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A gama da Cotesi para os Pequenos Frutos
Os pequenos frutos vieram para ficar e, apesar de todas as dificuldades
que o sector agrícola atravessa neste momento em Portugal, continuamos
a ver muitas empresas a crescer, muitas novas empresas a instalarem-se
e também grandes empresas estrangeiras a investir neste sector.

• Ref. 50% Prata: Ideal para
Framboesas, Mirtilos e
Amoras e outras culturas em
zonas onde as temperaturas
sobem acima dos 35ºC e com
um verão longo e quente.
Boa sombra, boa redução
de temperatura. Uma rede
segura.
A introdução de componentes
transparentes nestas redes traz
essencialmente uma série de
benefícios: na Costa Alentejana,
temos o efeito do Atlântico a
refrescar a região praticamente
todo o ano e o grau de protecção
não necessita ser tão elevado
como em outros locais. Uma
rede que assegure o fruto e as
plantas jovens (mas que faz
menos sombra) significa ganhos
a vários níveis (maturações,
porte das plantas, e redução
do “verde” que acumula
nos plásticos).
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