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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΒΟΜΒΙΝΟΣ

Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ

Radhouan MansouR, παραγωγός ντομάτας στην 

Τυνησία: “Δεν μπορώ να φανταστώ την καλλιέργεια της 

ντομάτας χωρίς βομβίνους. Χάρη στην καλύτερη επικονίαση 

έχουμε τώρα περισσότερους καρπούς με μεγαλύτερο βάρος, 

καλύτερη εμφάνιση και μεγαλύτερη διατηρησημότητα  . 

Μειώθηκαν πολύ οι απώλειες μετά από τη συγκομιδή. Ως εκ 

τούτου έχουμε σήμερα αυξημένο εισόδημα με πολύ λιγότερη 

δουλειά”.

“Οι καλύτερες κυψέλες που έχω δοκιμάσει ποτέ είναι οι 

κυψέλες Natupol,” λέει χαρακτηριστικά ο Juan RodRíguez 

ManRique, ένας καλλιεργητής στο Μπαλέρμα (Αλμερία, 

Ισπανία). “Έχουν περισσότερη αντοχή χειμώνα και καλοκαίρι, 

δεν μου δημιούργησαν ποτέ προβλήματα. Με τη Natupol 

είναι λιγότερες οι έγνοιες μου!” 

Ko p p e r t  B i o lo g i c a l  S yS t e m S :  
Μ Ι Α  Ο ΛΟ κ Λ η ρ ω Μ Ε Ν η  Π ρ Ο Σ Ε γ γ Ι Σ η 
γ Ι Α  Μ Ι Α  υ γ Ε Ι η  κ Α Λ Λ Ι Ε ρ γ Ε Ι Α
Εδώ και σχεδόν μισό αιώνα η Koppert Biological Systems αναπτύσσει βιώσιμες 

λύσεις για την υγεία των φυτών, για διάφορους τομείς όπως είναι οι καλλιέργειες 

θερμοκηπίου, οι οπωροκηπευτικές καλλιέργειες εξωτερικών χώρων, η παραγωγή 

φρούτων και οι αρόσιμες καλλιέργειες. Με τη βοήθεια φυσικών εχθρών, 

μικροοργανισμών και βιο-διεγερτικών εξασφαλίζουμε να είναι η καλλιέργειά σας 

υγιής, ζωτική και με καλή αντίσταση, πάνω από το έδαφος αλλά και μέσα στο 

περιβάλλον του ριζικού συστήματος. Προμηθεύουμε επίσης βομβίνους για τη 

φυσική επικονίαση των καλλιεργειών. Με αυτή τη ολοκληρωμένη προσέγγιση 

μπορούμε να προσφέρουμε στους καλλιεργητές μια εναλλακτική και αξιόπιστη 

λύση προς αντικατάσταση της χημικής προστασίας των καλλιεργειών τους, 

ούτως ώστε να μπορούν να παράγουν ασφαλή τρόφιμα ακολουθώντας καλή και 

ανταγωνιστική πρακτική. 

Η καινοτομία είναι μία από τις κεντρικές αξίες μας, και γι’ αυτό η έρευνα σε 

διεθνές επίπεδο είναι μια από τις δραστηριότητες – κλειδιά μαζί με την παραγωγή 

και διανομή. Είναι μεγάλη μας ευχαρίστηση να μπορούμε να μεταφέρουμε τις 

γνώσεις μας στους πελάτες των προϊόντων μας – παγκοσμίως – παρέχοντας 

υποστήριξη και συμβουλές.

 

Σε διεθνές επίπεδο η εταιρία Koppert είναι ο ηγέτης της αγοράς στον τομέα της 

βιολογικής προστασίας καλλιεργειών και φυσικής επικονίασης. Η προστιθέμενη αξία 

μας είναι η καθαρή και ασφαλής καλλιέργεια για ένα υγιές μέλλον. Για μας έχει πολύ 

μεγάλη σημασία να είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες μας.

