiciden worden zo bet best opgenomen, Deze lossen het best op in

water en bovendien heeft do wortel geen apolaire cuticula.
Apolaire middelen met lage oplosba3rheden zoals simazin ( 5 mg/i bj 25°C, 76 mm Hg)

kunnen echter ook eon goode working uitoefenen, doordat hot wateitransport kon

tinu plaats vindt en hot middel bovendien bij zoer lage concentratios al werkzaam

is.
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IV.3. Transport

Voor het transport is het symplast — apoplast begrip van belang. Onder symplast

wordt verstean hat geheol van levende cellen in de plant. Deze cellen steen met

elka;r in verbinding(1).

E3eweging komt tot stand door diff'usie in de cel; dit proces wordt versneld door

protoplasma stroming.

Os apoplast is het gaheel van dode ceiwanden die de symplast omgeeft. Dit is sen

kontinu, permeabel systeem waardoor water en opgeloste stof'fen vrj kunnen bewegen.

Houteaten (Xyleem) zijn te beschouwen als sen gespecialiseord deel van de apoplast.

Transport van water, zouten en andere opgeloste stoffen zoals herbiciden vir,dt

passief plaats via de houtvaten naar het bled.
Transport zal voornamelijk plaatsvinden near voigroside bladeren, wear de trans—

piratie en de fotosynthese het grootst zun. Os transport sneiheid kan varieren

van enkele meters tot 150 meter per uur.

Symplastisch transport van herbiciden vindt meestal plaats na opname door het

blad, mits de stof niet zo snel werkt dat de plant meteen afster?t. Transport

van fenoxyzuren vindt placts van cal tot cel (2,4 0 kan ook akkumuleren in levende

cellen), en over langere afstanden door de zeefvaten (f'loeem). De zeefvaten

vormen Ben gespecialiseerd deel van de symplast. De snelheid en de rlchting van

het transport zijn afhankelijk van de a-isimilatie stroom. Wanneer de fotosynthese

snelheid hoog is vindt er transport pleats van suikers in de richting van de

wortels en opslagplaatsen of near top/meristemen en ontwikkelende bladeren, a?—

hankelijk van de ontwikkeling van de plant en de leeftijd van het blad. De snel—

held van het transport kan varieren van 10—100 cm per uur.

Op daze manier komen systemisch werkende herbiciden via transport door hout— en

zeefvaten en op kleiner nivo van cal tot cal (of' via celwanden) terecht op de

plaats wear zij hun werking uitoefenen.

ItI.4. Werking

Os werking van herbiciden berust op verschi]. ends mechanismen,zoa].s:beinvloeding
van de ademhaling van de plant,van de fotosynthese,van de eiwit—en hormoonhuis—

houding.

Simazin

Simazin is sen fotosyntheseremmende stof.Het fotosyntheseproces besteet uit zgn.

licht—en donkerreakties,

Tijdens de lichtreaktie wordt TP en NADPH gevormd en komt 02 vrij.ATP en NADPH

worden tijdens de donkerreakties weer gebruikt om CO2 te reduceren,



Fotosyntheseremmende herbiciden rijpon altijd in op iichtreakties,

De fotosynthese is aen proces dat zich in planten afspeelt.Dat betekent

dat rotosyntheseremmende herbiciden vooral voor planten schadelijk zijn en over

het algemeen voor mens en dier niet zeer giftig worden geacht (wat niet wil zeggen

dat ze volkomen onschadelijk zijn)

Het schema van de lichtreaktie is als vo].gt: (3)

9d,b
Oft'

CG4rSpo4"t

uit: van Rensen:Fysiologie en bioche

mie van herbiciden in planten,

kollegediktaat.

Het elektronentransport kan op verschillende manieren plaatsvinden,de belangrijkste

transportmogelijkheden zijn:

1) het niet—cyclisch transport,elektronen af'komstig van H20 worden via lichtreaktie

II ,de eiektronentransportketen en lichtreaktie I near NADP+

2) het cyclisch transport:de elektronen al'komstig van H2tJ gaan van P700 naar X

en via cytochroom.b,cytochroom f en PC weer naar P700.

Siniazin blokkeert het elektronentransport na Q (tussen P660 en P700.Dit proces is

vnl, onderzocht aen do stof Diuron dat op dezelfde wijze werkt.

De R—N—C—R' struktuur niaakt het mogelijk dat er watersto?brugkomplexen worden gevormd

met kmonenten die onrnisbaar zijn voor hot fotosyntheseproces.

Het gevoig hiervan is dat NADPH niet moor wordt gevormd en er geen CO2 reduktie meer

plaatsvindt.

—0,2

fco
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I-let ef'?ekt hiervan is uithongering van de plant. Daarnaast speelt bij het afsterven

van behandelde planten waarschijnlijk oak fotooxidatie van chiorofyl een rol waardoor

giftige peroxiden ontstaan.Bij simazin speelt dit eon minder belangrijke rol dan bij

de herbiciden paraquat en diquat,die primair fotooxidatiove beschadiging van de plant

veroorzaken

FanoxyZuren
Het werkingsmechanisme van fenoxyzuren is heel anders dat het werkingsmechanisme

van simaZin.
Het rneest uitvoerig is 2,4 B onderzocht,maar IICPPi en FICPP zijn aan 2,4 D verwnte

stof'fn,die op dezelfde wijzo werken.

Fenoxyzuren hebben in do plant eenzelfde working als het groeihormoon auxine,Auxine

is een plantaardig groeihormoon.De concentratie van auxine is vooral in do strekkings—

zone van de plant hoog en stirnuleert daar de strekking van de cohen -o.a. door re—

gulering van enzymsynthese (m.n, van die enzymen die eon rol spelen bij hot plastisch

warden van do celwanden,waardoor strekking mogehijk wordt).Buiten do strekkingszone is

do concentratie to haag am strekking te laton phaatsvinden.De oorzaak hiervan is dat

auxine buiten de strekkingszone snel wordt afgebroken of' geinaktiveerd.

Fenoxyzuren werken op dezelf'de manier,ahlan zijn ze veel stabieler dan auxine.

Het auxinenivo in verschillende wee?sels veranderd voortdurend en dit geeft ook steeds

verandering in de verhouding tussen auxine en andere groeihormonen (gibbereuinen en ki—

netinen)'.Door van buitena? een stabieler groeihormoon met dezelfde werking als auxine

toe to voegen ontstaat or overal een te haag nivo van een celstrekkingsbevorderF3nd

hot'moon.Dit heft tot gevoig dat overal de cohen zich gaan strekken en do plant

uit zijn verband groeit.

Planten die met fenoxyzuren warden behandeld vertonen in hun groei en metabohisme

nag een aantal andere abnormaliteiten,

Normaliter beinvloedt do balans tussen auxine en rustinducerende hormonen (abscissinen)

do ethyleenproduktie.Ethyleen induceert hot afvahlen van bladeren rnaar aok by. do

rijping van vruchten.Fenoxyzuren beinvloeden de ethyleenproduktie en daarmoe oak

bladaf'val en de rijping van vruchten.

Een ander waargenomen effekt is het zich ontwikkelen van een abnormaal mesofyl (2) in

do bladeren,nl eon mesofyl waarin woinig chiorofyl voorkomt zodat minder fotosynthese

plats kan vinden,

Do wortels verhiezen eon gedeolte van hot verinogon water en zouten op to nemon door

abnormale groei van do celten.

Op biochemisch nivo is gevonden dat 2,4.D eon verhoging van do RNP synthose tot

gevolg heoft.De extra groei die door 2,4D wordt geinduceerd,is hot gevoig van extra

RrSJA produktie;het abnormale karakter van do gromi wordt veroorzaakt door de verstroorde

balans tussen do verschihionde groeihormonen.

Verschlllen tussen do fenoxyzuren zijn vnl. verschihlon in aktiviteit,vero:rzakkt

door vorschihlen in opname,transport on stabiliteit in do plant.
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Noten

1) via 1asniodesmen (dunnen strengen plasma)
2) mesofyl: het bladweefsel tussen beide epidermesbestaande uit pallisadeparenchym

en sponsparenchym0

3) de gebruikte af'kortingen in het schema:
cyt.b : cytochroorn b

cytf : cytochroom f' (cytochroom 553)

PQ : plastochinon

PC : plasto-cyanine
Fd ; ferredoxine

+
Fp : Fd—NADP reductase (eon flavoproteThe)

Literatuur:

Crafts A,S:Herbicide behaviour in the plant

in Audus L,J:The physiology and biochemistry of' herbicides
Academic Press ,London9Niew York 1964

Van Rensen J.J.S : Fysiologie en Biochemtie van herbiciden in planten

(kollegediktaat KB kollege onkruidkunde )
Vakgroep plamtenfysio

logisch onderzoek Landbouw Hogeschool,Wageningen
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V Sffekten van enige onkruidbestrijdiflsmiddelen op microorgariismen in de bodem.

