


PlantoSys
productoverzicht &  toepassingen 

PlantoSys ontwikkelt systemen om in verschillende teelten de planteigen afweer
te versterken. Door middel van inzet van salicylzuur (zie voor uitleg laatste pagina),
al dan niet in combinatie met micro-zilver of micro-koper, wordt het planteigen 
immuunsysteem gestimuleerd en houden we de buitenkant van de planten schoon.
PlantoSys heeft hiervoor verschillende producten ontwikkeld.

Bij schimmelaantastingen is een mix van Cuprum® en 
SalicylPuur® een prima alternatief voor ArgicinPlus®. Deze
combinatieproducten moeten namelijk worden gespoten,
terwijl Cuprum® (in de glastuinbouw) via LVM en SalicylPuur®
via de mestbak met weinig arbeid kunnen worden toegepast.

Argicin®Plus   Deze EG-meststof is een mix van gestabiliseerd natuurlijk salicylzuur +
micro-zilver + orthokiezelzuur (een opneembare vorm van silicium). Een combinatieproduct voor
alle gewasbehandelingstoepassingen in fruitteelt, bollenteelt, boomteelt, potplanten, snijbloemen,
groenten onder glas, vollegronds groenten, kruidenteelt etc. In te zetten om de planteigen afweer
tegen alle virussen en bacteriën te verhogen! Daarnaast heeft het een bewezen plantversterkende
werking op biotrofe schimmels zoals: Echte Meeldauw, Valse meeldauw, Fusarium, Alternaria,
Mycosphaerella, Cylindrocladium, schurft, alle roesten, etc.



Argentum®  Een product met alleen nano-zilver. Argentum is een EG-meststof. Met
Argentum wordt het effect van salicylzuur versterkt als SalicylPuur via de mestbak gegeven wordt.
Argentum kan ook gebruikt worden in geval van bijvoorbeeld crazy roots. Daarnaast is het te
gebruiken in buitenteelten in het najaar als de plantactiviteit te laag is geworden om nog actief 
de planteigen afweer te versterken met salicylzuur. Zo is het tijdens de bladval in steenfruit toe 
te passen in combinatie met Cuprum.

SalicylPuur®  Een product met alleen gestabiliseerd natuurlijk salicylzuur. SalicylPuur kan
gespoten worden op het blad of vanuit een mestbak worden meegegeven om te druppelen. Het
plantenhormoon salicylzuur is 100% systemisch en zorgt ervoor dat overal in de plant de eigen
afweer op scherp staat (zie achterzijde voor uitgebreidere uitleg).

SilicaPower®  Het silicium (orthokiezelzuur), ontwikkeld voor Argicin Plus, is ook afzonder-
lijk in te zetten. Het versterkt de celwand en de opperhuid van het blad waardoor schimmels
beduidend minder makkelijk een blad kunnen infecteren. Daarnaast zorgt Si voor een betere
verdeling van Ca en Mn door de plant en helpt het de droogtestress te verminderen.
Met 3% orthokiezelzuur heeft SilicaPower een hoge concentratie Si die voor de plant gemakkelijk
opneembaar is. Hiermee is het zeer prijsgunstig in vergelijking met overige siliciumproducten.

Doseringen:
Argentum® 20 ml/100 liter water (minimaal 100 ml product/ha)
Argicin®Plus 200 ml/100 liter water (minimaal 1 liter product/ha)
Cuprum® 100 ml/100 liter water (minimaal 500 ml. product/ha)

bij vermenging met (chemische) fungiciden: 250 ml/ha
ManZincum® 100 ml/100 liter water (minimaal 500 ml. product/ha)
SalicylPuur® 200 ml/100 liter water (minimaal 1 liter/ha)
SilicaPower® 100 ml product/100 liter water (minimaal 500 ml. product/ha)

via de A-bak of aparte meezuigbak: 250 ml/ha/week



Doseringen Ds-mix:
Ds-Kalk 150 gram/100 liter water
Cuprum® 250 ml/ha (>750 liter water: 350 ml Cuprum/ha)
ManZincum® 750 ml /ha (>750 liter water: 1 liter ManZincum®/ha)

Cuprum® Een enkelvoudige EG-koperbladmeststof met micro-koper. Koper versterkt  de
plantafweer, want koper heeft een functie bij de productie van afweereiwitten. Met een halve liter
Cuprum (bevat 5 gram micro-koper), kan een hele ha afgespoten worden. Hiermee worden grote
besparingen gerealiseerd ten opzichte van bijvoorbeeld inzet van koperoxychloride. Er ontstaat
geen residu noch groeiremming, er is geen re-entry termijn en er geldt geen veiligheidstermijn 
bij de oogst. Cuprum mag worden toegepast in Bio-teelten. Cuprum vormt samen met Ds-Kalk en
ManZincum de zgn. Ds-mix. (Zie voor dosering bij gebruik alleen de tabel op de middenpagina en
als onderdeel van de Ds-mix de tabel hieronder).

ManZincum®  Een EG-meststof, op basis van Mangaan en Zink. ManZincum is een
bladmeststof met afwerende werking tegen stekende insecten. In combinatie met Ds-Kalk en
Cuprum (onze Ds-mix) wordt specifiek de planteigen afweer gesimuleerd tegen Drosophila
suzukii. Daarnaast worden door ManZincum specifiek wespen geweerd. Nauwelijks wespen
betekent veel minder aangeprikte vruchten, minder geursignalen, minder suzukii-vlieg.
En ook bij dit product geldt: geen residu, geen re-entry termijn en geen wachttijd.

