
Bayer PhytoBac®

Eenvoudig en verantwoord 
afvalwater verwerken



Inleiding

Bayer CropScience heeft als onderdeel van het 
nieuwe initiatief van BayYou Services vanuit 
Product Stewardship verantwoordelijkheid het 
initiatief genomen om het Franse PhytoBac®-
concept ook in Nederland bekend te maken. 
Alle marktpartijen zijn gebaat bij een zo goed 
mogelijke kwaliteit van bodem en water. 
Dit is van groot belang voor het behoud van 
een breed middelenpakket voor de land- en 
tuinbouw. Normoverschrijdingen zullen in de 
toekomst namelijk tot het verlies van 
registraties kunnen leiden.

Voorbeeld van een zelfbouw Phytobac met bevochtiging 

via in segmenten draaibare PVC-pijpen met sleufgaten.

 Vul-spoelplaats/afvalstromen 

Rondom de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen diverse 
afvalstromen water met resten van gewas-
beschermingsmiddelen vastgesteld worden. 
Al deze afvalstromen kunnen mogelijk tot 
ongewenste belasting van de omgeving leiden. 
Vooral rondom de vul- en spoelplaats van de 
spuitapparatuur kan chemisch verontreinigd 
water tot puntbelasting leiden. Met de juiste 
inrichting van de vul- en spoelplaats kunnen 
deze afvalstromen opgevangen worden en met 
behulp van de PhytoBac worden verwerkt en 
afgebroken, zonder dat daarbij sprake is van 
restanten van water of grond die afgevoerd 
moeten worden.

Bij het schoonmaken van voertuigen, 
spuitapparatuur en andere machines waarmee 
gewasbeschermingsmiddelen toegepast zijn, 
kunnen risico’s voor bodem, grond- en 
oppervlaktewater ontstaan. Op sommige 
bedrijven wordt de apparatuur vaak schoon-
gemaakt, op andere bedrijven alleen aan het 
eind van het spuitseizoen of vóór het 
onderhoud.
Het reinigen van de binnenkant van 
spuitapparatuur vindt meestal direct na het 
spuiten op het perceel plaats vanuit een 
schoonwatertank. Het schoonmaakwater 
wordt dan op het perceel verspoten. 
Het schoonmaken van de buitenkant van 
spuitapparatuur kan in principe ook op het 
perceel gedaan worden, maar gebeurt in de 
praktijk meestal op het erf. 
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Als het schoonmaken van spuitapparatuur op 
het verharde erf plaatsvindt, moet dit uitgevoerd 
worden op een daarvoor ingerichte vul- en 
spoelplaats met opvang van het reinigings-
water. Deze opvang mag niet overlopen naar 
riool of oppervlaktewater. Het reinigingswater 
bevat restanten van gewasbeschermings-
middelen en mag daarom niet zo maar worden 
geloosd. Gewasbeschermingsmiddelen 
kunnen bij lozing in het riool de werking van 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie nadelig 
beïnvloeden. 

Bovendien worden veel gewasbeschermings-
middelen niet in de rioolwaterzuivering 
afgebroken, waardoor ze alsnog doorstromen 
naar het oppervlaktewater. Dit is een 
ongewenst situatie. 

Ook lozingen, die geconcentreerd op één plek 
in de bodem plaatsvinden, zijn niet toegestaan. 
Tevens kan het voorkomen dat er resten zijn 
van spuitvloeistof die niet op het perceel 
verspoten kunnen worden in verband met 

bijvoorbeeld risico’s van overschrijdingen van 
residunormen. Tenslotte kennen we vanuit de 
bloembollen de resten van de dompelbaden 
die verwerkt moeten worden. 

Kortom, er zijn diverse bronnen van reststromen 
met restanten van gewasbeschermings-
middelen; het moet voorkomen worden dat 
deze op de één of andere manier een 
ongewenste belasting van de omgeving 
veroorzaken.

Voorkom ongewenste belasting door 
restvloeistoffen via een gesloten 
systeem te verzamelen en op te vangen 
in een buffertank. Vervolgens kunnen 
deze worden verwerkt in een PhytoBac, 
in de jaren negentig ontwikkeld 
door Bayer CropScience in Frankrijk 
tezamen met Franse universiteiten en 
instituten. 

Een systeem zonder restafval!!



Het principe van de PhytoBac is afgeleid van 
het biobed. Er zijn kant-en-klare systemen op 
de markt (in Frankrijk o.a. geproduceerd door 
Biotisa), maar de PhytoBac kan ook prima zelf 
gemaakt worden met een bak van kunststof of 
door het storten van een volkomen gesloten 
bak van beton (van drijfmestkelder/maïssilo-
kwaliteit XA2 of XA3) met een overkapping en 
een irrigatie- of druppelsysteem.
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• In de PhytoBac

De geheel afgesloten bak heeft binnenwerks 
een hoogte van 60 cm, en wordt gevuld  
met een mengsel van stro en grond in een 
verhouding van 2 tot 3 kg verhakseld stro per 
100 kg grond. De laag biomix is bij inbreng dus 
niet dikker dan 60 cm, en zal na verloop van 
tijd inklinken tot zo’n 50 cm. De bak moet wat 
verhoogd worden aangelegd om zijwaartse 
instroom van hemelwater te voorkomen.
De te gebruiken grond is afkomstig van de 
toplaag van de percelen van het land- of 
tuinbouwbedrijf waar de PhytoBac wordt 
geïnstalleerd. Deze toplaag bevat namelijk 
bodemleven dat al gewend is aan de middelen 
die op het bedrijf gebruikt worden.
In de PhytoBac wordt door het mengsel met 
stro de activiteit van het bodemleven optimaal 
gestimuleerd.

