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Experiências com Argentum trazidas 
da Rússia para os Países Baixos

«Tivemos muitos problemas com o vírus do mosaico da 

mancha verde do pepino (CGMMV) no nosso primeiro ano 

aqui, em 2019. Foi por isso que colocámos placas novas de 

substrato para o nosso segundo cultivo. E no ano passado 

pulverizámos a estufa com Argentum mesmo antes da 

plantação, tal como fizemos na Rússia.

Em 2020, uma estufa foi pulverizada com Argentum e a 

outra não. As ferragens são pulverizadas com um carrinho 

de pulverização, que pulveriza todas as calhas, cabos, etc. 

existentes nas fileiras. Na verdade, pulverizou-se tudo à 

exceção do teto da estufa. É uma tarefa intensiva em mão de 

obra, mas eles têm todo o gosto em reservar tempo para isso. 

«Continuaremos a trabalhar com Argentum. Agora utilizamos 

dois litros de Argentum por hectare, o que na opinião de 

Alwin é demasiado, mas funciona bem.»

Os resultados obtidos são a prova de que esta técnica de 

cultivo da Maatkom funciona bem. Na estufa que não foi 

pulverizada, o vírus CGMMV continuou a aparecer, apesar 

de se ter cultivado a variedade resistente Sepalin. Na 

estufa que foi pulverizada, a variedade de pepino padrão 

(Lausanne) que foi cultivada não registou qualquer 

problema com o vírus. «O mesmo aconteceu na Rússia», 

diz Henry. «Lá também tivemos problemas com o vírus, 

mas as plantas continuaram a crescer e a cultura manteve-se 

verde porque lá utilizaram Argentum e SalicylPuro.»

«Os esforços para aumentar a 
resiliência das plantas desde 
o início compensam sempre»
Henry Rodenburg conheceu Alwin Scholten da PlantoSys há cinco anos, através de um 
distribuidor na Rússia. Para Henry, trabalhar na Rússia é praticamente igual a qualquer 
outro país. Passa quatro a seis semanas a trabalhar aqui e depois regressa durante 
uma semana aos Países Baixos. «Quando regresso, almoço sempre em casa.» 
Na Rússia, Henry trabalha como consultor no cultivo de pepinos médios, 
em uma estufa de 80 hectares. 

«Com os produtos PlantoSys, na Rússia 
conseguimos que 90% das plantas 

infetadas recuperassem. As cabeças 
continuaram a crescer durante a 
infeção por CGMMV e as plantas 

retomaram o desenvolvimento 
no ponto onde tinham ficado.»

 Henry Rodenburg   |   Maatkom

Uma cultura que mantém a cor verde 
viva à medida que envelhece 

SalicylPuro é aplicado após a plantação. Isso é feito da 

mesma forma que a pré-pulverização com Argentum: 

SalicylPuro é aplicado numa das estufas, mas não na outra. 

Aqui as diferenças também são claramente visíveis. A 

produção por m2 é superior na estufa tratada (mais frutos), 

mas a cultura também parece mais fresca. Henry considera 

que o período de cultivo até poderia ser prolongado uma 

semana ou duas. «Reparem, é possível ver mais frutos novos 

aqui. Eles continuam a crescer.»

rendimentos superiores
resultados notáveis
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>> Maatkom
Henry gere a empresa Maatkom em 

Pijnacker, juntamente com Henk van de 

Ploeg, desde 2019: «Porque somos amigos e 

cultivamos pepinos desde há 35 anos.» 

No seu viveiro de 3,4 hectares, as variedades 

Topspin e Drogba são agora cultivadas no 

primeiro cultivo do ano, enquanto que no 

segundo cultivam-se as variedades Sepalin 

e Baltimore. 

Henry Rodenburg

SalicylPuro é aplicado de uma só vez, todas as terças-feiras, utilizando 
um dispositivo Venturi. Assim, Henry assegura que o SalicylPuro é 

diretamente absorvido pela planta, em vez de escorrer e desaparecer. 