Nicroorgarlismen spelen in debodem een belangrijke rol,doordat ze be,trokken zijn bij

processen ale humusvorrning,afbraak van organieche stoffen,cycli van eleinenten e.d.

Vooral in de landbouw is dit een be1angi'ijk geeven,vandaar dat veel van het onderzoek

naar de effekten van herhiciden op microorganismen gericht is op voorde.1andbouw be1ang-

rijke processen (zoals by. nitrifikatie).
erbic±den komen bijna altijd in de bodern terecht,hetzij direkt zoals bij de bodemherbicidefl

het geval is,hotzij indirekt zoals in bet geval van de b1adherbcidefl.

Het met en vwi effekten.
Er bestaan verechillende methoden om effekten van herbiciden te meten die echter geen

van alien ideaal lijken te zijn,omdat er sprake is van een zeer komplex geheel van

faktoren,die invloed hebben op elkaar en op het totaal effekt.

Een veel gebruikte methode is simpeiweg het tellen van inicroorgauismen.

i)aarnaast wordt wel gegeken naar de samenstelling van cen bakteriepopulatie in de grond.

Hoewel deze laatste inethode belangrijke gegevens zou kunnen opleveren ,is hierover in

de liter&tuur'weinig bekend (Grossbard,1976),waarsch.ijnhijk omdat de samensteiling van

bakteriepopulaties nogal moeilijk te bepalen is,

Erg veel toegepast is het meten van effekten van herbiciden op miroorganismen in rein—

kultures. Dit geeft een idee van de 'ke!ersn van de gebruikte stoffen,maar het

zegt iiiets over de effekten die in ht veld optreden.

Een andere 'cenadering i het meten van bodemaktiviteiten,De aktiviteit die wordt gevonden

is dan het gevolg van het overall—effekt van ails organismen (meest microorganismen) die

in een bepaald procea sen rol spelen.

Welke processen worden er gemeten.

Ale maat voor de totals aktiviteit in de bodem wordt vaak genomen de hoeveelheid vrij-.

komende cO2of de hoeveelheid 02 die wordt verbruikt.

Belaxigrijk acht men ook het stiketofmetaboliame in de bodem,Hier vallen verschillende

proceseen onder:

N—minere satie: de omzet ting van organi ache N-verbindingen tot anorgani ache N—verbindingen.

Mineralisatie ken worden gezien ale sen eerie van drie opeenvolgende processen

— omzetting van organisehe N.-verbindingen;het vrijmaken van airimoniak (NH3) uit organieche

stiktOfvérbind ingen. Di t heet ainmoni fikati e.

— oxidatie van NH3 tot nitriet (NO2)

omzettthg van in N0

Deze twee proosesen snnen hteri :nitrifikatie.

Bij deze processen zijn verschillende organisrnen betrokken.N.n. nitrifikatie is sen proces
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waarvóor slechta een paar soorten microorganismen verantwoordelijk zijriBij de serste stap,

de onizetting naar NO; is de bakterie Nitosomonas Europeac betrokkon, bij de tweede stap,
do omzetting in NO3 gaat hot vooral om do soort Nitrobacter Agilis,
Orndat vrij good bekend is welke inicroorganismen betrokken zijn bij hot nitrifikatieproces,

is dit een gechikt proces om het effekt van herbiciden aan te meten.

De effekten kunnen op v'rachil1ende manieren worden gernetenen kan bv de ophoping van

nitriet met en maar ook naar bij ni trifikatie bet rokken microorganisinen in hot veid en in

hot laboratoriumsituaties ( reinicultures),

tofbindin
Stikstofbi.nding is voor do stikstofhuishouding in do bodem soms oen belangrijk process

De belangrijkste Nfixerende microorganismen zijn de vrijlevende b1auwgroene algen en

do bakterieoorten Azotobacter spp0 en Clostridium pasteuranüin,

Daamaast zijn er een aantal in symbiose met hoere planten levende Jthizobiuinsoorten die
ook een belangTrijk aandeel kunnen hebben in de totale hoevee].heid gefixeerde stikatof,

Deze in symbiose levende bakteriesoorten binden stikstof ni. zeer efficint.

Denitrifikatie
Dit kan een belangrijke vorm van stikstofverlies in de landbouw zijn. Maar dit geldt

vooral onder anarobe omstandighedenOok in Nederlandse landbouwgronden kan denitrifikatie

een rol spele als or weinig zuurstof in do grond zit (vi regen),er organieche stof
aanwezig is (als H—donor) en or eon hoog stikstofnivo is ( door bet gebruik van kunstmest
is dat ook vaak hot geval),

Itfbraak van ogche stof
Hierbij is vooral do stof cellulose (plantenafval) van belangDe meeste cellulose afbrekende

organismen zijn schim elseduktie van do afbraak kan tot gevoig hebben dat hot oranisch
materiaal in do bodem akkuinuleert en een uitstekende voedingsbron kan vornien voor ziekten

en plagen,

Enzymaktiviteiten

Enzymen spelen een belangrijke rol in eon aantal processen in de bodem,waqronder do hier—

bovengenoenide processen,

Als men naar enzymaktiviteiten kijkt,is hot altijd belangrijk to bedenken dat enzymen niet
alleenin organismen,inaar ok vrij in do grond kunnen voorkomen.

Belangrijke enzyinen zijn:

—ritrogenase,een enzym dat een rol speelt bij stikstofbinding



urease ,een enzym dat van belang is bij stikstofminera1jtje nl.bij het omzetten van

ureum in ainrnoniak,

—fosfatasen, daze enzynien zijn belangrijk in de fosforcyclus0Organische P-substraten

worden door hydrolyse omgezet in anorganische fosfaten,onder invloed van

fo sfatasen,

Gegevens over hat totaai aantal bakterin en andere microorganismen in de grond en sen

eventuele versehuiving in soorten geven op zich heel weinig informatie,omdat dergelijke

gegevens niets zeggen over funktieverliee,tenzij het du.idelijk is dat slechta onkele

soorten can bepaalde funktie vervullen,zoa1s bij nitrifikatie het gays]. is

Verder spraken de resultaten die op deze wijze worden gevonden elkaar noga]. cens tegen.

Soma wordt met dezelfde stof in dezelfde concentratie in hat ens geva]. een afname in

aantal bacterien of andere microorganismen, in het andere geval juist een toename ge-

konstateerd. (i)

Verschillende herbiciden werk n ook in verschillende mate selektief op bepaalde soorten.

Soms wordt binnen een groep a]. verechi]. gevonden, Dc interpretatie van dergelijke gege—

vens is vaak moeilijk. lets meer houvast bieden de laboratorium experimenten met rein-

kultures. De effekten die gevonden worden zeggn ultaluitend jets over de jke

schadelijke effekten die in het veld zouden kunnen optreden.

Over het algemeen kan wel worden gezegd dat uit experimenten blijkt dat herbiciden wel

een reminende werkirig hebben op microorganismen in reinkultures, maar meestal alleen ala

er zeer hoge concentraties worden gebruikt (hoger dan in het veld worden toegepast).

Bovendien is gebleken dat er in elk geval ook soorten zijn die minder gevoelig kunnen

worden voor bepaalde herbiciden. Dit is slechts voor een paar gevallen bij toeval bekend

geworden., Verder kunnen de effekten op verschilleride soorten, zelfs ook nauwverwante

soorten heel anders zljn, Zo heeft simazin een verwoestens effekt op sommige Penicilliuni

soorten (schimmels) terwiji andere soorten resistent zijn. (Gorlenico et a]. 1969, geciteerd

in Grosbard 1976).

Over het a].gemeen kan er ook een volgorde worden aangebracht in de gevoeligheld van de

verschil].ende soorten microorganismen. Het meest gevoelig zijn de algen, dairna volgen

reap. schimmels, bacterien en actiriomyceten, die het minst gevoelig zijn. (Greaves etal

1976) Een verkiaring hiervoor is gelegen in het felt dat algen fotosynthetische

aktiviteit bevatten en daardoor meer verwant zijn aan hogere planten,

V4. Effekten op verschillendenrocessen,

Het meten van effekten op processen geeft meer informatie over wat er in werlcelijkheid

in het veld gebeurt, hoewel de gegevens hierover ook vaak op laboratorium experimenten

berusten.



Ad emhalingindebodem.

