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O que se repara imediatamente ao passear pelo viveiro Kwekerij Scholte 
é que as plantas em contentores nos campos e nas estufas-túnel 

têm um aspeto saudável. «A sensação com que se fica é que 
aqui as coisas foram bem feitas.»

>> Kwekerij Scholte
A gama de cores ricas do viveiro Kwekerij Scholte é 

composta sobretudo por plantas dos géneros Dianthus 

(cravos) e também Achillea, Arenaria, Armer, Aubrie-

ta, Echinacea ‘Cosy Purpurea’, Fuchsia, Gypsophila, 

Gaura, Heuchera, Lavandula, Lobelia, Lythrum, Phlox, 

Salvia, Saxifraga e Silene. O cultivo decorre em várias 

fases para conseguirmos fornecer plantas de varanda,

 terraço e jardim em quantidades suficientes. De 

fevereiro até ao final de agosto, seis hectares de área 

do viveiro estão repletos de flores de primavera, flores 

de verão e plantas de outono. A partir de setembro, 

voltamos a envasar tendo em vista a primavera.  

A particularidade deste viveiro é o facto de todas as 

flores e plantas serem cultivadas no exterior. 

Os vasos apenas são movidos para o interior quando 

temos um verdadeiro clima de inverno. Isso significa 

que as plantas registam um crescimento mais compacto 

e ficam belas, robustas e «enrijecidas.» Além disso, 

a rega é realizada de manhã de forma a que os 

nutrientes sejam melhor absorvidos, a cultura 

consiga secar devidamente e as pessoas possam 

trabalhar em condições limpas durante o dia.

«Acidificar um pouco e nada mais» 

O viveiro Kwekerij Scholte é um cliente da PlantoSys desde 

2012. Stef Scholte, que é o responsável pelo cultivo, não se 

lembra exatamente de como isso aconteceu. Stef tinha um 

poço de água preparado para rega por aspersão, mas o nível 

de bicarbonato da água era demasiado elevado. Através de 

um contacto de um contacto, acabou por conhecer Alwin 

Scholten da PlantoSys que o aconselhou a «acidificar um pouco 

e nada mais.» Esta abordagem ponderada e a poupança 

de custos apelaram imediatamente a Stef. Tal como a 

recomendação que lhe foi dada para resolver os problemas 

de míldio nos cravos: «Experimente SalicylPuro e veja o que 

acontece.» 

Desde então, Stef Scholte utiliza SalicylPuro durante todo o 

ano, uma vez por semana. O míldio nos cravos é mantido  

sob controlo graças à maior resiliência da planta e as outras 

espécies de plantas também beneficiam da pulverização/ 

rega por aspersão com SalicylPuro.  

Na primavera, Stef também utilizou ArgicinPlus nas suas plan-

tas de lavanda. ArgicinPlus aumenta a resiliência das plantas 

um pouco mais amplamente do que SalicylPuro. Quanto 

mais fortes e saudáveis estiverem as plantas, mais robustas 

se  tornarão e menos perdas sofrerão (queda de ramos). 

Os problemas recentes com a resiliência da lavanda foram 

rapidamente resolvidos com base no conselho do consultor 

comercial Leo Hoogeveen através de algumas sessões de 

pulverização com Cuprum. Uma cultura mais firme é menos 

sensível à podridão resultante de botrítis (podridão cinzenta).

«A abordagem ponderada da 
PlantoSys leva-nos mais longe.» 
Não foi uma decisão muito óbvia para os três filhos de um suinicultor/produtor 

de espargos assumirem a gestão da exploração. «Demasiado pequena, obsoleta»: 

algo que não apelou muito a Stef, Jasper e Wouter. Eles converteram-na num 

viveiro de flores e plantas. Uma mudança ousada uma vez que eles não tinham 

qualquer experiência. Contudo, com alguns testes e experiências e após terem pago 

a formação necessária, o viveiro cresceu e transformou-se num negócio próspero. 

Durante 25 anos, o viveiro Kwekerij Scholte tem fornecido, a partir de Helden na 

província de Limburg (Países Baixos), os grossistas e exportadores nos Países Baixos, 

Escandinávia, Reino Unido, Alemanha, Polónia e República Checa.

«Nem sempre é possível fazer 
tudo imediatamente, mas os 

efeitos são claramente visíveis e 
estamos a ganhar cada vez mais 

experiência com alternativas 
naturais em combinação com 

produtos químicos.»
 Stef Scholte   |   Kwekerij Scholte

Cultivar sem produtos químicos?

Stef: «De vez em quando, na cantina discutimos sobre se 

seria possível cultivarmos sem qualquer tipo de produto 

químico. Porque é nesse sentido que as coisas estão a 

evoluir. Mas ainda não estamos totalmente preparados 

para este desafio. Temos de continuar a utilizar químicos 

simplesmente porque se dois piolhos caem das nossas 

plantas, o lote inteiro tem de voltar para trás (na alfândega 

agitam as plantas para ver se caem insetos)!» Por enquanto, 

vamos por isso continuar a utilizar ArgicinPlus e SalicylPuro 

para o fortalecimento das plantas, em combinação com o 

mínimo de produtos químicos possível. O Stef tem um bom 

pressentimento acerca do uso dos produtos PlantoSys 

numa base natural. «Nem sempre é possível fazer tudo 

imediatamente, mas os efeitos são claramente visíveis e 

estamos a ganhar cada vez mais experiência com alternativas 

naturais em combinação com produtos químicos. Também 

é muito fácil de utilizar: basta administrar juntamente com 

a rega por aspersão ou adicionar à mistura se for pulverizar.

É tão simples quanto isso.»
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