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Parim hinna ja 
kvaliteedi suhe.
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MÕELDES TULEVIKULE 
Meie uued täiustatud pesakastid pakuvad usaldusväärset ja jätkusuutlikku lahendust, et 
tagada maksimaalne tolmeldamine. Natupoli süsteem on sündinud 26 aasta jooksul kogutud 
teadmiste ja uusima tehnoloogia tulemusena – meie parimad kimalased ja tehniliselt 
täiustatud pesakastid on ühendatud personaalsete nõuannete, ühtlase kvaliteedi ning parima 
hinna ja kvaliteedi suhtega.
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1  MAKSIMAALNE TOLMELDAMISVÕIME
  Natupoli tolmeldamisvõime on vähemalt 30% suurem kui konkureerivatel toodetel, sest 

Kopperti kimalased kasvavad kiiremini ja elavad kauem. Aastatega väljaarendatud 
pesakastide disain aitab kimalastel säästa 20% energiast, mis muidu kuluks taru jahutamisele 
ja soojendamisele.

2  HEAD KIMALASED
  Pikema elueaga tugevad pered pakuvad rohkem tolmeldamistunde. Võrdluskatsed näitasid, 

et Natupoli pered tootsid pikema aja jooksul rohkem hauet ja uusi mesilasi, pikendades 
tolmeldamist. See on 26-aastase uuendustele ja kvaliteedile keskendumise tulemus.

3  PARIM KÄTTESAADAVUS TURUL
  Natupoli pered on saadaval kogu aasta vältel ning kohaletoimetamine on kiire. 

Rahvusvaheline tarneahel on hästi organiseeritud ja rangelt kontrollitud. Koppertil on 
praeguseks tootmisüksused nii Slovakkias, Türgis, Ameerika Ühendriikides kui ka Mehhikos. 
Taimekasvatajad võivad olla kindlad toote vastavuses kohalikele toiduhügieeni nõuetele, mille 
kehtestavad neile tarbijad ja ranged keskkonnaseadused.

4  PERSONAALSED NÕUANDED JA TAIMEKASVATAJATE TOETAMINE
  Taimekasvatajaid nõustavad 250 Natupoli konsultanti ja 130 edasimüüjat üle kogu maailma, 

kes pakuvad parimate tavade kohaselt asjatundlikku nõu. Meie koolitatud ja lahendustele 
orienteeritud konsultandid süvenevad probleemidesse ja pakuvad personaalseid lahendusi. 
Me peame klientide tagasisidet väga oluliseks!

5  OLEME VALMIS HOMSETEKS ÜLESANNETEKS
  Tänu aktiivsele teadustööle ja koostööle mitme teadusinstituudi ja ülikooliga oleme 

tulevikuks valmis. Tänu klientide tagasisidele ja kohalikele katsetele eri piirkondades on 
Natupoli toodete usaldusväärsus tõestatud, et pakkuda tõhusat, taskukohast ja jätkusuutlikku 
lahendust, mis rahuldab klientide nõudmisi.

6  PARIM HINNA JA KVALITEEDI SUHE
  Kõik eeltoodud omadused tagavad maksimaalse tolmeldamise, hoides seejuures 

tolmeldamiskulud (kg kohta) väikesed ning pakkudes klientidele parima hinna ja kvaliteedi 
suhtega toodet.

AVASTA KÕIK 
NATUPOL®-I EELISED



VISIOONIGA KIMALANE 
Uuendused on meie põhiväärtus ning sellepärast ongi rahvusvaheline uurimistöö meile tootmise ja 
edasimüümise kõrval väga oluline. Meie jätkuv teadustöö koos meie klientidega ja nende heaks on kahel 
viimasel aastakümnel viinud uue kimalasepesa väljatöötamiseni. Uutel Natupoli, Natupol Smarti ja 
Natupol Exceli pesakastidel on täiustatud funktsioonid, et ületada praeguseid ja tulevasi katsumusi.

KIMALASEPESA
Pesakastil on kaks lennuava, mida saab 
kontrollida Beehome’i seadmega. See 
võimaldab pesakasti väljapääsu sulgeda: kui 
seade on aktiveeritud, saavad kimalased 
lennata ainult pesakasti sisse, kuid mitte välja. 
See on oluline näiteks pestitsiidide kasutamise 
korral. Kõik kimalased naasevad pesakasti 90 
minuti jooksul.