Φυσική πρόοδος με τα βιολογικά συστήματα Koppert Biological Systems:

φυσικοί εχθροί – μικροοργανισμοί – προστατευμένη ανάπτυξη – βομβίνοι 

για φυσική επικονίαση – έρευνα σε διεθνές επίπεδο – υποστήριξη και παροχή 

συμβουλών

Για περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις φυσικής επικονίασης μας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο natupol.com, ή επικοινωνήστε με 

ένα από τους σύμβουλούς μας:

Ο PeteR Withagen, , από την  εταιρία Zonnekweek 

tomato growers στην Ολλανδία:  το 2008 αρχίσαμε  να 

χρησιμοποιούμε τους βομβίνους Natupol της εταιρίας 

Koppert. “ Πριν χρησιμοποιούσαμε ετησίως 55 κυψέλες ανά 

εκτάριο από άλλο προμηθευτή. Σήμερα μειώσαμε κατά 

πολύ τον αριθμό κυψελών, τώρα χρειαζόμαστε ετησίως 

μόνο 34 κυψέλες ανά εκτάριο. Τα αποτελέσματα επικονίασης 

παραμένουν εξαιρετικά, εξοικονομούμε πολλά χρήματα αν 

συγκρίνουμε με την προηγούμενη κατάσταση.”

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
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ΕΙΝΑΙ NatUpol ®



η Natupol δεν είναι απλά ένας βομβίνος. Είναι μια αξιόπιστη λύση που 
εγγυάται την καλύτερη δυνατή επικονίαση ακόμα και κάτω από δυσμενείς 
συνθήκες. Οι καλύτεροί μας βομβίνοι, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες 
συμβουλές μας για τη σωστή διαχείρισή τους, σας προσφέρουν σταθερή 
απόδοση, δίνοντας αξία στα χρήματά σας.

ΜΕχΡΙ ΚΑΙ 30% 

ΜΕΓΑΛΥτΕΡΗ ΙΚΑΝΟτΗτΑ 

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ

ΣτΑθΕΡΗ 

ΑΠΟτΕΛΕΣΜΑτΙΚΟτΗτΑ, 

ΜΕ 25% ΛΙΓΟτΕΡΗ 

ΚΑτΑΝΑΛωΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΟΜΒΙΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ζωτΙΚΟτΗτΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣτΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ζωΗΣ

ΑξΙΑ ΣτΑ χΡΗΜΑτΑ 

ΣΑΣ: ΛΙΓΟτΕΡΑ ΕξΟΔΑ 

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΑΝΑ 

ΣτΡΕΜΜΑ

ΠΑΝτΟτΕ ΔΙΑθΕΣΙΜΟ 

ΠΡΟϊΟΝ

ΒΟΜΒΙΝΟΙ ΠΟΥ 

ΔΡΑΣτΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝτΑΙ 

ΑΜΕΣωΣ 

100% φΥΣΙΚΟ ΠΡΟϊΟΝ: 

χωΡΙΣ ΑΝτΙΒΙΟτΙΚΑ ΚΑΙ 

φΑΡΜΑΚΑ 

ΕξΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ τΟΥΣ 

τΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΑΣ 

ΕΙΝΑΙ NatUpol®

Σε σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα η Natupol εμφανίζει τουλάχιστο 30% μεγαλύτερη 

ικανότητα επικονίασης και  αυτό γιατί οι αποικίες βομβίνων της εταιρίας Koppert έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. Επίσης οι αποικίες μας μεγαλώνουν με ταχύτερους ρυθμούς και γίνονται μεγαλύτερες 

σε πληθυσμό. Η γραφική παράσταση δείχνει τους όγκους  του γόνου μιας αποικίας Natupol και τους 

όγκους  του γόνου άλλων ανταγωνιστικών αποικιών ανά εβδομάδες μετά την εγκατάστασή τους.

Οι βομβίνοι της εταιρίας Koppert έχουν 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρουν 

περισσότερες ώρες επικονίασης σε σύγκριση 

με τους βομβίνους των ανταγωνιστών μας. 

χάρη στη ζωτικότητά τους οι βομβίνοι μας 

δουλεύουν περισσότερο χρόνο αφού παράγουν 

περισσότερους ενήλικους βομβίνους, με 

συνέπεια να παρατείνεται ο χρόνος επικονίασης 

μιας αποικίας (βλ. τη γραφική παράσταση 

για τη ζωτικότητα των αποικιών). Κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες οι βομβίνοι της Natupol 

επικονιάζουν για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες.

