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Datum Studie

Titel

Behandeling

Verwijzing

Werkzaamheid van ChitosanHC tegen roest,
Venturia inaequalis, op appel

100 gr/ha per 15
dagen

Pagina 31/eindrapport

Door:
2018

PC Fruit

Biologische
werkzaamheid

Dit geeft aan dat Chitosan het potentieel heeft om te worden gebruikt voor de controle van roest op
appelbomen, aangezien slechts de helft van het aantal behandelingen met Merpan, aangevuld met
Chitosan-behandelingen daartussen, slechts een licht verminderde (niet significant lagere)
roestcontrole op de bladeren werd waargenomen.

Fytotoxiciteit

Chitosan kan worden beschouwd als plantveilig voor appel cv 'Golden Delicious'.

Fruitkwaliteit

Het vervangen van de helft van de Merpan behandelingen door Chitosan heeft geen invloed op de
fruitkwaliteit.
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Datum Studie

Titel

Behandeling

Effect van Chitosan op transpiratie van
golfgreens

100 gr/ha per 15
dagen

Verwijzing

door:
2018

Golf Prise
d’Eau, Nl.

Werkzaamheid

-

De hoeveelheid water om de 2 greens, een behandeld en een niet behandeld, bij de vochtigheid
van 30% werd verminderd met 25% voor de behandelde, tijdens de zomer van 2018 (zeer warm
en droog).
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Datum

Aanvraag door:

Titel

Behandeling

2017/2018/2019

Royal Limburg Golf Club, B

Gebruik van Chitosan om
het gebruik van
fytoproducten te
verminderen

100 gr/Ha elke 15
dagen

M.D.Driesen,
Head
Greenkeeper

2018/2019

Goyer Golf and Country
Club, Nl

Gebruik van Chitosan om
het gebruik van
fytoproducten te
verminderen

50 gr/Ha elke 7 dagen

M.P.Schalk,
Head
Greenkeeper

Werkzaamheid

Verwijzing

Het gebruik van Chitosan wordt uitgevoerd om het natuurlijke afweersysteem van gras tegen
ziekten zoals de ”Dollar Spot” en Fusarium voornamelijk te verhogen.
Na 2 jaar chitosan te hebben gebruikt, werd het gebruik van fytoproducten teruggebracht tot één
toepassing per jaar met Exteris (10 L/Ha) en vanaf het derde jaar werd het teruggebracht tot nul
gebruik van fytoproduct.
Andere voorwaarden zijn ook belangrijk als: open structuur van de bodem, aanwezigheid van
biologisch leven in de bodem.
Het gebruik van Chitosan wordt in 2020 verder gezet.
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Datum

Proef met:

Titel

Behandeling

2018

DELPHY, Nl.
Smeets Agro Consultancy

Demo “Mans Weert”
Gebruik van Chitosan voor
Lelie

150 gr/ha voor het planten
en na 15 dagen. Dan
75 gr/ha per 15 dagen

Werkzaamheid

Verwijzing
Pagina 8

Het gebruik van Chitosan wordt uitgevoerd om het natuurlijke afweersysteem van de Lelie tegen
Fusarium, voornamelijk, te verhogen. Het resultaat van deze proef heeft geen waarde door het
gebruik van Mancozeb door de teler!
De kracht van de planten werd geschat op 4 data en de waarnemingen tonen, voor de behandelde
perceel, een rustiger groeien dan andere percelen met een eindresultaat beter / gelijk dan andere
percelen met een goede groei tijdens de warme periode.
Op het einde, de hoeveelheid Pratylenchus Penetrans was lager in de behandelde plot met Chitosan
dan in de anderen.
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Date

Proef met:

Titel

Behandeling

Verwijzing

2018

DELPHY, Nl.
Smeets Agro Consultancy

Demo “Lucassen” 3 Ha
Klaver voor veevoer

100 gr/Ha elke 3 weken na
het maaien

Mail
18/12/18

Werkzaamheid

Het gebruik van Chitosan wordt uitgevoerd om het natuurlijke afweersysteem van de Klaver in
aanwezigheid van aaltjes te verhogen.
De kracht van de planten werd geschat om de 3 weken gedurende maaiwerkzaamheden.
Ondanks de aanwezigheid van een belangrijke hoeveelheid aaltjes blijft de klaver op een goed
kwaliteitsniveau. De evolutie van aaltjes is hier daarna te zien.

Aantal
per 100 ml
grond

Start

27/08/2018

28/11/2018

Prachilentus
Penetrans

1876

1233

289

Rotylenchus
vulnus

Niet Gemeten

80

110

Meloidogyna
chitwoodi

3116

2225

1570

Meloidogyna
falax

N.G.

45

0

Trichodorus

N.G.

20

50

Anderen

N.G.