HAUE
Haue, täpsemalt vastsed, on tolmeldamise 
algatajad. Näljaste vastsete toitmiseks on 
pidevalt vaja suurt kogust õietolmu. Mida 
rohkem on vastseid, seda rohkem peavad 
kimalased õietolmu koguma ning see 
omakorda suurendab tolmeldamist.

ISOLATSIOON
Igal Natupoli tarul on keerukas sisseehitatud 
isolatsioonisüsteem, mis paikneb haudme all ja 
ümber. See tähendab, et kimalased peavad 
pesakasti sisekliima reguleerimiseks kulutama 
vähem aega ja 20% vähem energiat ning see 
toob kaasa efektiivsema ja aktiivsema 
tolmeldamise.

PARIMAD KIMALASEPERED
Koppert kasutab ainult kõige kvaliteetsemaid 
emasid, et saada ühtlaseid ja parima 
tolmeldamispotentsiaaliga peresid.

VENTILATSIOON
Natupoli pesakastidel on optimaalne 
ventilatsioon, mis võimaldab kimalastel pesa 
mikrokliimat ise tõhusalt reguleerida.



KIMALASTE NÄGEMINE JA 
SUUNATAJU
Kimalaste nägemine erineb inimeste omast. 
Uuringud on näidanud, et see võib mõjutada 
tolmeldamist. See on Koppertile piisavaks 
põhjuseks, et uurida kimalaste nägemismeelt. 
Kõigil Natupoli pesakastidel on kimalaste 
nägemist arvestav seade, mis vähendab nende 
probleeme orienteerumisel ja suurendab 
tolmeldamist.

KVALITEEDIKONTROLL
Kopperti tootmisüksustes toodetakse aastas 
üle miljoni terve ja kvaliteetse kimalasepesa. 
Kogu tootmisprotsess on range kontrolli ja 
vastutavate ametkondade järelevalve all. 
Kogenud ja väljaõppinud teadus- ja 
arendusmeeskond ning kvaliteedikontrollid, 
kes teevad koostööd akadeemiliste 
institutsioonidega kogu maailmas, tagavad, et 
kõigis tootmisüksustes tehakse kõige 
uuenduslikumaid kontrollteste. Igal Natupoli 
kimalasepesal on ainulaadne number, mis on 
prinditud karbile ja sisule, et jälgida loomade 
ja loomsete saaduste importi, eksporti ja 
kaubandust. Igal pesal on 
veterinaarsertifikaat, mis vastab vastuvõtva 
riigi õigusaktidele.

ARETUSPLATVORM
Ventilatsiooni- ja äravooluavad on 
optimaalselt paigutatud, et pesakast püsiks 
puhas ning seal esineks vähem 
kondenseerumist. Nii luuakse kimalaste ja 
haudme arenguks optimaalsed tingimused.

KOTT SUHKRUVEEGA
Meie kotti on väga hõlbus kasutada. See tagab 
suhkruvee kättesaadavuse kimalastele, kuid 
hoiab samal ajal toidu puhtana. Napoli 
pesakastis kasutatav suhkruvesi on parima 
kvaliteediga optimaalne energiaallikas. 
Kimalased armastavad seda!

SUURED KAITSTUD VENTILATSIOONIAVAD
Need võimaldavad kimalastel pesakasti sisekliimat paremini 
kontrollida. Avad on kutsumata külaliste eest kaitstud 
spetsiaalse võrguga.

SUUREMAD PERED JA ROHKEM SUHKRUVETT
Pesa müüakse koos suure kimalaseperega ja komplekt sisaldab 
rohkem suhkruvett. See annab Natupol Exceli pesakastile 
eelise suurte õite hulgaga kultuuride puhul ning aitab 
soojades kliimaoludes reguleerida pesakasti temperatuuri.

NATUPOL® EXCELI PESA-
KASTI LISAFUNKTSIOONID
NÄHTAMATUD MÄRGISED, MIS AITAVAD 
KIMALASTEL ORIENTEERUDA
Kimalased vajavad orienteerumiseks päevavalgust. Kui 
domineerib kunstlik valgustus, võib kimalastel kasvuhoones 
orienteerumisel probleeme tekkida, seda eriti aasta 
pimedamatel kuudel. Uus teadusuuringutel põhinev lahendus 
aitab kimalasi ebasoodsate tingimuste korral. Natupol Exceli 
pesakastil on lisamärgised, mida näevad ainult kimalased ning 
mis võimaldavad neil lihtsamini leida tee pesakastini.