Οι βομβίνοι δραστηριοποιούνται αμέσως  Μόλις ανοίξει η κυψέλη οι βομβίνοι Natupol θα αρχίσουν  

αμέσως την επικονίαση. Η Koppert επιτυγχάνει αυτή την άμεση δραστηριοποίηση με:

• μια καινοτόμο και υψηλής απόδοσης μέθοδο τροφοδότησης που ονομάζεται Polfeed

• μια ειδική επεξεργασία των αποικιών των βομβίνων πριν από τη μεταφορά τους

• τις υψηλής τεχνολογίας κυψέλες μας

100% φυσικό προϊόν: ελεύθερο από αντιβιοτικά και φάρμακα   Η Koppert δεν χρησιμοποιεί αντιβιοτικά ή φάρμακα στην 

παραγωγή των βομβίνων της. Παράγουμε βομβίνους σύμφωνα με την τοπική και διεθνή νομοθεσία ενώ οι διαδικασίες υπόκεινται 

στην αυστηρή επιτήρηση των τοπικών κτηνιατρικών αρχών. 

Εξειδικευμένες συμβουλές από τους τοπικούς σύμβουλους και διανομείς μας  Πεντακόσιοι σύμβουλοι και 120 διανομείς 

παγκοσμίως βοηθούν τους καλλιεργητές, προσφέροντας εξειδικευμένες συμβουλές για τη σωστή διαχείρισή της Natupol. Στις πολύ 

σπάνιες περιπτώσεις που τυχόν προκύπτουν κάποια προβλήματα οι έμπειροι σύμβουλοί μας θα διερευνήσουν τα θέματα και θα 

καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση τους. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να επιτύχουν τη μέγιστη 

δυνατή επίδοση των βομβίνων όσον αφορά την επικονίαση.

Σταθερή απόδοση με 25% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας  Η απόδοση ως προς την επικονίαση δεν εξαρτάται μόνο από τις 

ζωτικές και υψηλής ποιότητας αποικίες, αλλά και από μια καλά εξοπλισμένη κυψέλη. Η κυψέλη είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο 

ώστε να διατηρείται εύκολα σταθερό το μικρόκλιμα στο εσωτερικό της. Οι βομβίνοι χρειάζονται μέχρι 25% λιγότερη ενέργεια για την 

ψύξη ή θέρμανση της κυψέλης. Έτσι οι βομβίνοι μπορούν να αφιερώσουν περισσότερη ενέργεια στην επικονίαση. Ακόμα και κάτω από 

δυσμενείς συνθήκες οι βομβίνοι συνεχίζουν την επικονίαση και επιτυγχάνουν εντυπωσιακές αποδόσεις. 

Αξία στα χρήματά σας: λιγότερα  έξοδα επικονίασης ανά στρέμμα  Στις ίδιες συνθήκες οι χρήστες της Natupol χρειάζονται 

λιγότερες κυψέλες σε σύγκριση με αυτούς που χρησιμοποιούν κυψέλες άλλων προμηθευτών. Αυτό σημαίνει  λιγότερα έξοδα 

επικονίασης ανά στρέμμα εξασφαλίζοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα επικονίασης. Η εταιρία Koppert συνδυάζει αυτά τα 

πλεονεκτήματα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άριστη διαθεσιμότητα, που σημαίνει ότι η Natupol δίνει πραγματική αξία στα 

χρήματα σας!

Πάντοτε διαθέσιμο προιόν  Η εταιρία Koppert διαθέτει υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις παραγωγής βομβίνων σε Σλοβακία, 

τουρκία, ΗΠΑ και Μεξικό. Η αλυσίδα διανομής είναι πολύ καλά οργανωμένη και ελέγχεται αποτελεσματικά. Οι αποικίες είναι διαθέσιμες 

όλο το χρόνο στις ποσότητες που επιθυμούν οι πελάτες μας, σε μικρή απόσταση από τα θερμοκήπια.

ΥπάρχΟΥν πΟλλΟί λΟΓΟί Γίά τΟΥς ΟπΟίΟΥς η natuPol είνάί 
Ο πάΓκΟςμίΟς ηΓετης της άΓΟράς ςτΟν τΟμεά της φΥςίκης 
επίκΟνίάςης:

ΥψΗΛΗΣ τΕχΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΥψΕΛΕΣ

ΒΟΜΒΙΝΟΙ ΜΕ υψηΛη ζωτΙκΟτητΑ 
Οι βομβίνοι με υψηλή ζωτικότητα έχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, εκτελούν 
περισσότερη επικονίαση και είναι καλύτερα 
εξοπλισμένοι για να αντέχουν και στις μη 
ιδανικές συνθήκες.

