
Estacas de morangos mais homogéneas com ArgicinPlus

Nos últimos anos, adquirimos uma ampla experiência no uso dos nossos bioestimulantes e fertilizantes. 

No cultivo do morango, a imersão das estacas no bioestimulante ArgicinPlus proporciona um 

enraizamento mais rápido e uma planta final em tabuleiro mais homogénea.  Isso foi observado 

quer nas variedades de dia curto, quer nas remontantes. Em certos lotes, a diferença traduziu-se 

nomeadamente numa melhoria do enraizamento e crescimento de até 40%. As estacas tratadas com 

ArgicinPlus resultam em plantas mais vigorosas em tabuleiro (“tray”) ou em WB (“waiting bed”).

O tratamento consiste em submergir as estacas em ArgicinPlus durante 15 minutos, deixar que 
escorram e depois transplantá-las para o substrato. Dessa forma, as estacas ou plantas em tabuleiro 
têm tempo de absorver suficientemente as substâncias do extrato de casca de salgueiro de 
ArgicinPlus. Este ingrediente é absorvido por toda a planta (=sistémico) e traduzir-se-á numa 
cultura mais forte e mais resistente, numa maior capacidade de autorregeneração e num aumento 
de vitalidade e vigor para a fase de crescimento seguinte.



Além de se tornarem mais robustas graças a ArgicinPlus, o desenvolvimento das raízes das plantas em 
tabuleiro também melhora: enraízam mais rapidamente e desenvolvem um sistema radicular melhor 
e mais saudável. Graças a isso, as plantas absorvem melhor os nutrientes e a água, resultando num 
crescimento mais acelerado: mais raízes, mais folhas, mais fotossíntese e mais plantas. Isso ver-se-á 
refletido num maior potencial de cachos florais, o qual por sua vez aumenta a produtividade: colheitas
mais abundantes e mais pesadas, e com valores de graus Brix elevados constantes. Um tratamento 
com ArgicinPlus significa criar as melhores condições para as suas plantas em tabuleiro. 

Comparação entre estacas tratadas e não tratadas

Conclusão
Com ArgicinPlus: menos perdas durante a produção de plantas em tabuleiro e plantas WB, assim 
como plantas mais robustas e resistentes. 

Dosagem
Dissolver 1 litro de ArgicinPlus em 500 litros de água. Ao reabastecer com água o tanque de imersão, 
adicionar ArgicinPlus em proporção. Renovar diariamente a solução de ArgicinPlus no tanque de 
imersão.

Vantagens de ArgicinPlus: sem resíduos, sem inibição do crescimento, sem intervalo de reentrada e 
sem intervalo de segurança durante a colheita.

Uma vez que a PlantoSys Nederland B.V. não tem qualquer controlo sobre a utilização dos seus produtos, a mesma não pode 
ser responsabilizada por quaisquer danos diretos ou indiretos resultantes da aplicação desses produtos.

Tabuleiros com estacas submersas                           Estacas não tratadas.
numa solução com ArgicinPlus.
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