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KOPPERT APRESENTA NOVA
COLMEIA NATUPOL SPRINT® PARA 

POLINIZAÇÃO MAIS RÁPIDA 
Os abelhões começam a trabalhar intensamente desde a introdução na estufa, inclusive nos dias de maior calor.

para a fase inicial da polinização em 
tomate, adaptando-se perfeitamente 
às necessidades da cultura. Natupol 
Sprint® garante uma excelente polini-
zação, mesmo nos dias de maior calor 
e de escassez de pólen. Graças ao seu 
elevado rendimento e por ser uma col-
meia de ação rápida, Natupol Sprint® 
também é indicada para outras cultu-
ras produzidas em estufa com período 
curto de floração, que necessitem de 
ser polinizadas em dias de maior calor, 
como, por exemplo, os frutos verme-
lhos.
A nova colmeia da Koppert resulta de 
um sofisticado processo de produção, 
especialmente concebido para que os 
abelhões cheguem ao campo no mo-
mento ótimo do seu ciclo de vida. A 
Koppert recomenda que as encomen-
das da nova colmeia sejam realizadas 
com a devida antecedência e evitar o 
armazenamento das mesmas para que 
Natupol Sprint® chegue com toda a sua 
potência de trabalho ao cliente final. 

Mais rápida e intensa. São estes os 
atributos de Natupol Sprint®, a nova 
colmeia de abelhões desenvolvida pela 
Koppert, que é especialmente indicada 
para polinização de culturas em estu-
fa nos meses mais quentes do ano. O 
design revolucionário do ninho da col-
meia, com um exclusivo sistema de cria-
ção, permite obter resultados inéditos 
em polinização, sobretudo nos meses 
de maior calor. 
Os abelhões de Natupol Sprint® come-
çam a trabalhar desde a introdução da 
colmeia na cultura e mantêm um rit-
mo intenso de atividade durante três 
a quatro semanas. Por este motivo, 
visitam mais flores em menos tempo e 
realizam uma polinização mais rápida 
e uniforme, permitindo um vingamen-
to uniforme e a formação de frutos de 
calibre homogéneo. 

Recomendada para tomate
Devido às suas características excecio-
nais, Natupol Sprint® é a colmeia ideal 

Sobre a Koppert
Em parceria com a natureza encon-
tramos formas de produção seguras e 
saudáveis. Ajudamos os agricultores a 
apoiar, proteger e fortalecer as suas 
culturas com um sistema integrado de 
soluções naturais. Usamos inimigos na-
turais para controlar pragas, abelhões 
para polinização, microrganismos e 
bioestimulantes que protegem e forta-
lecem as culturas. Há mais de 50 anos 
que contribuímos para a inovação agrí-
cola. Produtores e agricultores de todo 
o mundo utilizam os nossos produtos 
e conhecimento para restabelecer o 
equilíbrio natural nas suas culturas. 
A nossa abordagem holística é o que 
nos distingue, melhorando a saúde das 
plantas tanto acima como abaixo do 
solo. Todas as nossas soluções contri-
buem para um objetivo: uma agricultu-
ra 100% sustentável. 

Mais informações: 
www.koppert.com 