γΟΝΟΣ 

Ο γόνος, συγκεκριμένα οι προνύμφες, 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη 
της διαδικασίας της επικονίασης. Οι 
προνύμφες πεινούν και χρειάζονται 
ασταμάτητα μεγάλες ποσότητες 
γύρης. Όσο περισσότερες προνύμφες 
υπάρχουν, τόσο περισσότερη γύρη θα 
πρέπει να μαζευτεί, με αποτέλεσμα 
να πραγματοποιηθεί και περισσότερη 
επικονίαση.

ΣτρωΜΑ ΒΑΜΒΑκΙΟυ

Ο γόνος καλύπτεται από ένα 
στρώμα βαμβακιού. το στρώμα 
προστατεύει τον γόνο από την 
υπερβολική ζέστη ή το κρύο. 
Οι βομβίνοι μετατρέπουν το 
στρώμα βαμβακιού σε σύστημα 
απομόνωσης ή εξαερισμού, 
ανάλογα με την περίπτωση.

ΜΟΝωΣη

Κάθε κυψέλη Natupol είναι 
εξοπλισμένη με ενσωματωμένη 
μόνωση, η οποία βρίσκεται αμέσως 
κάτω από τον γόνο. Η μόνωση 
εξασφαλίζει να μην επηρεάζεται η 
θερμοκρασία του ζεστού γόνου  
(28 °C) από την κρύα ακτινοβολία 
του μείγματος σακχάρων, και οδηγεί 
σε περισσότερες και γρηγορότερες 
δραστηριότητες επικονίασης.

ΟΙ κΑΛυτΕρΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ

Η Koppert επιλέγει μόνο της καλύτερης 
ποιότητας βασίλισσες για να εξασφαλίζεται 
η καλή αντίστασή τους στο στρες και 
η ικανότητά τους να γεννούν μεγάλο 
αριθμό αβγών για εκτεταμένη περίοδο. 
Αυτό σημαίνει ότι σας προσφέρουμε 
περισσότερα από ένα κουτί γεμάτο 
βομβίνους· ο πληθυσμός των βομβίνων θα 
εξακολουθήσει να ανανεώνεται αυτόματα, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της 
επικονίασης.

κωΔΙκΟΠΟΙηΣη

Στην εξωτερική μεριά της κυψέλης απεικονίζεται 
ο ειδικός κωδικός - matrix “Traces”. το σύστημα 
Traces είναι ένα διαδικτυακό σύστημα κτηνιατρικής 
πιστοποίησης που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και αποσκοπεί στον έλεγχο εισαγωγών και 
εξαγωγών ζωντανών ζώων.

ΕξΑΕρΙΣΜΟΣ

Η κυψέλη Natupol διαθέτει ιδανικό 
σύστημα εξαερισμού, που επιτρέπει 
στους ίδιους τους βομβίνους να 
ρυθμίζουν αποτελεσματικά το δικό 
τους ιδανικό μικρόκλιμα. 

ΠΛΑτΦΟρΜΑ γΟΝΟυ

τα ανοίγματα εξαερισμού και αποχέτευσης 
σχεδιάστηκαν πολύ αποτελεσματικά, φροντίζοντας 
για την γρήγορη απομάκρυνση των ακαθαρσιών και 
της υγρασίας. Η ίδια η κυψέλη παραμένει καθαρή και 
με λιγότερη υγρασία, δημιουργώντας έτσι ιδανικές 
συνθήκες για τους βομβίνους και τον γόνο. 

ΣΑκΟυΛΑ ΜΕ ΜΕΙγΜΑ ΣΑκχΑρωΝ

Η σακούλα μας είναι πάρα πολύ εύχρηστη χωρίς 
να δημιουργεί προβλήματα, εξασφαλίζοντας τη 
διαθεσιμότητα σακχάρων για τους βομβίνους και 
διατηρώντας καθαρή την τροφή τους. το μείγμα 
σακχάρων στην κυψέλη Natupol είναι υψηλής 
ποιότητας και αποτελεί ιδανική πηγή ενέργειας. Οι 
βομβίνοι το λατρεύουν!

