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Produção da Cultura do Mirtilo no
sistema Pomar Protegido - COTESI
A COTESI SA dedica-se à produção de fios sintéticos
e naturais e redes sintéticas há 50 anos.
Sempre inovou dentro dos mercados onde actua
(agricultura, pesca e indústria) e procura sempre aliar a
inovação técnica a uma constante e sistemática procura
pela máxima qualidade dos seus produtos.
A cultura do mirtilo tem sido alvo de um grande
crescimento nos últimos anos na Europa e no mundo.
Em Portugal esta tendência também foi evidente. Passados
alguns anos onde vários modelos e sistemas de produção
têm sido testados e utilizados, a COTESI promove hoje
em dia materiais técnicos e sistemas de produção bem
definidos que vão ao encontro dos mais exigentes modelos e
sistemas de produção utilizados por empresas de referência.
É fundamental o equilíbrio entre o custo e o benefício mas é
igualmente importante que estes sistemas sejam práticos e
perfeitamente ajustados à realidade dos agricultores.
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SISTEMA DE PROTECÇÃO ANTI-PÁSSARO
E ANTI-GRANIZO PARA MIRTILO
O tipo de sistema pensado terá maior enquadramento e utilidade.
É o sistema normalmente utilizado para proteger espécies frutícolas
como uva de mesa, mas com os ajustamentos e simplificações que o
tornam perfeitamente relevante para a cultura do mirtilo.
Em termos práticos, é colocada uma tela por cima da área produtiva,
suportada correctamente por uma estrutura pensada e instalada
para essa tarefa. A estrutura de suporte é composta por postes e
um “jogo” de cabos e fios. Os postes podem ser de dupla aptidão
(condução do mirtilo e suporte da rede). As telas são colocadas por
cima dos cabos e instaladas de forma plana e continua. Onde termina
uma tela, deve passar um arame e, de seguida, outra tela. Utilizam-se redes técnicas para obter benefícios específicos e utilizam-se
também acessórios próprios para a correcta aplicação, preservação e
prolongamento da vida útil das redes.
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