publireportagem

“Desenho” de um campo para
produção de pequenos frutos
Vivemos hoje num mudo com poucas barreiras, a rapidez na troca de informações tornou tudo mais acelerado e mais
competitivo no campo profissional.
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Outro exemplo que podemos
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agronómico, apoiado pelos

e vento). Muito importante

em termos do calendário anual, ou seja desde Abril até Novembro,

nossos representantes situados
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protecção de um campo tem que
A produção de “long canes” é feita num sistema de protecção também com plástico e rede prateada também (por vezes com mais
percentagem de sombra), mas o sistema de condução é mais baixo e preparado para uma boa concentração de plantas.
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A COTESI dedica-se há
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devem ser pensadas para

onde se introduzem novos
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Igualmente para além dos rendimentos deve-se ter em conta

proporcionarem e optimizarem

parâmetros para além dos já

pescas e indústria. Sempre

outros objectivos básicos. Um campo bem pensado e “integrado”

vantagens. Por exemplo:

conhecidos (retorno económico,

procurou inovar à medida que

vai proporcionar melhor produção, maior produção, melhor

postes tutores com a altura

sustentabilidade e preservação).

os seus clientes procuravam

desenvolvimento, melhor sanidade e melhores condições de colheita.

correcta para cada cultura

Um campo bem pensado, seja
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