Inimese nägemine Kimalase nägemine



NATUPOL®-I KASUTAMINE 
ERINEVATES KÖÖGIVILJA-, PUUVILJA- 
JA SEEMNEKASVANDUSTES

Tänu Kopperti kimalaste heale kvaliteedile saame olla kindlamad, et tolmeldamine 
õnnestub, seda isegi ebasobivate ilmastikuolude korral. Me saame alati loota 
Kopperti konsultantide pidevale abile ja jälgimisele. 

Giuseppe Schiavon, kiivikasvataja, Itaalia 

Me hindame Natupoli pesakastide suurepärast kvaliteeti ja kasutushõlpsust, aga ka 
nende head kättesaadavust. Ma ei suudaks enam ettegi kujutada edukat maasika-, 
mustika-, vaarika- või murakakasvatust ilma selle tooteta.

Roger Vogels, maasikakasvataja, Suurbritannia

Me alustasime Natupol Seedsi pesakastiga ning hakkasime kasutama üha suuremaid 
pesakaste. On hea, et saadaval on laias valikus erinevaid tooteid erinevatele 
vajadustele. Koostöös Koppertiga ja neid usaldades saavutame oma eesmärgid.

Henry Lommerse, Lommerse Breeding, Holland

Soovitame Kopperti kimalasi kasutada avatud põllukultuuride saagikuse 
suurendamiseks. Natupoliga muutus saak üha suuremaks ja paremaks. Selle 
tulemusena saavad tootjad puuvilja müüa varem ja kõrgema hinnaga.

Imed Chaari, Nutriplant, Tuneesia

Natupoli pesakastid on minu tomatite kvaliteeti ja maitset märgatavalt paran-
danud. Kimalased teevad algusest peale kõvasti tööd. Mulle annab palju tuge 
teadmine, et Kopperti konsultandid on alati valmis mind aitama.

Juan Antonio Garcia Prados, tomatikasvataja, Hispaania



PALJU TOOTEID  
TOLMELDAMISEKS

NATUPOL® SEEDS
Natupol Seeds pakub ületamatut 
tõhusust ja usaldusväärset 
tolmeldamist väikestel isoleeritud 
1-25 m2 suurustel aladel.

NATUPOL® SMART
Väiksem pere suurema 
tolmeldamisefektiivsusega väheste 
õitega 0-1000 m2 suurustele aladele.

NATUPOL®
Hariliku suurusega pere, mis sobib 
enamiku umbes 25-35 õiega puu- ja 
köögiviljakultuuride tolmeldamiseks.

NATUPOL® EXCEL
Suuremad pered, kes tolmeldavad 
rohkem ja sobivad suurematele üle 
2000 m2 suurustele aladele.

NATUPOL® BOOSTER
See rahvusvaheliselt patenteeritud 
pesakast on spetsiaalselt välja 
töötatud hajusalt õitsevate kultuuride 
tolmeldamise suurendamiseks 
kolme või nelja nädala jooksul 
500-5000 m2 suurustel aladel.

TRIPOL
Tripol sisaldab kolme suurt 
kimalaseperet. See garanteerib 
suure tolmeldamisvõimsuse 
lühikese õitseajaga kultuuridele.



www.natupol.com

GLOBAALSED 
LAHENDUSED
Koos Koppert Biological Systemsi kasvuga kasvab ka vajadus olla ühenduses 
oma klientide ja taimekasvatajatega. Me pakume oma kohalikele 
konsultantidele ja edasimüüjatele ajakohast informatsiooni, et ka teie saaksite 
kasu viimastest teadussaavutustest ja lahendustest. Käe pulsil hoidmine 
tähendab ühtlasi ka kõnealuse valdkonna tootjate tähelepanelikku kuulamist 
ja teie tagasisidele vastamist. Paljud meie lahendustest põhinevad tootjate 
tähelepanekutel ja me hindame kõrgelt nende rolli oma töös esilekerkivate 
probleemide meile edastamisel. Rääkides lahenduste leidmisest tänapäeva 
taimekasvatusprobleemidele, teeme kõik tegelikult koostööd loodusega, et 
muuta taimekasvatust ja kogu planeeti tervemaks, turvalisemaks ja 
saagikamaks nii praegu kui ka tulevikus.

Rohkem teavet meie looduslikest tolmeldamislahendustest saate veebilehelt 
www.natupol.com või helistades mõnele meie konsultantidest.
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