Bij normale doses rernmen de meeste herbiciden de ademhaling in de bodem niet Ma8r 00k

hier worden weer tegonstrijdige resultaten gevonden, Simazin in een concentratie van

8 ppm had in het ene geval geen effekt op de CO ontwikkeling, in het andere geval

bleek een concentratie van 5 ppm al een remming van de 002 ontwikkeling te veroor

zaken, (Eno 1962, Chandra et al 1960 geciteerd in Grosabard 1976)

Bij experimenten in het veld spelen verechillen in ometandigheden een belan,grijke rol,

zoals de 'grondsoort en daarmee samenhangend de pH en het organischestofgehalte

Er zijn bovendien nog een aantal andere factoren die de CO2 ontwikkeling beinvloederi,

zoals de metabolisehe aktiviteit van de planten die er groelen en van de bodeinfauna;

de aktiviteit van de microorganismen is dus niet de enige faktor die de bodem adem

haling bepaalt

Het metabolisme van versehililende belangrijke elementen ale stikstof, zwavel en fosfor

wordt over het algemeen beschouwd ale een goede parameter voor het meten van effekten

van herbiciden op microorganismen, Ook hier worden nogal eens tegenstrijdige resultaten

gevonden. Effekten die worden gevonden zijn vaak van tijdelijke aard.

N- mineralisatie.
Bij de oinzet van arganische N in ammonium verbindingen spolen eon aantal inicroorganismen

een rol. Over het algemeen verandert dit proces niet nader invloed van herbiciden.

Nitrificatie is een veel gevoeliger procos. Eon aantal herbiciden hebben een langdurig

remmende werking op de nitrifikatie, 2,4 D heeft slechts een licht remmend effekt op

de nitrifikatie bij normale doses.

In het nitrifikatie proces kunnen zoals gezegd 2 stappen worden onderscheiden: i) om

zetting van ainmoniaverbindingen in NO2 waarbij de bakterie Nitrosomonas europaea is

betrokken 2) onizetting van N0 naar No; door Nitrobacter agilis,

Normaal gesproken oxideert alle aminonium tot nitraat, Bij behandeling met herbiciden

wordt meestal de oxidatie van aminonium geblokkeerd en niet de oxidatie van nitriet,

hoewel sommige herbiciden dit laatste juist specifiek remmen.

Sirnazin (5 ppm) had geen effekt op de oxidatie van NH naar NO2 maar remde duidelijk do

aktiviteit van Nitrobacter (Nayyar 1970) Eenzelfde resultant werd ook in een ander geval

gevonden bij een concentratie van 6 ppm (Farmer et al 1965, geciteerd in Grossbard 1976),

Van de fenoxyzuren is niet bekend dat ze een remmende werking hebben op nitrifikatie.

Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan remming van ammoniuin oxidatie voordelig

zijn ( voor planten die ammonium ale N.-bron kunnen gebruiken onidat norniaal gesproken

NO sneller dan ammonium uit de grond verdwijnten den niet rner ale Nbron voor planten
door uitspoeling

beschikbaar is.

N—fixatie.

De reactie van blauw.groerie algen op herbicides is nogal soortepecifiek, daarom wordt



hier niet verder op ingegain

De bcteriesoorten van het geslacht Azotobacter zijn relatief resistent tegen herbiciden

hoewel in hoge concentraties toegediend vindt er toch wel reniming van de groei plaats en

vermindering van de N—fixatie.

Eer vrij duidelijk negatef e±'fekt heeft iCFP, toegepast in normale gebruiksdosis. Dit

heeft een afname van het aantal Azotobacter tot gevoig, hoewel dit een tijdelijk effekt

is.

Het effekt van herbicideri op in symbiose met planten levende Rhizobium soorten is goed

onderzocht aan reinkultures. Verscbillende soorten Rhizobium reageren zeer verechillend

op herbiciden.

Simazin rent slechts 1 soort maar 1CPA en 2,4 B remmen she soorten, hoewel niet in
gelijke mate. (Grossbard 1976) Van groot belang hierbij bhijkt de samenstelling van
het groeirnediuin te zijn, vooral ale de concentratie van Ca en lg lonen lang is, is het

effekt veel groter .(Grossbard 1976) Daarnaast speelt ook de pH eeri rol, hoe lager de

pH des te groter het effet, (Kaszubiai 1966, gciterd {n Grossbard 1976)

Enzymaktiviteiten.

Het effekt van herbiciden op enzymen is meestal selektief. Sommige enzymen zijn veel ge-

voeliger dan andere. Herbiciden kunnen nl. lijken op het substraat (by op ureun), hier—

door kan substraat kompetitie ontstaan met als evolg remrning van het enzym,

Urease en proteinase zijn enzymen die éen rol spelen bij omzetting van orgariische N—ver—

bindingen in ammoniumverbindingen. Deze enzymen worden in de grond geremd door herbiciden.

Be ureaseaktivitejt wordt door simazin geremd bij hoge concentraties (wel bij 10 kg./ha

niet bij 2 kg./ha), (Manorik & Nalichenko 1969, geciteerd in Qrossbard 1976) Ureaseakti-.

viteit wordt ook gerend door 2,4 D (20 ppm). (Zinchenko & Osinskeya 1969, geciteerd in

Grossbard 1976) Bit effekt kontrasteerd echter met de waarneming dat bet uiteindelijke

effekt op de vorming van minerale stikstof nihil is, (Groesbard 1976)

Debydrogenase is een vrij universeel enzymcomplex dat betrokken is bij de oxidatie van

organische substraten. Bij herhaalde toepasing van simazin is gevonden dat de dehydro—

genase aktivitoit afneemt. (spiridonov & Spiridonova 1973, geciteerd in rosbard 1976)

Onduidehijk is echter in hoeverre ook het feit dat het aantal planten (leveranciers van

organiese stof) afneemt, een rol speelt.

Nitrogen.aso is een ensym dat betrokken is bij de N—fixatie. tJit reinkulture expermmenten

met N—fixerende bcterien is gebleken dat de fenoxyazijnzuren 2,4 B en NCPA bij toepassing

van normale doses(2)de aktiviteit van dit enzm remdefl(Lundkvist 1970, geciteerd in Cross—

bard 1976)

Enzymen die een rol spelen bij de ornzetting van fosfor zijn de fosfatasen. De aktiviteit

van dit enzym is meoilijk in verband te brengen met microbiele aktiviteit ondat bet

meestal extracehlulair in de grond voorkont en bovendien in de grond is gestabihiseerd.



Bij langer gebruik van MOPA is gevonden dat het fosfatasenivo a±'nam (Zubets '1973,

geciteerd in Greaves et al 1976)

Simazin (10 ppm) kan zowel verhoging ais verlaging van het nivo van voor planten

Opneembaar fosfaat veroorzakenafhankelijk van de pH van de grond (Smith,Wee.

ratna 1974)

Afbraak van_organische_stof,

De meeste celluloseafbrekende organismen zijn schimmelsZoals gezegd (biz 15)

zijn de schimmels van de bac'terien het meest gevoelig voor herbiciden

Het effekt van zowel 2,+ P als simazin op schimmels is zeer wisselend;er wordt

zowel remming als stimulatie van groel gevonden0ok celluloseafbrekende bacte

rien en actinomyceten geven een wisselende reaktie te zien op het gebruik van

herbiciden

De totale afbraak van cellulose lijkt door zowel 2,kD (en deandere fenoxy..

zuren) ale simazin weinig geremd te worden (Grosebard 1976)

Dit zou kunnen betekenen dat de verechillende microorganismen elkaar funktie

kunnen overnemen0

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de interaktie tussen verschillende kom-

ponenten van het ekosysteem;planten,dieren en inicroorganismen.Het meeste

onderzoek nar de effekten van bestrijdingsmiddelen is zelfs gedaan aan on-

begroeide grond (voor zover er veldonderzoek piaatsvindt)0

Nicroorganismen die voorkomen in nietbepiante grond hebben een zeer lage

aktiviteiteDit in tegenstelling tot mièroorganismen die in de nabijheid van

of op piantenworteis leven,zoals in de praktijk veel voorkomt.

