Proeven met ChitosanHC op hole
n°14 in de Kempense Golfclub
Van maart tot september 2020

J.Feuillat – H.Bergmans
Xpert4growth Bv
www.xp4g.com
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INLEIDING
1. Doel:
Green van Hole 14 te behandelen met ChitosanHC en te vergelijken met greens 13 en 15 kortbij gelegen
en behandeld volgens de standaard procedure. Mechanische behandelingen en bemestingen blijven dezelfde
voor alle greens.
2. Punten van aandacht:
• pH van oplossing minder dan 6,
• Voldoende doorlaatbaarheid van de bodem,
• Goed contact van ChitosanHC op de bladeren: combineren met een natuurlijke en cationische (+) uitvloeier,
• Aanwezigheid van nuttige bacteriën in de bodem,
• De regelmaat van de applicaties.
3. Strategie:
• Meting van de doorlaatbaarheid met dubbelcilinder methode.
• Een mengsel vervaardigen van ChitosanHC, citroenzuur, uitvloeier (en
Bacteriëen) met pH<6
• Sproeikalender: elke twee weken behandelen.
• Evaluatie: voor elke behandeling, door de uitvoerder en op het einde
door de opdrachtgever.

25/03/2021

2

Producten en concentraties
• ChitosanHC: volgens analysecertificaat in bijl.1. De viscositeit komt overeen met een laag moleculair gewicht. (<10
Kda). Een oplossing met een concentratie van 0,5 gr/L is vervaardigd.. ChitosanHC is toegelaten in Bio-agricultuur.(bijl.4/5)

• Water: Kraanwater met pH 7. pH dient gecorrigeerd te worden met 1 koffielepel (5-6 gr.) Citroenzuur per ca.10 liter
water om een pH kleiner dan 6 te bekomen.

• Citroenzuur: kristalpoeder voor huishoudelijk gebruik.
• Uitvloeier: de natuurlijke EVR uitvloeier is gekozen omwille van zijn eigenschappen en goede resultaten in andere
toepassingen in combinatie met ChitosanHC. De concentratie is bepaald op 5 cc per 10 liter water. Zie beschrijving in bijl.2.
Product toegelaten in Bio-agricultuur.

• Bacteriëen: het merk en type MICOSAT F is gekozen omwille van het mengsel aan bacteriëen, de aanwezigheid van
Mycorrhiza en ook omwille van goede resultaten in andere toepassingen in combinatie met ChitosanHC. Zie beschrijving in
bijl.3. Er zullen 5 applicaties van Micosat F plaatsvinden met een concentratie van 20 gr/ 7,5-10 Liter. Product toegelaten in
Bio-agricultuur.
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Product Name: ChitosanHC/Turf
CHITOSAN HYDROCHLORIDE

Bijlage 1

CAS.Nr.70694-72-3

Contains: 100% <Chitosan ( linear polysacharide composed of multiple units of 1-4
D Glucosamine and N-acetyl-D-Glucosamine) having CAS no 9012-76-4 treated with
(Hydrochloric Acid) HCl>
Document date:
24/08/2019

Batch number: J102

Manufacturing Date: 15/03/2019

Quantity:
100 kg

Expiry Date: 15/03/2024
Tests

25/03/2021

Specification

Results

Appearance

Solid flakes or
powder/Light brown.

conforms

DDA Degree

75 – 90%

>80%

Moisture

< 12%

11%

Ash content

< 2%

1,4%

pH 10% Solution

0-2

1,5

Viscosity 10% Sol.

50– 100 Cps (ford cup#4)

70Cps

Solubility 10% Sol.