4830

2670
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Datum

Proef met:

Titel

Treatment

Reference

2018

DELPHY, Nl.
Smeets Agro Consultancy

Demo “Hendrickx”
Gebruik van Chitosan voor
Kervel

100 gr/Ha per maand

Verslag
18/02/19

Werkzaamheid

Het gebruik van Chitosan wordt uitgevoerd om het natuurlijke afweersysteem van de Kervel
tegen Alternalia te verhogen. Chitosan werd gebruikt van juli tot oktober. Er zijn geen resultaten
in dit geval, gezien Alternaria niet actief was tijdens deze periode!
De meest opvallende aanduiding was dat de kervel een goede weerstand tegen nachtvorst (-2°C)
heeft gekregen. Dit toont een van de a-biotische eigenschap van Chitosan.
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Datum

Proef met:

Titel

Behandeling

Verwijzing

2018

DELPHY, Nl.
Smeets Agro Consultancy

Demo “Van Monfort”

75 gr/Ha elke 2/3 weken

Verslag
18/02/19

Werkzaam
heid

Het gebruik van Chitosan wordt uitgevoerd om het
natuurlijke afweersysteem van jonge appelbomen in
aanwezigheid van aaltjes te verhogen. Appelbomen
waren geplant in percelen met hogere aaltjes
concentratie in het veld.
De resultaten tonen een normale kwaliteit aan het einde
en een zeer constante groei en weerstand tegen warmte
en droogte tijdens abnormale zomer 2018.
Behandelde bomen waren 1,25% korter en 1,08% dikker
dan onbehandelde bomen aan het einde van de zomer.
Het seizoenseind van de teelt werd gehaald +/- 3 weken
vroeger door de behandelde planten.
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Datum

Proef met:

Titel

Behandeling

Verwijzing

2018

HLB/Westhoven
Agro Service

Effect van Chitosan op de
aardappelteelt

100 gr/Ha elke 15 dagen

Verslag
18139
Dec.2018

Werkzaamheid

Testen van de effecten van Chitosan op de aardappel/SERESTA teelt.
Aspect, sortering, opbrengst: er waren geen verschillen tussen behandelde en niet-behandelde
planten.

Uitzicht
10 - 100

Opbrengst
T/Ha

Zetmeel
Kg/Ha

Behandeld

73%

42,3

7889

Niet
behandeld

74,3%

39,6

7273

Indeling
T/Ha

<35
mm

35-50
mm

>50
mm

Behandeld

4,5

22,9

14,8

Niet
behandeld

4,5

23

12,1
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Datum

Proef met:

Titel

Behandeling

2019

DELPHY, NL
Smeets Agro Consultancy

Effect van Chitosan op de
hopteelt volgens biologische
en planet proof normen

100 gr/Ha elke 15 dagen

Verwijzing
Verslag
Jan.2020

Proefbeschrijving

Het gebruik van Chitosan wordt uitgevoerd om het natuurlijke afweersysteem van de Hop tegen valse
meeldauw te verhogen en om de invloed van Chitosan op de groei en ontwikkeling van Hop te
bekijken. Deze hop wordt bestemd voor een brouwerij die biologisch bier produceert. Chitosan werd
gebruikt, volgens een strategie met andere toegestane producten, van 16 mei tot de oogst in oktober
2019.

Eerste resultaat

Geen enkel gebruik van "BELLIS"( chemisch product) in de twee percelen behandeld met Chitosan.

2de

Visuele waarneming: kracht, groeiende kracht, aanwezigheid van insecten. Zie tab.1
30 planten/plot, 5 keer, schatting van 1 tot 5. (5 is het beste)

3de

Inhoud van alfazuren: ze geven de bijter (meer voor meer). Zie tab.2

4de

Inhoud van bètazuren: ze zijn noodzakelijk voor het behoud van het bier. Tab.3

5de

Hopstorage index: het beste niveau is 0,3. We zien dat de oogst al op 14 september moet plaatsvinden.!
Het lijkt erop dat de Chitosan de plant sneller tot rijping brengt. Tab.4

6de

Hop Olie index: Hop Oliën geven het aroma. Een snellere oogst was beter voor de behandelde plant.
Tab.5

7de

De dikte van de bladeren is voor onbehandeld 0,9 mm en voor behandeld 1,3 mm bij de oogst.
(gemeten met elektro.microscoop). Het toont het vermogen van Chitosan om dikker cellulair membraan
te produceren dat een betere weerstand tegen transpiratie door warm weer geeft.
10
Bladeren analyses tonen aan dat er meer voedingsstoffen aanwezig zijn bij de behandelde planten!

8de

Tab.1

Tab.2
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Tab.3

Tab.4
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Tab.5
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Datum

Proef met:

Titel

Behandeling

Verwijzing

2020

Xpert4growth

Demo “Kempense”
Use of Chitosan for Green

100 gr/Ha every2 weeks

Report
07/10/20

Werkzaamheid

Het gebruik van Chitosan wordt uitgevoerd om het natuurlijke afweersysteem van het gras tegen de
“Dollar Spot” en Fusarium te verhogen. Chitosan werd gebruikt van maart tot oktober.
Evaluatie door het team van greenkeepers toont aan dat de kwaliteit van de green is toegenomen
met 25-30% in vergelijking met andere niet behandeld 2 greens in de nabijheid.
Er wordt besloten om ChitosanHC te gebruiken voor alle greens met 100 gr/Ha per maand gedurende
de winter en met100 gr/Ha per 14 dagen vanaf maart 2021.
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