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Fundada em 1967, a COTESI tem vindo constantemente
a cimentar a sua posição de liderança nos mercados
mundiais, posicionando-se actualmente como o maior
produtor mundial de Fio Agrícola, com unidades
produtivas em Portugal, Estados-Unidos e Brasil.

A

procura constante pela inovação, desenvolvimento técnico
e agronómico tem sido chave neste processo, estando os
nossos produtos intimamente ligados à Agricultura, Mari-

nha, Indústria, Pesca e Defesa.
Em Portugal, as culturas mais intervencionadas e protegidas são
a Uva de Mesa, os Mirtilos (de Norte a Sul e nos diversos sistemas
de produção utilizados em Portugal), as Amoras, as Framboesas e o
Kiwi. Os agricultores podem confiar completamente no know-how
e experiência da equipa de Grijó, com sólidos conhecimentos nas
necessidades de cada cultura em termos de produção e protecção.
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VINHA PROTEGIDA PARA UMA COLHEITA GARANTIDA
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UM INCREMENTO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
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As telas de protecção MOVPROTEC® provocam igualmente um

dia, e os prejuízos que causam

– Redução do ácido Málico.

ligeiro sombreamento, permitindo à planta um maior conforto.
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desidratados;
– Produções mais elevadas por
planta;
– Aumento do peso e volume do
cacho.