>99% soluble

>99,5%

Heavy Metals

< 40 ppm

conforms

Bulk Density

0,17-0,3 gr/cc

0,17 gr/cc

Total Plate Count

<1000 cfu/gr

205 cfu/gr

Yeast & Mold

< 100 cfu/g

<10 cfu/gr
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EVR uitvloeier

Bijlage 2

De Yucca schidigera is een plant die alleen groeit in de woestijn van Baja Californië in Mexico. Hier vinden we de
plant als concentraat terug in de biostimulant EVR. "Wat deze Yucca uniek maakt is het zeer hoge constante
gehalte aan steroïde saponinen die de plant, maar ook het concentraat uit de plant (EVR) in zich heeft."
"De saponinen in EVR versterken de planteigen weerbaarheid en veerkracht in behandelde gewassen en
wapenen het gewas tegen invloeden van buitenaf. Dit zorgt voor een vitaal gewas. “ Daarbij heeft EVR de
eigenschap dat het de oppervlaktespanning van water verlaagt wat het ook tot een uitstekende uitvloeier maakt
die de opname-efficiëntie van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen door het blad verhoogt.“
EVR is een CATIONISCHE uitvloeier (positief geladen) en mag niet met ANIONISCHE (negatief geladen) producten
gemengd worden!
EVR heeft daarnaast een positief effect op de beworteling. Daardoor wordt de opname van nutriënten en het
waterindringend vermogen in de grond vergroot. Ook stimuleert EVR de activiteit van nuttige in de grond
levende micro-organismen waarmee het zorgt voor een gezonde bodem.
EVR staat op de Dutch Input List en mag in biologische teelten gebruikt worden. EVR heeft een toelating als
toevoegingsstof bij het Ctgb (toelatingsnr:15114N). Demeter Nederland accepteert het gebruik van EVR onder
het Demeter keurmerk.
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Bijlage 3
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Bijlage 4
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Bijlage 5
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1. Meting van de doorlaatbaarheid van de green met de dubbelcylinder methode.
Het resultaat is ca. 4L/uur (ca 65 cc/Min) of 4mm per uur doorlaatbaarheid, wat toelaat om een gemiddelde regenbui te
absorberen.
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2.

Samenvatting van de toepassingen en vaststellingen.
Datum Toestand terrein
5/mrt

Green met veel sporen van schimmelinfectie

hoeveelheid

samenstelling

opmerking

10 gr/l oplossing
25cc in 7,5 L gespoten

18/mrt Geprikt - bezand - schimmelsporen weg
1/apr

10 gr/l oplossing

veel kale plekken in de plaats

25cc in 7,5 L gespoten

geen verandering

10 gr/l oplossing

green niet gemaaid - wel geswiped
toevoeging bacteriën

25 cc in 10 liter gespoten

15/apr net gemaaid, veel kale plekken door kort
maaien, vertoning van vele bruine vlekjes
30/apr bruine vlekjes blijven klein tov andere greens
nog niet gemaaid - kale plekken minder
15/mei mooie kort gemaaide green - geen sporen
van schimmelvorming - kale plekken helemaal

kort gemaaid en gesproeid vooraf

10 gr/ l oplossing
25 cc in 7,5 liter gespoten
10 gr/ l oplossing

geswiped - later op de dag gesproeid
toevoeging bacteriën

geswiped - wat langer gras

25 cc in 10 liter gespoten
10 gr/ l oplossing

geswiped - extra behandeld op inslagen

25 cc in 7.5 liter gespoten

verdwenen
3/jun

net gemaaid,gras mooi hersteld

10 gr/ l oplossing

net voor sproeien beregend

25 cc in 7.5 liter gespoten
17/jun green ligt er uistekend bij

10 gr/ l oplossing

toevoeging bacteriën

nog niet gemaaid

25cc in 10 liter gespoten

1/jul

veel plekken door pitchmarks

10 gr/ l oplossing

plekken extra behandeld

25cc in 7,5 liter gespoten
15/jul

nog veel pitchmarks

10 gr/ l oplossing

kort gemaaid en gesproeid vooraf

25cc in 7,5liter gespoten
30/jul

green is uitstekend hersteld

10 gr/ l oplossing

geen plekken meer

25cc in 10 liter gespoten

19/aug green ligt er prachtig bij

toevoeging bacteriën

extra behandeling op de voorgreen.
kale plekken van het maaien

10 gr/ l oplossing
25 cc in 7.5 liter gespoten

5/sep
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tov andere greens weinig schimmelinfectie

10 gr/ l oplossing
35 cc in10 liter gespoten

toevoeging bacteriën

extra behandeling - dosis verhoogd lichte tekenen van dollarspot
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Green n°13 op 3 juni 20
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Green n°15 op 3 juni 20

Green n°14 op 3 juni 20
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3. Conclusie:
In oktober 2020, oordeelde de Hoofdgreenkeeper dat de kwaliteit van de behandelde green n°14
minstens 30% beter was dan green 13 en 15 dichtbijgelegen.
Het was quasi vrij van sporen van schimmels, algen zijn verdwenen, en het gras zag er gezond en krachtig uit.
De beslissing werd genomen om over te schakelen op ChitosanHC voor alle greens.
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