Ds-Kalk  Onze kalk is een zeer zuiver Ca(OH)2. Daarom is er slechts 150 gram/100 liter 
water van deze EG-meststof nodig om de pH boven de 12 te brengen. Deze hoge pH zorgt voor
enkele fysische veranderingen op de plant waardoor insecten en ook een aantal schimmels 
worden geweerd. Ondersteund door Cuprum en ManZincum versterkt Ds-Kalk de planteigen
afweer tegen Drosophila suzukii (Ds), waardoor de plant deze plaag (en infecties) kan terug-
dringen. Door deze Ds-mix (Cuprum, ManZincum en Ds-Kalk) toe te passen, kunnen al aanwezige
eitjes in de vruchten zich ook niet meer verder ontwikkelen. De kleine hoeveelheid kalk in deze
Ds-mix geeft geen residu, geen beïnvloeding van smaak en kent geen veiligheidstermijn.
Ds-Kalk is voor toepassing op levensmiddelen geschikt. En uit onderzoek blijkt dat Ds-Kalk 
geen invloed heeft op natuurlijke vijanden.

SalicylPuur® mag gebruikt worden in de 
Nederlandse biologische landbouw.



Voordelen
van koper- en zilverpartikeltjes van Plantosys 

Zowel de koper-, zilver-, mangaan-, als ook de zinkpartikeltjes worden gemaakt door
middel van een door PlantoSys gepatenteerde methode. Van zichzelf zijn deze metaal-
partikeltjes neutraal. Door de productiewijze van PlantoSys krijgen ze een positieve
lading mee. Hierdoor gaan de partikeltjes in oplossing niet samenklonteren en is het
product > 2 jaar na productie nog steeds stabiel.

Omdat een blad negatief geladen is, blijven metaal-partikeltjes in PlantoSys-producten bovendien
als ‘magneetjes’ aan het blad plakken. Koperzouten spoelen bij beregening of regen af, koper-
partikeltjes van PlantoSys blijven aan het blad zitten en gaan gewoon door met het afsplitsen 
van ionen.

Zilver is een ethyleenblokker. Het voorkomt dat ethyleen als autokatalysator zichzelf blijft
vermeerderen. Normaal maken bomen bij hagelschade ethyleen aan om snel een paar cellagen 
te laten afsterven en verkurken om de wond af te sluiten. Nadeel: door het ethyleen staan de
bomen 2 à 3 weken compleet stil in ontwikkeling. Als meteen de dag na (schade door) hagel 
Algicin of ArgicinPlus wordt toegepast en dit eenmalig wordt herhaald na 7 dagen, ontstaat geen
ethyleenvorming. De wonden blijven schoon door het zilver en de bomen groeien meteen door.
Dit resulteert in goed ontwikkelde (vrucht)bomen met een goed volume/vertakking en de 
gewenste stamomvang.

Ook als naoogsteffect heeft zilver die werking. Appels die in de laatste weken voor de oogst
minimaal 3 x zijn bespoten, komen ‘frisser’ uit de koelcel. Zo realiseren we bijvoorbeeld een 
toename van klasse-A van Golden met 30 tot 40%. Vooral door het voorkomen van problemen 
met Gloeosporium.

Voor alle PlantoSys®-producten geldt: geen residu, geen groeiremming,
geen re-entry en er hoeft geen veiligheidstermijn in acht te worden 
genomen bij de oogst.



Plantosys Nederland b.v.
Aalsvoort 105, 7241 MB Lochem
T 06 - 49 33 49 30
www.plantosys.nl

Elke plant die geïnfecteerd wordt door een virus, bacterie en/of biotrofe schimmel start
met het aanmaken van salicylzuur. Dit is een plantenhormoon. Salicylzuur is zelf geen
afweerstof, maar het zet de plant aan om afweereiwitten te gaan aanmaken. Eiwitten
die in de plant bijvoorbeeld een bacterie kunnen afdoden. Hiervoor moet de concentratie
salicylzuur een bepaald niveau in de plant bereiken. Dan gaat de ‘switch’ om. Door 
van buitenaf door bladbespuitingen of via de wortel (alleen nog in inerte substraten) 
salicylzuur in de plant te laten opnemen, stijgt de concentratie salicylzuur in de hele
plant. Salicylzuur is 100% systemisch. Als de plant na deze behandeling alsnog wordt
geïnfecteerd, hoeft ze zelf nog maar weinig salicylzuur aan te maken om de eigen 
afweer door eiwitproductie op te starten. Een plant kan zo veel sneller en krachtiger 
reageren op een infectie. Stimulatie van het planteigen afweersysteem (SAR) door
toepassing van salicylzuur is een zeer effectieve manier gebleken om schimmels en 
bacterieproblemen aan te pakken.

De verhoogde planteigen afweer door toediening van salicylzuur heeft een merkbaar effect op
biotrofe schimmels zoals: Echte Meeldauw, Valse meeldauw, Fusarium, Alternaria, Mycosphaerella,
Cylindrocladium, Phytophthora, alle roesten etc. Ook de ontwikkeling van spint, vrijlevende
bladgalmijten, witte vlieg en luizen wordt met tientallen procenten onderdrukt. Roofmijten 
krijgen zo de spintplaag beter onder controle.
De afweer tegen bijvoorbeeld Botrytis loopt via de Jasmonzuurroute. Tegen deze schimmel 
adviseren wij dan ook geen ArgicinPlus of SalicylPuur (zie voor uitleg per product het product-
overzicht) in te zetten. Dit zal niet baten. Wat bij deze schimmels wel helpt, is Cuprum toe te
passen voor het stimuleren van de aanmaak van afweereiwitten uit deze Jasmonzuurroute.

PlantoSys®
planteigen afweer (SAR)
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