De aktiviteit van deze rhizosfeerorganismen is veel hogerEffekten van her—

bidden zouden in dit geval wel cens anders kunnen zijn

Erg storend is het feit dat onderzoeksresultaten ,mn van veldproeven en waar—

nemingen,niet met elkaar in overeenstemming zijn0Het effekt van een middel

is afhankelijk van een komplex van faktorenwaarvan (nog) niet bekend is

hoe deze invloed hebben en hoe ze elkaar beinvloeden

Een aantal faktoren die in elk geval van belang lijken te zijn de pH,de hoeveel.

heid organische stof in de bodem,waarop hieronder nog wordt ingegaan en

verder kunnen ook vocht,temperattiur en nutrientennivo van belang zijn

De pH0

Er is gevonden dat simazin onder basische kondities wl een remmende invloed

op cle nitrifikatie heeft,maar niot bij een lage pH (zuur milieu) (Smith,Wee

ratna 197Lf)0

De oorzaak van een dergelijk pHeffekt is mogelijkerwijs een verschil in

adsorptie van herbiciden ann bedemdeeltjes bij versehillende pH9s0



Organieche stofgehalte.

Ook de hoeveelheid organische stof in de bodem zou een dergeiijke invloed als

de pH heeft,kunnen hebben.

1ierbiciden kunnen aan organische decltjes worden geadsorbeerd ;tegelijkertijd

is organiach materiaal juist vaak ook een geechikte kolonisatieplaats voor

micro organismen,

Het gevoig kan zijn dat de herbiciden i de grond niet meer beschikbaar is

door binding en daardoor ook geen effekt meer hebben op microorganismenmaar

een gevoig kan ook zijn dat de herbicideconcentratie rcnd gekoloniseerde orga-

nismen extra hoog wordt en het effekt groter (Greaves et al 1976)

Noten

(1) diverse voorbeelden hiervan zijn te vinden in E,Grossbard:Effekts on the

Soil Microflora en in Greaves et al : Herbicides and Soil Microorganisms.

(2) Reap.ong, 500 gIl (zout) en 250 gIl (re8p. 2030 mi/are en 4060 mi/are)(bep1ahtingen)
Lit eratuur:

Greaves M.P,Davies H.A,Marsch J,A.P,Wingfield G01 : Herbicides and Soil

Microorganisms. CRC Critical Reviews in Microbiologie 1976 nov,

WRO,Yarnton Oxford,England 1976,

Grossbard E: Effects on the Soil Microflora

in: Audu6 L.J (ed) Herbicides,biochemistry,ecology,

2nd print,vol.2 London,New York Academic Press 1976,

Nayyar et al : Effect of Simazin on Nitrification and 1icrobial Popul.tion

in a Sandy Loam Soil,Indian Journal of Agricultural Science Lf09

1970.

Smith M.S,WeE;ratha c.s : The Influence of some biologically active compounds

on the microbial activity and on the availability

of plant nutrients in soils.Pesticides Science 5

(721) 197+.



VI Effekten van enige onkruidbestrijdingsmiddelexi op bodemfauna

Over de effekten van het gebruik van herbiciden op bodemfauna is tot flu toe

nog niet zove'l bekend,

Herbiciden kunnen zowel een direkt ala een indirekt negatief effekt op bodem
fauna hebben;een voorbeeld van een indirekt effekt is het verdwijnen van voed-

seibronnen voor de bodemfauna door herbiciden.

CtDieriijke organismen en hun funktie in de bodem,

In de bodem leven zowel land-als aquatiache organismen9de laatste groep komt

voor in de met water gevulde holten in de bodem0

De kleinste van de in de boclem levende dieriijke organismeñ zijn de aquatische
organismen,waarvan de protozon en de nematoden de belangrijkste groepen vormen,

Niet alleen hebben zij relatief een grote biomassa (tot 10 g /m2) en komen ze

in zeer grote aantallen voor,maar ook hebben ze een belangrijke funktie in de

bodem doordat leven van microorganismen en opgelost organisch materiaal0

Hen aantal nematoden hebben een andere levenswijze,nl als plantenparasieten

Ook veel voorkomend in de bodem zijn geleedpotigen (arthropoden)ArthropocIen

zijn onder te verdelen in micro-.(2 mm),meso(2-k mm) en macroarthropoden ( '-i mm)
De groep der microarthropoden worden vnl.vertegenwoordigd door de mijten (Acari)

en de springstaarten (Collembola) zowel de mijten ala de springstaarten zijn

wat betreft hun voedsel vooral afhankelijk van dood organiach materiaal (sapro-

faag) of van microorganismen (microbivoor),hoewel ook andere voedseibronnen

mogelijk zijn.Mijten en springstaarten zijn van belang bij het vormen van een

humuslaag in de bodem ., m.n in bossen

Orotere arthropoden (meso-')nemen meestal in aantal en in biomassa geen belang

rijke plaats in,De groep van de mesoarthropoden bestaat vaak wel uit een groot

aantal verachillende groepen en daarbinnen ult een groot aantal soorten,

Ook cle macroarthropoden vormen een zeer gevarieerde groepHiertoe worden gerekend

de spinnen (Arenea) en de hooiwagens (Opiliones),die zich voeden met insekten

en insektenlarven.

Hun belangrijkste funktie is aantalsregulering van m,n. kevers en mieren.

Tot de macroathropoden horen verder nog een aantal kevers (Coleoptera) en

vilegen (Diptera) die zich voorsi voeden met dood plantenmateriaa1.

In de bodem komen verder een aantal grotere diersoortn voor zoals alakkeri

(Gastropoda) en regenwormen (Lumbricidae)0slakken vormen een bedreiging voor

kultuurge'iassen;regen,ormen kunnen belangri,jk zijn voor de opbouw van het bodem

profiel,. maar ze jjn by. gevoelig voor bewerking van de grond (mechanisch)

en komen daardoor by. in lanclbouwgronden weinig voor

In humusrijke gronden komen regenwormen vaak in grote aantallen voor.Door hun

speciale manier van voedselverteren zorgen ze voor homogenisatie van organiach

en niet—organiach materiaal in de bodem.
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Bodezitfauna is dus van belang voor de afbraak van organlsch materiaal in de bo-

dem en voor de ontwikkeling van het bodemprofiel,

VI.2 Effekten van herbiciden.

°pname van herbiciden door de dierlijke organismen in de bodem kan op ver

Schillende manieren plaatsvinden:

— direkt via het lichaamsoppervlak

— opname via het voedsel in het darmkanaal (dood plantenmaterlaal en

andere deeltjes waaraan de herbiciden gebonden kunnen zijn)

diffusle via de ademhalingsorganen (tracheen

Veel bodemorganismen zijn mobiel,Giftige stoffen kunnen op organismen een

attraktieve of juist een afstotende werking hebben,Dit beinvloedt de mate van

kontakt en opname van die stoffen door de organismen.

Over het algemeen zijn de bodemorganismen onder vochtige kondities het meest

moblel,onder droge omstandigheden vermindert de aktiviteit van veel organismen;

deze verschillen in gedrag onder verschillende omstandigheden,kunnen de mate

van kontakt met schadelijke stoffen vergroten of verkielnen,

Grote insekten blijken vaak meer te lijden te hebben van schadelijke stoffen

dan kleine insekten.Een reden hiervoor is mogelijk het felt dat de bodem veel

meer t1schullplaatsen" biedt aan kleine dan aan grote organismen.

Kontakt met een herbicide betekent nog niet altljd dat die stof ook werkeljk

wordt opgenomen;dit is afhankelijk van dc elgenschappen van de stdf,maar ook

van by. of de organismen eenniet—doorlatend pantser hebben (zoals insekten).

Aan het effekt van herbiciden ligt soms een mechanisme ten grondsiag dat ook

in dierlijke organismen kan plaatsvinden.Groeistofhormonen verstoren ce1

delingsprocessen (via RNA en DNA).DIt zijn processen die zowel in plantaardige

als in dierlijke cellen voorkomen;herbiciden kunnen dus ook op bodemdieren een

(ongewenst) effekt hebben.

'1aar de effekten van herbiciden op bodernfauna is zowel laboratorjumais ve1don

derzoek gedaan.Laboratoriumexperimenten leveren slechts gegevens op over de

rnogelijke risico' van het gebruik van herbiciden,en niet over de situatie in

het veld.Veldwaarnemingen hebben weer het nadeel dat het onmogelijk is met alie

externe omatandigheden rekening te houden,

Laboraiorjumonderzoek,

Experimenten in het laboratoriurn hebben het voordeel dat heel direkt en in

korte tijd een antal effekten van herbiciden op gedrag,sterfte,reproduktie

en voedselopname van bodemdieren onderzocht kunnen worden.

Ben veel toegepaste methode is ht onderdompelen van de dieren in een oplossing

van de te onderzoeken stof;deze methode geeft nogal eens interpretatieproblemen,

Is een bepaald effekt het gevoig van blootstelling aan de stof of het gevoig

van de behandeling op zich?.

Gevonden effekten.

