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22 peouenosfrutos

A gama da Cotesi para os Pequenos Frutos

A nossa gama para estes 

sistemas de produção é já 

bastante conhecida: as telas de 

solo para camalhões, as telas de 

solo para hidropónia, os arames 

polyester, os acessórios de 

plástico, os corta-ventos, os anti-

granizos e as redes de sombra. 

No que diz respeito às redes 

de sombra, temos mantido, ao 

longo dos últimos anos, uma 

relação, dedicação e grande 

proximidade com os produtores 

e agrupamentos de produtores 

para podermos apresentar 

as redes anti-escaldão mais 

indicadas. Conseguimos assim, 

em todas as campanhas, 

introduzir novas redes e novas 

soluções com aspectos ou 

construções modificadas que 

apresentam características e 

vantagens novas e ajustadas 

à realidade e necessidade 

dos agricultores, sejam estas 

vantagens económicas, agronómicas ou práticas.

Este tipo de redes actuam por via da reflexão solar e criam 

ambientes que permitem produzir plantas e fruta da melhor forma, 

evitando todos os estragos e consequências negativas causadas 

pelo excesso de calor e luz. Têm uma excelente capacidade de 

redução da temperatura e capacidade de criação de um ambiente 

seguro e confortável que beneficia as culturas sem comprometer 

ou interferir em outros aspectos agronómicos ou botânicos dos 

ciclos, crescimento e colheitas das mesmas.

Para a campanha de 2018, a COTESI tem novidades, redes mais 

técnicas e mais específicas para ajudar cada produtor a atingir o 

seu objectivo com segurança.

GAMA TÉCNICA: 

•	 Ref. 25% Transparente & Prata: Ideal para Mirtilos, Uva de Mesa 

e outros frutos que necessitam e gostam de luz e calor mas que 

beneficiam ao mesmo tempo do conforto de uma ligeira redução 

da temperatura nos meses mais quentes, onde a temperatura pode 

subir acima dos 35ºC. Também protege contra Granizo e permite 

um bom arejamento. Uma rede completa.

•	 Ref. 35%  Prata e Transparente: Ideal para Framboesas, 

Mirtilos, Amoras e outras culturas em zonas mais temperadas. 

Culturas protegidas com o mínimo de interferência nos 

mecanismos das mesmas. Uma rede especial.

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). 

No caso das redes mistas 

(combinação de escaldão e 

granizo), conseguimos uma 

conquista: a redução dos 

gastos de mão-de-obra com 

combinações de tecidos ou 

combinação de plásticos e 

tecidos que exigem um elevado 

“maneio” no campo. Estas redes 

servem, assim, para proteger, 

assegurar e proporcionar aos 

produtores um extenso conjunto 

de benefícios que só seria 

possível com a utilização de 

dois tecidos.

Conseguimos sensibilizar a 

comunidade agrícola e em 

especial a dos pequenos frutos 

através do nosso apoio técnico 

e comercial e também através 

dos nossos representantes 

situados em zonas próximas dos 

produtores. Esperamos que seja 

wwum bom ano, apesar de todos 

os desafios que enfrentamos. 

Boa campanha! 