Vanuit de opvang- of buffertank waarin alle 
afvalstromen worden verzameld, kan met 
regelmaat het afvalwater gelijkmatig over het 
oppervlak van de PhytoBac worden verdeeld 
zodat deze steeds optimaal vochtig is (bij 
voorkeur tussen de 20 en 50 gram water 
per 100 gram grond) waardoor de micro 
organismen de gewasbeschermingsmiddelen 
kunnen afbreken. Als de bovenzijde van de 
PhytoBac vochtig gehouden wordt, wordt 
de verdampingscapaciteit van het systeem 
maximaal benut. Verzadiging van de biomix 
moet echter worden voorkomen.

•  Inrichting en grootte van de 
PhytoBac

De PhytoBac wordt door middel van een dak 
of kap afgeschermd van neerslag, maar het 
dak moet wel minimaal 30 cm los staan van de 
rand van de bak om een goede luchtcirculatie 
(wind) en dus verdamping te bereiken. 
De verdeling van de vloeistof over de PhytoBac 
kan plaatsvinden door middel van een sprenkel-
installatie, door vernevelaars of druppel-
leidingen. Belangrijk is hierbij dat de vloeistof 
zo gelijkmatig mogelijk over de biomix wordt 
verdeeld.

De grootte van de PhytoBac is afhankelijk van 
de te verwachten volumes van de afvalstromen 
op het bedrijf en de plek waar het systeem 
geplaatst kan worden. Meest optimaal is in 
de volle zon en vol op de wind voor een 
optimale verdamping. Afhankelijk van de totale 
afvalstroom op een bedrijf kan het volume van 
de PhytoBac berekend worden. Hierbij moet 
ook met toekomstige ontwikkelingen van het 
bedrijf rekening worden gehouden (bijv. 
uitbreiding, wijziging gewaskeuze). 

Om een idee te krijgen van de omvang van de 
PhytoBac:
Voor de verwerking van bijv. 5000 liter 
afvalwater/j. is grofweg een PhytoBac nodig 
met een oppervlakte van tussen de 10 en 20 
m2 (afhankelijk van uitvoering en ligging) en een 
buffertank van zo’n 1500 liter.
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• Onderhoud van de PhytoBac

Het enige onderhoud dat de PhytoBac vraagt 
is dat de inhoud van de bak (bij voorkeur in 
mei/juni) eens per jaar moet worden omgezet 
om de inhoud weer luchtig te maken; bij die 
gelegenheid kan ook prima het stro worden 
aangevuld (15 tot 20 kg verhakseld stro per m3 
substraat) als onderhoudsbrandstof voor de 
micro organismen. 
Om die reden moet het dak boven de 
PhytoBac (in delen) opklapbaar of verplaats-
baar zijn, zodat het omzetten en mengen 
zonder probleem (machinaal) kan worden 
uitgevoerd.

Ideale situatie om het hele traject van opslag tot en met 
restwater van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te 
beveiligen: een overkapte was/vulplaats verbonden met PhytoBac!
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Verzamelen, opvangen en 
verwerken van afvalstromen 
door installatie van:

• overdekte was/vulplaats
• bezinkput
• buffertank
 • PhytoBac
•  Attentie voor regelbare en beveiligde 

afsluitkleppen voor scheiding 
afvalwaterstroom en hemelwater indien niet 
overkapt!

Voordelen van de verwerking 
met PhytoBac:

Groot voordeel van de verwerking van 
afvalstromen door middel van een PhytoBac 
is dat er geen restafval is in de vorm van 
afvalwater of verontreinigde grond. Een goed 
aangelegde  PhytoBac vormt een volkomen 
van het milieu gescheiden compartiment. 
Afvalstromen van water met gewasbescher-
mingsmiddelen worden geheel verdampt en 
afgebroken zonder resten. 
Kortom, met de inzet van een PhytoBac 
gekoppeld aan een goed ingerichte vul- en 
spoelplaats is uw bedrijf klaar voor de 
toekomst en zet u een belangrijke stap op weg 
naar Duurzame landbouw.

Voor meer informatie over PhytoBac kunt u 
zich tot uw gewasbeschermingsleverancier 
wenden.



Stand: januari 2012

Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht

www.bayercropscience.nl

Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, 
berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste 
weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder 
daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en 
toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een 
product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, 
dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens 
zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
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