1) Gedrag
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Naar de effekten van herbiciden op gedrag is (nog)weinjg onderzoek gaclaan,hoewei

juist afwijkend gedrag een eerste indikatie zou kunnen zijn voor risicos van

het gebruik van bepaalde middeien.

Door Eysackers (1975) is onderzoek gedaan nar aktiviteitspatronen vazide

Springstaart Onychirurus quadrioceliatus onder invloed van bet aen 2,4 D

Verwantenu verboden9mjddel 2,45 T,Toenemende mate van invloed van dit

mIddel gaf achtereenvoigens ten opzichte van de normale aktiviteit te zien

1) vernijnderde aktiviteit

2) normale aktiviteit

) het vertonen van ongecordineerde bewegingen

4) verkrampte kontrakties

5) volledige immobiliteit

Hetzelfde is ook waargenoinen bij verschiilende soorten wormen (Kuiash,19LF7,ge

Citeerd in Eysackers & vd Drift,1976)

2) Sterfte

Het begrip sterfte wordt in dit gevai gedefinleerd door het percentage dode

dieren na een bepaalde tijd biootsteiling aan een stof of ala de.periode van

Overleving.
Onderzoek is gedaan naar apringstaarten,mijten,wormen,kevers en raderdiertjes

(Potifera),In alie gevallen meer toxisch dan 2,1+D (Ghabbour &Imam,1967(1),Mil1er

1971geciteerd in Eysackers v.d.Drift,1976).(t) -

3) Reproduktie
Over de éffekten van de hier beschouwde herbiciden op reproduktie is weinig

bekend,VRhee (geciteerd in Eysackers & v.d Drift,1976) vond geen effekt van

simazin op de coconvorming (een maat voor de reproduktieapaciteit) bij regen

wormen.Webster &Lowe(1966) vonden dat 2,'+D(50 mg/i) de reproduktie van een

in sterke mate remde(2)

Aigemene uitspraken kunnen hieraan niet worden ontieend
4) Voeding

Bij het onderzoek naar effekten van herbiciden op bodemfauna is het moeilijk

een onderacheid te maken tussen effekten,die optreden ala gevoig van opname

van de stof via bet voedei (herbicide,gebonden aan organisch materiaal) en

direkte effekten,Door experimenten waarbij een bepaalde stof wordt toegediend

door middel van het geven van behandeid voedsel,probeert men dit onderscheid

te maken. Davis (1968) vond op deze manier dat 2,+ D effekt had op de gewichts.

groei van Cternjcera destructor (Elatjridae)maar niet op de overieving

Veldexperimenten

De meest toegepaste methode is bemonstering van de bodemfauna,nadat een bepaàide

behandeling is toegepast,Bij veidonderzoek ontstaan interpretatieproblemen

doordat effekten van externe omstandigheden zoals de invloed van het seizoen

klimaat,bodemtype ed, niet te scheiden zijn van de effekten ala gevoig van

een bepaaide behandeling van de grond (met herbiciden)



Om liieraan enigszins tgemoet te komen is het nodi dat een experiment minimaal

een jaar duurt.Verder is het noodzakeiijk dat er op verschillende plaatsen

Wordt gemonsterd,vanwege de o:Lregelmatige s'weiding van de organismen in de
bodem.

Bij het vaststellen van effekten wordt vooral gelet op:

1)Vèrschuivig in hettotaal aantal dierlijke organismen

2)Verschuiving in de soortsamenstelling van de populatie9waarbij ook wordt gelet

op weinig voorkomende soorten,omdat veel voorkomende soorton vaak wat minder

gevoeljg blijken te zin,

3)Waar en in welke mate een herbicide interfereert met de hodeinfauxia

ad 1) Het totaal aantal organismen is een moeilijk te hanteren kriterium oindat

geen onderscheid wordt gemaakt in soorten.Somnige groepen kunnen bv negatie±'

Worden beinvloed,dw nemen in aantal af,andere,vaak algemeen voorkomende groepen

kunnen in aantal toenemen by. omdat de konkurrentie afneemt0Als het totaa].

aantal gelijk blijft wil dat dan niet zeggen dat er ook geen effekt is0

2,Li. D en MCPA (2)-f 1/ha) blijken volgen3 Rapoport & Langioli (geciteerd in

Eysackers & v.d, Drift;1976) geen effekt te hebben op het totaal aantal organisme

in een bepaalde populatie,maar bij nadere analyse bleek m.n, de mijtenpopulatie

flogal in aantal achteruit -te zijn gegaan.

ad ) Vaak wordt gebruik gemaakt van wiskundige analyses of wordt gekeken naar

flaar het percentage van het totaal dat een bepaalde soort inneemt,om verschui

vingen in soortsamenstelling vast te steilen0

Mi11er (1972) vond bij gebruik van een mengsel van simazin en prometryne (25 kg/

ha = veel hoger dan de praktijkdosis) een verschuiving in de soortsamenstelling

van een populatie die hij bekeek.U.n de meest dominante groepen: kevers en

vliegen namen in aantal toe,terwijl numeriek minder belangrijke groepen,vooral

mijten,namen in aantal af.Dit hetekent eon afname in de diversiteit0

Een tien jaar durend experiment met 2,-i- D (1,5 1/ha) en i"CPA ( 195 1/ha) gaf

geenvernindering te zien in het soortonspektrum van de springstaarten9maar het

gemiddelde aantal organismen per soort verminderde op den duur wel.(Bieringer,

1969,geciteerd in Eysackers Ccv.d.i-)rift,1976)0

Experimenten met mijten lieten zien dat o.i.v, 13 jaar gebruik van CPA de

mijtenpopulatie zowel wat betreft de soortsamenstelling,als ook wat betreft de

onderlinge verhoudingen tussen de soorten9gelijk bleef (Davis 1965,geciteerd in

Eysackers & v.d. Drift,1976).

ad 3) In de praktijk is hieraan (nog) zo weinig aandacht besteedt dat dit tot

nu in feite een papieren kriterium is gebleven.

Een overzicht vn het tot nrn.toe verrichtte onderzoek laat het volgende zien:

1) Het meeste is bekend over soorten die van belang worden geacht voor do op
bouw van het bodemprofiel en voor de afbraak van organisch materiaal nl

de nematoden,mijten,springstaarten en regenwormen,terwijl aan een nantal
andere belangrijke groepen zoals protozon



weinig aandacht is besteedb0

2) De rneeste informatie is beschikbacr voor de toffen DNOC,2,'+D,TCA,dalapon

en simazin,

5) Geen van de genoemde groepen organismen wordt in het geheel niet beinvloed

door het gebruik van herbiciden;het effekt van fenoxyzuren wordt op grond

Van wat er flu bekend is als een mild effekt beschouwd,simazin heeft vaak wel

een duidelijk remmende werking (bijiage 3Y

En van de belangrijkste risikos van het gebruik van herbiciden (en andere

bestrijdjngsniddelen) lijkt de icans op ophoping in hogere trofische nivo's te

Zijn,13ij hogere dieren kan de concentratie zo hoog worden dat sterfte optreedt.

Hierbij rnoet worden bedacht dat sterfte de meest extreme en tegelijkertijd de

meest gemakkelijk waareembare gebeurtenis is die kan optreden;lang voordat

sterfte optreedt kan er al een bepaäld effekt zijn,wat vaak niet of moeilijk

waarneembaar is,

Thompson en Edwards (197k) wijzen crop dat springstaarten goed als indikator

Organismen voor toxiciteit kunnen dienen,omdat zij over het algemeen vrij ge

Voelig blijken te zijn.

enslotte moet worden genoemd dat er ook sprake kan zijn van indirekte effekten

via de invloed van herbiciden op planten,Bv door het verdwijnen van onkruid

kan er in de landbouw gewasschade ontstaan doordat bepaalde soorten wormen het

gewas in plaats van het onkruid als voedselbron gaan gebruiken,

Not en

(1) Ghabbour & Imam maakten echter gebruik van de methode waarbij de wormen

werden ondergedompeld in een oplossing van de door hun gebruikte herbiciden,

hetgeen interpretatie van de gegevens bemoeilijkt (Eysackers & v,d, Drift9

1976).
(2) hiervoor geldt hetzelfde als in (1)
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VII Afbraak,persistentie,adsorptie en vervluchtiging van enkele herbiciden,

Herbiciden kunnen op verachillende manieren ,nadat ze in de bodem terecht

zijn gekorien,daar weer uit verdwijnen.Hierop z.al in cut hoofdstuk worden in

gegaan,waarbjj zowel de proceasen zeif ala ook de mogelijke konsekwenties van

die processen,aan de orde zullen komen.

