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Em 1965, Gerrit Hoogenraad criou o seu viveiro ao ar 

livre ao longo de Rijksweg em Ederveen, nos Países 

Baixos. A partir dos anos 70, o viveiro passou das 

plantas cultivadas ao ar livre para as plantas de vaso. 

Nessa altura, foi um dos primeiros a fazer essa 

mudança nos Países Baixos. Agora, o viveiro cresceu 

e abrange um total de 15 hectares. 3,5 hectares

 incluem estufas e túneis. Os restantes hectares são 

campos de plantas em contentores. Hoogenraad tem 

muitos conhecimentos e experiência na recolha de 

tecidos de variedades que são difíceis de multiplicar 

como Rhododendron, Syringa, Viburnum, Betula, 

Magnolia, Cotinus e Vaccinium.
«Sigo o que considero ser correto, 
mas aprendo com os pontos de vista 
diferentes que Alwin tem.» 
Em 2000, Alwin Scholten da PlantoSys entrou em cena na 

Hoogenraad. Nessa altura, ele estava a trabalhar como 

consultor na DLV. Devido a outro trabalho, Alwin esteve fora 

de cena durante cerca de 2 anos, mas voltou novamente à 

Hoogenraad através da sua própria empresa, a PlantoSys. 

O papel de consultor foi retomado e agora eles «encontram-

se algumas vezes por ano e conversam sobre aspetos técnicos 

do viveiro como dosagens, fertilizantes e todos os aspetos 

visíveis das plantas.» 

Sebastiaan:  «O Alwin muitas vezes tem uma opinião diferente 

da minha. Eu também sou obstinado. Contudo, oiço e se 

puder fazer algo com a informação, assim farei.»

O comentário direto de Alwin acerca da perda de peso de 

Sebastiaan mostra-nos que se conhecem bem. Com efeito, 

o comentário é aceite e confirmado sem problema. Além de 

vender as plantas cultivadas e gerir as culturas, Sebastiaan 

também supervisiona a construção dos novos pavilhões e 

do escritório. É por isso um período de grande agitação em 

todos os aspetos, mas está tudo a correr bem. 

«Não examino cada planta à lupa, 
mas sei exatamente o que se passa.» 
Juntamente com a sua cunhada, Hannie, Sebastiaan Hoogenraad está encarregue da 

gestão quotidiana do viveiro Hoogenraad Handelskwekerijen. Isso também significa 

que ele é responsável por cultivar mais de 5 milhões de plantas por ano. A empresa 

do seu pai, Gerrit, cresceu desde 1965 para se tornar num grande viveiro com mais 

de 15 hectares distribuídos por diversos locais. Assim, evidentemente deixa de ser 

possível acompanhar tudo de perto, mas seguindo «sentindo e observando» todos 

os dias, Sebastiaan sabe «como as coisas estão com todas as plantas e funcionários.» 

A regra do «punho» duplo de Hoogenraad 
Embora 10 cm de altura de plantas sejam suficientes de acordo 

com Sebastiaan, as mesmas são entregues com uma altura de 

15 cm. Afinal de contas, existe procura para isso. Ele coloca um 

punho sobre o outro:  «1 punho para as raízes e 1 punho para 

a parte aérea da planta.«   »«Assim fica perfeito.» As plantas nos 

contentores ao ar livre são entregues em vasos de tamanho 

9 a partir de meados de setembro. As culturas estão então 

suficientemente firmes para serem transportadas sem serem 

danificadas. A maioria das plantas são transportadas em caixas 

de madeira: «40 plantas numa caixa, 10 de altura e uma película 

para proteger a caixa. As espécies maiores, como as hortênsias, 

também podem ser fornecidas em vasos de tamanho 12, em 

contentores redondos ou quadrados», explica Sebastiaan 

como se se tratasse de uma fase de rotina.

Cultivar de forma mais ecologicamente 
possível  
Sebastiaan pretende proibir todas as substâncias 

ambientalmente nocivas em tempo oportuno. No viveiro 

de estacas, ainda estamos a trabalhar na prevenção com 

substâncias que são menos tóxicas possíveis, uma vez que 

aqui se aplica uma tolerância zero. 

Depois de envasar as estacas enraizadas, adicionamos o 

produto ConSecta da PlantoSys uma vez por semana para 

tornar as plantas mais resilientes contra as pragas de insetos. 

Além disso, é utilizada uma mistura de ArgicinPlus e Cuprum. 

Esta mistura pode ser amplamente aplicada em todas as 

plantas para aumentar a sua resiliência. Contudo, ConSecta é 

pulverizado separadamente, uma vez que Sebastiaan deseja 

saber qual o efeito deste novo produto.  «Eu também adoro 

cocktails, mas no viveiro os cocktails de produtos impedem-

nos de saber por que razão algo correu bem ou mal.»

No viveiro Hoogenraad, são cultivadas cerca de 1.200 variedades de 
arbustos, árvores, rododendros, coníferas, plantas perenes, rosas 

(comestíveis) e pequenos frutos. Uma grande parte destina-se à 
exportação, por exemplo para a Rússia, Usbequistão, Coreia e Japão.

«Irrigamos as plantas a partir de cima desde há 50 anos 
sem aquecer a água.» 
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contribuir para o cultivo ecológico 
aprendizagem mútua 

um parceiro desde há muitos anos 

Para regar as plantas a partir de cima, utiliza-se a água de 

poços e água reciclada. A água não é previamente aquecida. 

Sebastiaan: «Isso não é necessário porque não queremos 

apressar as plantas. Para outras culturas, aquecer a água 

pode ser importante, mas para as nossas plantas nem todas 

as oscilações de temperatura resultam em stress. Meia hora 

após a regar, as plantas ficam novamente belas.»
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