τρΟΦη polfeed
Η κυψέλες Natupol διαθέτουν την τελευταία μας 
καινοτομία: τροφή Polfeed. Τα πλεονεκτήματα της 
Polfeed:
•  Περιλαμβάνει 100% φυσικά συστατικά της καλύτερης 

ποιότητας.
•  Διατηρεί την υψηλή ποιότητα του γόνου και της 

αποικίας.
•  Ενθαρρύνει τους βομβίνους να αρχίσουν να 

επικονιάζουν την καλλιέργεια, μολονότι μπορεί να 
υπάρχει ακόμη στην κυψέλη τροφή Polfeed.

•  Αντικαθιστά το σύστημα Expol. Το αποτέλεσμα είναι 
το ίδιο, απατείται όμως λιγότερη εργασία για τους 
καλλιεργητές.

• Επεξεργασμένη με τη βοήθεια ακτινοβολίας γ.

BeeHome, ΕΣτΙΑ ΜΕΛΙΣΣωΝ

Η κυψέλη διαθέτει δύο ανοίγματα πτήσης. Από το ένα 
άνοιγμα οι βομβίνοι μπαίνουν και βγαίνουν εν πτήσει. το 
άλλο άνοιγμα φέρει την ιδιότητα “Beehome”, δηλαδή της 
“επιστροφής στην εστία”: οι βομβίνοι μπορούν να μπουν, 
αλλά δεν μπορούν να βγουν, για παράδειγμα κατά τη 
χρήση φυτοφαρμάκων. Αυτό επιτυγχάνεται με το απλό 
κλείσιμο του αμφίδρομου ανοίγματος. Μέσα σε 90 λεπτά 
όλοι οι βομβίνοι θα έχουν επιστρέψει στην κυψέλη.

κωΔΙκΟΣ ΣτΟ ΕΣωτΕρΙκΟ ΜΕρΟΣ

Ο κωδικός που υπάρχει στο εσωτερικό μέρος της 
κυψέλης και βρίσκεται στο πλαστικό μέρος, είναι 
αντίγραφο του κωδικού-matrix σε μορφή αριθμών. 
Με αυτό μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι αποκτήσατε μια 
αυθεντική κυψέλη Natupol, μέσα και έξω.

η κΑΙΝΟτΟΜΙΑ ΜΑΣ: WireleSS 
BeeHome, η ΑΣυρΜΑτη ΕΣτΙΑ 
ΜΕΛΙΣΣωΝ
το Wireless Beehome, το σύστημα ασύρματης εστίας 
μελισσών, φροντίζει να κλείνει αυτόματα η κυψέλη 
Natupol. Αυτό είναι χρήσιμο για τις καλλιέργειες 
που λειτουργούν υπό συνθήκες τεχνητού φωτός 
κατά τους πιο σκοτεινούς μήνες του χρόνου 
(Νοέμβριος-φεβρουάριος). Σε αυτές τις περιόδους 
δεν υπάρχει αρκετό υπεριώδες φως με αποτέλεσμα 
οι βομβίνοι να πλήττονται από σοβαρά προβλήματα 
προσανατολισμού. 
το σύστημα Wireless Beehome καθιστά δυνατό να 
ελευθερωθούν οι βομβίνοι από την κυψέλη μόνο όταν 
είναι κατάλληλες οι συνθήκες φωτός, ανοιγοκλείνοντας 
με χρονοδιακόπτη το άνοιγμα πτήσης.

κατά τα τελευταία 25 χρόνια η εταιρία Koppert 
ανέπτυξε και σχεδίασε κυψέλες σε συνεργασία με 
διάφορα επιστημονικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια 
διεθνούς φήμης. ως αποτέλεσμα δημιουργήσαμε 
καλά εξοπλισμένες κυψέλες προχωρημένης 
τεχνολογίας, από όπου οι δυνατές αποικίες 
βομβίνων μας μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους 
επιτυγχάνοντας άριστα αποτελέσματα επικονίασης. 
η κυψέλη είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο 
που εύκολα διατηρείται σταθερό το μικρόκλιμα στο 
εσωτερικό της.

Μέγιστος όγκος γόνου [λίτρα] στο τέλος ζωής
(με απεριόριστη διάθεση γύρης)
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Όγκος του γόνου [λίτρα]
(σε εβδομάδες μετά από την 

εισαγωγή)5
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Ζωτικότητα αποικιών 
ενήλικοι βομβίνοι, σε δοκιμαστική παραγωγή
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