Een ovezicht van de verachillende processen wordt in onderstaand schema weer—

gegev en,
Processes of dissipation

4.002 Herbicides may be lost from the soil either by physical re>val of the
unchanged molecule or by degradation.

TI
VoIatilizt1ion / /,//

C hem b rca kd own

Adsorption by soil 'Microbiologicol decompostiori
colloids

Physical removal Degradation

Processes of herbicide In3ctivsUOfl.

uit:Weed Control HandbookVol,I,

6e druk,blz 67

V11.1 Afbraak.
Afbraak van bestrjdingsmiddelen in de bodem kan op verschillende manieren

plaatsvinden.Er wordt een onderscheid gemaakt in biologische afbraak (door

microorganismen) en niet.r.biologische afbraak (fotochemische ontleding,chernische

afbraak)

VI.1.1. Niet—biologische afbraak.

a) Niet—biologiache afbraak in de bodem zeif wordt bevorderd ala bet omgevende

milieu aan een aantal voorwaarden voldoet,zoals de aanwezigheid van O25water

en een hoog orgnische stofgehalte (aan het opperviak hiervan kan reaktie plaats—

vinden.Ook de pH speelt een belangrijke rol,evenals het voorkomen van vrije

radikalen in de grond.Esters van 2,kD worden mn0 in alkaliach milieu snel af—

gebroken

b) De belangrijkste vorm van niet—biologische afbraak vindt echter plaats aan

de oppervlakte van de bodem,onder invloed van ultraviolet licht,

Licht met een korte golflengte,zoals UV licht kan een heel skala aan reakties

veroorzaken in de aanwezigheid van water en lucht,zoals oxidatie—reduktie," hydrc

lyse—,eusubstitutiereaktiea waarbij herbiciden worden afgebroken of geinactiveerd1



ad a) In do Orcaniache fraictie van de bodem vindt afbraak van herbiciden plaats.
?,4D en NCI'A kunnen worden afgebroken in de aaniezigheid van vrije radikalen
Do reuktio din dim piwttavindt is n'n dealkylering (de alkylgroepen gaan eraf),
lot,; dergoljjka geldt 00k nor MCP1'.

Ook nimnzin kim in dn orgnniscbe fraktie worden omgezet,hoewe]. dit wordt bemoei...
I I .1k I. 'I'o,"I,st. 'ii Ifl:q'. I n ca ,st.'pk ann orgnsmj noun des'ltjoz; woflt geadsorbeerd,Door
Lw.u;onkomut v'mn onn stof,dio in 'to organioche fraktie voorkomt ,wordt simazin
omgezet in de stof hydroxysimazin (1).Xn zuur milieu vindt deze reaktie sneller
plants dan in basisch milieu.Hydroxysimazjn heeft geen herbicide werking,maar
is wel veel persistenter dan simazjn zelf,

2,41) kan worden omgezet in fenoxyazijnzuur (2),doordat de chloridegroepen worden
vervangen door een Reatoomjenoxyazjjnzu,

wordt onschadelijker geacht dan 2,41)
zeif (Crosby,1976),

Ret belang van niet—biologiache afbraak.
Niet—bio].ogische afbraak in de gnnd is in de praktijk geen erg belangrijke
vorm van afbraak,in elk geva3. veel minder dan biologische afbraak,Hoewe]. er
talloze mogelijkheden zijn waarop pesticiden (waaronder herbiciden)

in do grond kunnon worden afgebroken (niet—biologisch) vanwege de aanwezige.
gynstige voorwaarden,is het opvallend dat de meeste pesticiden zo persistent zijn.
Dit heeft voora]. te maken met bet feit dat pesticiden vaak aan bodemdeeltjes
gebonden worden,waardoor ze immobiel worden Cuit oplossing vedwijnen) en daardoor
niet meer in kontakt kunnen kosen met reagentia die voor afbraak nodig zijn,
Len belangrijke ..voorwaarde voor afbraak is dan ook bet voorkomen van de at te
brekenEtofjtnin opgeloste vorm.

V]j,Biologische afbraak,
Veel belangrijkeraj niet—biologische afbr&ak van pesticiden in de bodem,is

de biologische'afbraa door microorganismen,Djt is zelfa Un van db meest be—
langrijke vormen van inaktivering van pesl4ciden in de bodem.Opgemerkt dient

te worden dat ook microgrjanismen meestal gebruik maken van stoffen in opgeloste

vorm,Zoa].s hierboven ook is beschreven voor nietabiologische afbraak,wordt ook

biolosische afbraak sterk verhinderd als er spráke is van adsorptie van at te

breken stoffen of van droge omstandigheden,
akfbraakprodulcten van pesticiden zijn over bet algemeen minder schadelijk dan
de pesticiden zelf.

Groel. en aktiviteit van microorganismen in de bodem worden beinvloed door talc—
toren als organische

en de aanwezig—
heid van zuurstof.
2,41) en I4CPA worden vrij goed donr microorganissen afgebroken,Een opvallend
verschijnsel bij dergelijke,goed afbreokbare herbiciden is dat bij herhaalde
toepas,iing de afbraak steeds snel].er plaatsvindt,



Deze toenemende mate van afbraak is te verkiaren uit het optreden vpn een 1ag.
fase,waarin de afbraak langzaam op gang komt,waarna de afbraak veel sneller

plaatsvindt.Tijdens de lag—fase past de populatie microorganismeri zich aan,

Oorspronkelijk niet aanwezige enzymen,nodig voor de afbraak,moeten dan worden

gesynthetiseerd (Greaves et al,1976).

De afbraakmechanjsnien,voor zover bekend,zijn alle onderzocht mbv, 1aboratoriurn

experimenten,Of in het veld dezelfde mechanismen werkzaam zijn is tot flu toe
onvoldoende nagegaan,

Microorganismen, betrokken bij afbraakprocessen.

Alle kiassen van microorganismen (algen,schimmels,actinomyceten en bacterin)
zijn in staat één of meerdere herbiciden af te breken,

Nicroorganismen kunnen herbiciden vaak gebruiken als (belangrijlcste) energie

of voedselbron.Daarnaast zijn er gevallen bekend van cometabolisme (3) van her—
bidden. Over mechanismen waarbijvan cometabolisme sprake is,is veel minder

beend,omdat het moeilijk is om uit te zoeken,welk substraat in dat geval wél
de primaire energie—en koolstofbron is.

Bacterién zijn vooral betrokken bjj de afbraak van goed oplosbare herbiciden,dje

bovendien niet sterk aan grondeeitjes worden geboñden(zie ook blz 26)Voor
schimmels geldt het tegenovergestelde,dwz.dat ze vooral betrokken zijn bij de

afbra:k van slecht oplosbare,sterk geadsorbeerde stoffen,Van de goed opiosbare,

weinig gebonden stoffen (hetgeen vaak,maar niet aitijd sarnen gaat) zijn de

fenoxyzuren een goed voorbeeid.'Joor de afbraak van 2,kJ) zijn 9 verschiiiende

bacterinen actinomyceten bekend (bijiage k).

Er zijn 2 soorten schimmeis bekend die in staat zijn de siecht oplosbare stof
simazin ,die bovendien sterk aan gronddeeltjes wordt gebonden,kunnen afbreken,

ni. Fusarjum en Penicillium (bijiage Li),Waarschjjnhijk zijn er ook wel bacterin,
die simazirt kunnen afbreken,hoewel flog niet bekend.

2,1+D wordt meestal afgebroken door het breken van de esterbindingwaarbij als

afbraakprodukten ontstaan 2,+ dichiorofenol en glycolzuur.Voor NCPA is eenzelfde
mechanisme bekend,waarbjj i.p.v, dichiorofeno]. 2-methyl— tfchlorofenol wordt
gevormd,

Daarnaast zijn er nog een aantal,minder belangrijke mechanismen bekend,bv,
-oxidatie (verwijdering van twee C'—fragmenten van het zure gedecite)Dit is

wel een beiangrijk mechanisme voor de afbraak van fenoxyalkaancarbonzuren met

langere koolstoficetens,maar niet bij fenoxyazijnzu±'en en propionzuren (Kaufman,
l971f).

Triazinen (w.o, simazin) worden meestal afgebroken door N—dealkyiering of de
halogenering (4).De belangrijkste vorm van afbraak is Ndealkylering (Kaufman,

1971-f):het exakte mechanisme hiervan is nog niet bekend,
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Dc rnetabo].ieten.

Tot an toe is weinig onderzoek gedaun naar de gevo].gen van bet ontstaan van
afbraakprodukten van herbiciden.oyer bet algemeon acbt men de giftigheid kleiner
dan van de oorspronkelijke verbindingen,

Als kriteria voor de giftigheid van omzettingsprodukten worden gebruikt: per—

sistentje,toxjcjtejt en bet gevaar voor bioaccumulatje in aquatiscbe en ter—

restjscbe voedse]ketens, Op grond van deze kriteria lijken de meeste omzettings..

produkten niet erg giftig te zijn.

