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Ervaringen met Argentum vanuit 
Rusland meegenomen naar Nederland

“We hadden hier in ons eerste jaar, in 2019, veel last van 

komkommerbontvirus. Daarom hebben we destijds nieuwe 

matten gelegd in de tweede teelt. En vorig jaar hebben we 

net als in Rusland de kas net voor het poten gespoten met 

Argentum.”

Eén kas is in 2020 gespoten met Argentum, de andere niet.  

Het afspuiten van de opstanden gebeurt met een spuitkar, 

die om de rij alle goten, kabels etc. afspuit. Eigenlijk alles 

behalve het dek. Een arbeidsintensieve klus, maar er wordt 

graag tijd voor uit getrokken. “We blijven met Argentum 

werken. Inmiddels wordt er 2 liter Argentum op een hectare 

gebruikt, wat volgens Alwin eigenlijk teveel is, maar het 

werkt goed.” 

Dat deze teelttechniek van Maatkom goed werkt blijkt 

uit de resultaten. In de niet afgespoten kas bleef het 

komkommerbontvirus terugkomen, ondanks dat hier 

het resistente ras Sepalin werd geteeld. In de afgespoten 

kas met het normale komkommer ras Lausanne waren er 

géen virusproblemen. Henry vertelt: “We zagen in Rusland 

hetzelfde. Daar hadden we ook last van het virus, maar de 

koppen groeiden er door en het gewas bleef groen en 

groeizaam. Sindsdien gebruiken ze daar Argentum en 

SalicylPuur.”

“Tijdige inzet op weerbaarheid 
van de planten loont altijd”
Henry Rodenburg leerde Alwin Scholten van PlantoSys 5 jaar geleden kennen 
via een dealer in Rusland. Voor Henry is het ‘business as usual’ om in Rusland
te werken. Hij is er vier tot zes weken en vervolgens weer een week in Nederland. 
“Dan heb ik een afspraak om thuis te lunchen.” In Rusland werkt Henry als 
teeltadviseur midi komkommers in een tuin van 80 hectare. 

“Met PlantoSys producten lukte het in 
Rusland om 90% van geïnfecteerde 

planten uit het dal te trekken. 
De koppen groeiden door de aantasting 

heen en de planten pakten de draad 
vervolgens weer op.”
 Henry Rodenburg   |   Maatkom

Ouder wordend gewas blijft fris groen 

Na het poten wordt SalicylPuur toegepast. Dit gebeurt op 

dezelfde manier als het vooraf spuiten met Argentum: in 

1 kas wordt SalicylPuur toegepast, in de andere kas niet.

En ook hier zijn de verschillen duidelijk zichtbaar. De 

productie per m²  ligt in de behandelde kas hoger (meer 

stuks), maar ook oogt het gewas frisser. Henry denkt dat de 

teelt zelfs kan worden verlengd met een week tot 2 weken. 

“Kijk, hier zie je weer nieuwe vruchten. Het blijft groeien.”
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>> Maatkom
Sinds 2019 runt Henry in Pijnacker samen 

met Henk van de Ploeg het bedrijf Maatkom: 

“Omdat we privé al 35 jaar maten zijn en 

komkommers telen.” In hun kwekerij van 

3,4 ha worden nu in de eerste teelt de rassen 

Topspin en Drogba geteeld en in de tweede 

teelt Sepalin en Baltimore.

Henry Rodenburg

Iedere dinsdag wordt SalicylPuur via de Venturi in 1 shot meegegeven. 
Zo weet Henry zeker dat de plant het direct opneemt en 

SalicylPuur niet via de drain verdwijnt.


