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Ensombramento Técnico – COTESI S.A.
Proteger e produzir melhor através da utilização de
agrotêxteis é, cada vez mais, prática comum. Muito
têm evoluído nas técnicas de produção e protecção de
culturas, especialmente na fruticultura.
A Cotesi S.A, através do seu departamento Indústria
e Agrotêxtil, tem-se dedicado de corpo e alma a esta
constante procura pelas melhores e mais adequadas
soluções para cada cultura e para cada ameaça. Hoje
orgulhamo‑nos de poder oferecer soluções seguras
para as mais exigentes culturas.
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A COTESI coloca ao dispor
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cultivar precoce. No entanto,

para a criação de um ambiente

e por vezes, também se tenta

óptimo e ideal para cada cultura:

produzir numa zona onde

Não são necessariamente contra

existem várias vantagens

uma ameaça única, mas sim
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a favor de vários benefícios.

de água e precocidade
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ligeiras desvantagens: vento
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num determinado período.
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As empresas especializadas

ambientes especiais.

deste sector têm contornado

As vantagens são muitas,

esse fenómeno da “ligeira

sendo algumas:
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• Ausência de danos causados

sobressair todas as outras
grandes vantagens pela
utilização de agrotêxteis
técnicos e específicos,
Os produtores de fruta devem

dependendo do território,

associados a métodos

sempre procurar os locais mais

completamente diferentes.

de produção pensados e

adequados para as culturas

Basta nos deslocarmos cerca de

definidos. O melhor exemplo

que pretendem produzir

quarenta quilómetros para norte,

que podemos dar deste tipo

e fazer crescer. Portugal

sul ou para o interior!

de situação é a protecção

é, efectivamente, um país

As ameaças mais comuns em

anti‑escaldão nos pequenos

pequeno, mas com condições

Portugal são os pássaros, o

frutos produzidos nos sistemas

edafoclimáticas e morfológicas,

escaldão, o vento e o granizo.

túneis e pomares protegidos.

por escaldão;
• Ausência de danos causados
por excesso de luminosidade;
• Criação de um ambiente
fresco mas com luz solar;
• Bom crescimento das
plantas jovens;
• Boas e harmoniosas
maturações;
• Elevada qualidade e
quantidade de fruta produzida.
Boas colheitas!
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