De meeste gegevens over afbraak van herbiciden en dus ook over afbraakprodukten

zijn ecbter verkregen door experimenten in bet.laboratorium.In bet veld zouden

ecbter andere mecbanismen werkzaam kunnon zijn en dus andere omzettingsproduk..

ten kunnen ontstaan of kunnen omzettingsprodukten verbindingen aangaan met

in de grond voorkomende stoffen (aminozuren,suikers etc.)waardoor ve].e soorten

nieuwe verbindingen gevormd worden.Hierover is ecbter niets bekend.

VII .2Persistentje

Simazin is vee]. persistenter dan de fenoxyzuren (mn. 2,kD en ?ICPA.Dit beeft o.a

te maken met bet feit dat 2,LI.D en IICPA vee]. gemakkelijker worden afgebroken dan

simazin,
Voor 2,4D wordt een tijd opgegeven van 1—3 maanden voordat deze berbiciden voor
75—100% zijn verdwenen (of de bioaktiviteit 75—IOC% van bet normale nivo beeft

bereikt),voor I4CPA 0—3 maanden en voor simazin 0—12 maanden (Hi].tbold,1974)

Deze waarden zijn ecbter gebaseerd op &ênmaiige toepassing,Wanneer een middel
enige jaren acbter elkaar wordt gebruikt,kan dit invloed hebben op de persisten—

tie,Alje tot nu toe verricbtte onderzoeken naar MCPA en 2,kD (Hiltbold,197k,

Greaves et al,1976) wijzen crop dat de afbraak van deze stoffen wordt versneld

bij berbaa].de toepassing.Voor simazin vindt men geen invloed,

Over overige faktoren die een inv].oed zouden kunnen bebben op de persistentie

bij langdurig gebruik is nauwelijks iets bekend.

VII.3. atdsorptie

ffbewel samenhangend met persistentie en afbraak,wordt adsorptie bier als

aparte faktor beschouwd.Adsorptie bangt samen met bet organiscbe stofgeba].te

in de grond.Hoe boger dit is boe sterker adsorptie plaatsvindt (bijiage 5).

Voora]. neutrals stoffen,zoals simazin, worden sterk gebonden.Ook kleimineralen

kunnen berbiciden binden,maar spelen een veel minder belangr jke rol bij ad—

sorptie dan organiscbe deeltjes.Bij simazin is een duidelijk verschi]. in ad—

sorptie %e zien in verscbillende gronden.Simazin wordt bet sterkst gebonden

in veengrond (boof organiscbe stofgebalte) en bet minst in zandgrond (laag

organische stofgebalte),als een vergelijking wordt gemaakt tussen zand,veen

en kleigrond (bij].age 5)
-

2,kD en MCPA worden vaak toegepast in de vorm van een zout (Na—zout).2,4D en
MCPA zijn zwakke zuren; ze worden in ongesplitste vorm vooral geadsorbeerd inzure grond.
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0veriens geldt voor alle herbiciden,die kationen vormen dat adsorptie het

sterkst plaatsvindt in zure grond, Voor niet geioniseerde herbiciden is adsorptie

afhankelijk van de aard van de oranlsche atof en minder van de pH

Adsorptie gaat niet altijd samen met geringe oplosbaarheid,hoewel dit voor de

ier beschouwde herbiciden wêl opgaat.Simazin heeft een oplosbaarheid in water

van 5 ppm,2,+D van 620 ppm,MCPA van 825 ppm (76 mm Hg,25° C),

Ondanks het felt dat simazin sterk wordt geadsorbeerdwordt het gevaar voor

accumulatie in de bodem niet groot geacht,Men heeft berekend dat,wanneer dit

het geval zou zijn,er jaarlijks meer dan 10, van de geb:ulkte hoeveelheid

stofachter zou moeten blijven.Dit 15 niet het geval (koliegediktaat Zonderw±jk,

1981,,

vii,k Inspoeling

Een zekere mate van inspoeling is voor de werking van bodemherbiciden nood

zakelijk.De stoffen kunnen echter ook zover inspoelen dat ze beneden de plaats

van werking terecht komen en in het ergste geval uiteindelljk in het grondwater

terecht komen,hetgeen zeer onwenselijk is,Of dit gebeurt is afhankelijk van een

aantal faktoren:de hoeveelheid geadsorbeerde stof,de oplosbaarheicl van de stof

in water,de poringroote van de grond,de hoeveelheid neerslag,de kracht van de

neersiag. Een andere mogelijkheid is dat er plaatselijk veel hogere concentraties

van een middel ontstaan doordat ze op een bepaalde diepte blijven hangen'.

Diffusie alleen vindt veel te langzaam plaats om de stoffen over een zodanig

grote afstand te laten verplaatsen dat ze in het grondwater terecht kunnen

komen.Diffusie wordt verder ook bemoeilijkt door adsorptie,Voor de meeste her—

bidden geldt dat diffusie sneller verloopt onder vochtige kondities (Letey &

Farmer, 197k)0

Simazin wordt sterk geadsorbeerd in de grond en is bovendien slecht oplosbaar0

Een voorbeeld laat zien dat bij gebruik van 2 kg/ha in een grond met een gemid-

delde hoeveelheid vocht het meer dan 100 dagen zou duren voordat de stof 20 cm

in de grond is gezakt (zonderwijk,kollgediktaat 1981),Sterke regenval kan

een dergelijk proces versnellen,Bovendien kan het proces ook worden versneid

wanneer regenval pinataheeft boven de veldcapaciteit0

Voor de goed oplosbare fenoxyzuren is het gevaar van doordringen in diepere

grondlagen groter,maar deze stoffen worden vrij snel door microorganismen af

gebroken,Een voorwaarde is dan wel dat er sprake is van rnicrobiie aktiviteit

in de bodem,

V11e5 Vervluchtiging

Hoewel veel herbiciden gemakkelijk vervluchtigen geldt voor simazin dat dit

weinig vluchtig is (6,io mm Hg,20°C) (Weber,1972),

2,kD:de vluchtigheid van 2,4D hangt af van de gebruikte formulering:het amine—

zout van 2,kD is minder vluchtig dan de methylester (Zimmermann,HitchcockKirk—

patrick 1952,geciteerd in Burnside,197LF).
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' jott
t%wL,#C N%cHcj

Microbile en chemische afbraakmeehanismen van simazin (Kaufman, 197-i-)

() Cometabolisme is eon proces waarbij microorganismen,terwijl ze groeien op

een bepaaid substraat,tegelijkerbijd do mogelijkheid hebben een andere

verbinding om te zetten zonder dat ze hiervan voordeel hebben (Harder,?)

(+) Dealkylering: mbv0 HO wordi de alkaancarbonzuurgroep afgesplitst (klieving

tussen N en do alkyigroep)

Dehalogenering: HC1 + OH POH + Cl
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VIII Enige konklusies.

• Het geruik van chernische onkruidbestrijdingsrnjddelen in openbaar groen

betreft slechts een fraktie van het totale gebruik van deze middelen,maar

het gebruik ervan vindt wel vaak plaats nabij woonkernen.

• Het onderzoek naar ongewenste neveneffekten van bestrijdingsmiddelen (waar

onder onkruidbestrijdingsinjddelen) is vooral gericht op voor de lancibouw on—

gewenste neveneffekten,zoals verlies van een aantal voor groei van een gewas
gunstige funkties (by nitrifikatie)

• Gevonden neveneffekten van het gebruik van herbiciden op bocJemorganjsrnen zijn

afhankelijk van de gebruikte onderzoeksmethode.Djt geldt sterker voor micro
organismen dan voor bodemfauna, (bijiage 6)

• In potentie kunnen herbiciden ongewenste neveneffekten op zowel micro—

organismen,bodemfauna maar ook op de mens tot gevoig hebben,omdat zij op

biochemiach nivo aak ãangrijpen op universeel voorkomende procesen,

• Direkte effekten van herbiciden op microorganismen zijnvaak alveischj1lend—.

binnen een-soort,

• Indirekte effekten van het gebruik van herbiciden op microorganismen in de

bodem en op de bodemfauna kunnen groot zijn (door by. het wegvallen van de
voedseibron ,het onkruid)

• Bij het onderzoek naar neveneffekten van herbiciden wordt te weinig rekeningmet
gehoud x effekten die minder extreeni zijn dan sterfte.Bij bodemfauna zou dit
kunnen betekenen dat veel meer naar atwijkend gedrag gekeken zou moeten worden.

• Er is nog te weinig bekend over lange termijn effekten van het gebruik van
herbiciden.

• Herbiciden ala kiasse van pesticiden lijken over het algemeen minder schadelijkda
insekticiden,fungiciden en bestrijdingsmiddelen tegen ratten e,d.
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IX Diskussie

Hoewel do nieeste tot nu toe bekende gegéèns inbt neveneffekten van het gebruik

van herbiciden op bodemfauna en microorganismen in de bodein erop lijken te wijzen

dat herbiciden voor bodemleven niet ernstig schadeiijk zijn,moeten hier toch enige

kanttekeningen bij worden geplaatst.

In de voorafgaande hoofdstulcken is ook betoogd dat het bedoelde onderzoek nogal

wat gebreken vertoont.In:de eerste plants vertoont de omtrent nevenef'fekten,

hiaten, zo weet men te weinig van lange termijneffektenvan onderlinge relaties tussen

de verachillende soorten in de bodem levende organismen,van de tnvloed van een be

planting,van de invloed van een aantal externe faktoren,
In de tweede plaats kunnen ook vraagteken worden geplaatst bij de
zoeksmethode;de resultaten blijken hier imers vaak van afhankelijk té zijn.Verder
kan je je afvragen of de gehanteerde kriteria wel altijd juist zijn,bv. is al genoemd
in hst VIII dat er vaakgeceIien wordt naar het optreden van sterfte,maar niet naar
afwijkend'gedrag (bodemfauna of hat optreden van mutaties (microorganismen in abnor.

male frekwenties,

Er kan dus ,ondanks hat feit dat herbiciden ala kiasse van bestrijdingsmiddelen minder

schadelijke neveneffekten lijken te hebben dan andere kiassen van bestrijdingsmiddelen,

niet zomaar gekonkludeerd worden datihét gebruik van herbiciden gevaarloos is,

Bovendien moet rekoñing gehouden worden met hjt feit dat by, van de hier beachouwde

onkruidbestrijdingsmiddelen bekend is;dat 24 D mogelijkerwijs carcinogeen en/of

mutageen is ( zie "Werking,toepasing,toxiciteit en persistentie van enkele onkruid

bestrijdingsmiddelen " door B. de raaf en 3. Stekelenburg,Wetenschapswinkel Chmie,

december 1980) ;dat hetzelfde middel in kombinatie met gebruik van een aantal insekti

ciden (parathion,malathion) giftiger wordt;dat simazin mogelijkerwijs in planten wordt

orngezet tot een mutagene stof;dat ook de gftigheid van simazin toeñeemt ls1het wordt

gebruikt in kombinatie met de inaekticiden parathion en malathion.

Konsekwenties voor het rebruik van herbiciden in openbaar groene

Hwel de hoeveelheid onkruidbestrijdingsmiddelen die in openbaar groen worden gebruikt

slechts een fraktie van het totale gebruik van deze middelea betreftmoet hierbij

worden bedacht dat het wel steeds gaat om gebruik i de nabijheid van aensen(ook
spelende kinderen by), Ook al zou uiteindelijk biijken dat het ekosysteem in do

bodem niet zoveel te lijden heeft van het gebruik van herbicidendan nog zou in de

eeiate plaats gelet moeten worden op de toxiciteit voor tie mens,
Omdat geen van de h4r beschoude middelen voor zowel het ekosysteem als voor de mens

echt onschadelijk lijken te zijn,zou hat beter zijn bet gebruik van deze iuiddelen zo
veel mogelijk te beperken.



-3k-.

In openbaar groen blijkt het goed mogelijk onkruid op aridere wijze dan met behuip

van chemi.sche rniddelen te bestrijden ( machinaal of met de hand) .In een aantal

kleine gemeenten gebruikt men ook geen chemische mid-ielen. H&t nige nadeel dat hier-

aan verbonden lijkt zijn de kosten.In hoeverre dit per definitie zo is zal uit.-

gezocht moeten warden.

\Terder moet opgernerkt orden dat in een aantal gevallen het bestrijden van onkruid een

kwestie van smaak is.In beplantingen hoeft onkidgroei lang niet altijd hinderlijk

te zijn.De opvattingen hierover hebben zich de laatste jaren rat dat betreft oak ge-

w±jzigd:planten die vroeger als onkruid werden beschouwd,worden nu som juist gewenst

geacht.

Groningen,8 juni ,Marchien van Doom
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bijiage :overzicht van effekten van enige

bestrijdingsmiddelen op bodemfauna.

uit
: Eysackers & vd. Drift: Effects on Soil

Fauna 1976

legenda: — afname van het aantal soorten
o geen verschuiving

+ toename van hctantal sorton
de 2e kolom geeft de gebruikte dosering weer in kg/ha of in ppm.

2,4.D

1100/ +

+
+

.4-

0

225 kg
4 1-4-6 kg

1.5
225 kg

11.7kg
I

0/

2!

11-2 kg

431
1-5-3 kg

I-S I
4-21

1-5—3kg -

0
0
0
0

0

0
0+
+

+

0

0

+ 2-25 kg
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a
0
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0
0
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Symphyla

o, Thysanoptera
Pseudoscorpionidae
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Araneida
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lsoptcra
1-leteroptera

a Homoptera
I

Lepidoptera
Lep. larvae
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21
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Soil fauna
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0
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33 3 0
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Chilopoda
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Dipt. larvae

Enchytraeidae
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15 kg

0

0
0
0
0

1—10 0/00.

0

+
+

+
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1-5 kg

1.5kg
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1—50 0/

6kg
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100 ppm
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06 kg

0

0

0
0

00
0
0
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0

I kg
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3 4 kg
I ppm

I kg
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00 ppm

0
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Eubac teriales

Mycoplana sp,

Rhizobium meliloti

Corynebacterium sp

Bacterium 1objforme

( Arthrobacter globiforme.

Achromobact eriac eae

Flavobact erium
aquatile

F,peregrinumAmen
Nocardia coeliaca

Nocardia sp.

streptomyces sp,

enici11ium
purpurog enum

P. cyclopium

P. lano-coeruleum

-wpergi11us ustrus

Fusarium oxysporum

F • arenac eum

Cylindrocarpum
radicola

Stachybotrys sp.

bijiage /4 Microorganismen en de afbraak

van enige herbiciden,

uit:Audus L0J Herbicide ehavjour in the Soil.

x = afgebroken

1961+
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onuron

4—
6 kg/ha

.

8
kg/ha

B
alkova and

4-5 kg/ha
Sem

ikhatova (1969)
A

kopyan and A
garonyan

12—
20 kg/ha

.
.

Linuron
•

.
M

etoxuron

.

.

S
im

azine
.

•
•.

.

.

1 kg/ha
50 parts/b'

500 parts/lO
'

10 kg/ha
2kg/ha

8 kg/ha

(1968)
L

ode (1967)
-

50
arts/106

G
rossbard and M

arsh
(1974)

G
rossbard and M

arsh
(1974)

K
uryndina (1965)

500 parts/b'
K

1yuchnikov eta!.
-.

.
5.5kg/ha

(1964)
A

kopyan and A
garonyan

.:
(196b)

.

A
m

inotriazole
Pranaitenc (1970)

..

C
handra

(1964)
500 parts/1O

'

A
 m

m
ornum

thiocyanate
.

.
.

.

.

0-75kg/ha
1.1—

9-0 kg/ha

462 parts/lO
.'

C
am

per eta!. (1973)
5-6 kg/ha

C
am

per eta!. (1973)

Sm
ith eta!. (1945)

100 parts/lO
'

R
oberts and B

oIlen (1955)
B

reazeale and C
am

per (1970)
Sharm

a and Saxena(1972)
5kg/ha

G
izbullinetai. (1968)

56 kg/ha
V

enkatararnn and
R

ajyalakshm
i (1971)

C
hulakov and Z

harasv
(1967)

Spiridonov eta!. (1970)
.

•

G
rossbard

and M
arsh (1974)

G
rossbard (1971)

-
2

and S kg/ha
M

anorik eta!. (1968)
Fink eta!. (1968)

6kg/ha
.

G
uillernat

eta!. (1960)
10 kg/ha

.
G

oguadze
(1969)

-
3

kg/ha
-

T
ulabaev

and A
zim

begov
(1967)

G
rossbard et a!.
(unpubi., b)

•

250
and 500

Sm
ith eta!. (1945)

-
-

.
parts/b'

•A
pp1ication

G
rossbard et a!.
(unpubh, b)

repeated over three Y
ears..


