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QUEM SOMOS: 
 
A Agurys é uma empresa portuguesa fundada em 2012 que se dedica ao  

fabrico e distribuição de produtos para as áreas profissionais de controlo 

de pragas urbanas (Pest Control Profissional) e pragas agrícolas.  

 

Além do fabrico, somos representantes exclusivos para Portugal:  

• Alcochem 

• Agrisense 

• Russell IPM 

 

Na nossa gama de produtos, dispomos de diversas soluções para o  

controlo e monitorização de pragas, como por exemplo:  

• Insectocaçadores 

• Telas adesivas para insectocaçadores 

• Lâmpadas UV-A (ultravioleta) 

• Armadilhas de monitorização de pragas 

• Feromonas e atrativos 

 

Consulte o nosso catálogo ou visite o nosso site para conhecer a gama 

completa. 

www.agurys.com 
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CONTROLO 
INSETOS 

VOADORES 

Referência Descrição 

2.03.0130 FlyBag Armadilha para Moscas 

FlyBag Armadilha para Moscas 
Armadilha discreta com atrativo não tóxico, fácil de usar e muito 
eficaz.  
Adicionar 500ml de água, agitar a armadilha para ativar o produto e 
colocar no exterior (zona com exposição solar).  

Referência Descrição 

2.13.5001 FlyZone XL Armadilha para Moscas 

FlyZone XL Armadilha para Moscas 
Armadilha XL com atrativo não tóxico, fácil de usar e muito eficaz.  
Adicionar 1 litro de água, agitar a armadilha para ativar o produto e 
colocar no exterior (zona com exposição solar).  

www.agurys.com 
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Armadilha para Moscardo 
Os moscardos (mosca dos estábulos) são muito incomodativos e a sua picada  
pode ser dolorosa quando mordem seres humanos e animais para se alimentar de 
sangue.  
As suas larvas hibernam em condições de humidade perto de cursos de água, 
lagos, lagoas ou terrenos pantanosos. Os adultos emergem a partir de Abril e   
representam um problema constante para os cavalos nas proximidades, gado e 
humanos. 
O H-trap foi concebido para aproveitar comportamento natural do moscardo (voo 
e visão). A sua grande bola de borracha faz com que o moscardo acredite ser um 
animal e é tentado a pousar e morder. Testes independentes relataram uma    
redução de 90 a 95% nas populações de moscardos. 

Como tirar o melhor proveito do H-trap? 
• Para potenciar a captura da mosca do cavalo, é necessário 

identificar as suas rotas de voo, provavelmente provenientes 
de áreas húmidas até o local onde os seres humanos ou    
animais se reúnem; 

• Posicione o H-trap entre as áreas identificadas previamente, 

mas preferencialmente mais perto das zonas onde os        
humanos ou animais de reúnem; 

• Coloque o seu H-trap preferencialmente antes de emergirem 

os primeiros adultos (Abril). 

Tipo de material Aço zincado resistente à corrosão 

Âncora anti rotação 

Armadilha resistente aos UV´s 

Área de cobertura Máximo de 5 cavalos, ou, 10.000m2 

Dimensões 1,95m Altura 

1,20m Ø 

Referência 2.07.1501 

Ver vídeo 

Tipo de material Plástico PP, amarelo transparente 

Dimensões 13 Ø x 20 cm 

Referência 2.13.4050 

Armadilha Vespas 
Armadilha reutilizável para vespas. O suporte permite colocar a    
armadilha suspensa ou pousar numa mesa. 
*Atrativo não incluído. 

Ver vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5dE1dnasVw
https://www.youtube.com/watch?v=50HPcx_0vkg


 

 

CONTROLO 
INSETOS 

RASTEJANTES 

Referência Descrição 

AG800 Detetor de baratas  com atrativo 

Detetor de baratas 
Armadilha para a monitorização de baratas com atrativo  
alimentar. 

• Folha com 5 armadilhas 

• 10 folhas por pacote (50 armadilhas) 

• Personalização a partir de 50 pacotes (2.500 armadilhas) 

Referência Descrição 

2.13.1021 Armadilha XL para baratas 

Armadilha XL para baratas 
Armadilha XL para baratas com excelente atrativo alimentar em  
comprimido. 

• Caixa com 4 armadilhas 

• Dimensões da armadilha 200 x 100 x 25 mm 

www.agurys.com 



 

 

Referência Descrição 

2.13.2091 Estação IMS monitorização baratas 

Estação IMS de monitorização  
para baratas 
 

• Armadilha em plástico preto 

• Armadilha de baixo perfil 

Referência Descrição 

2.13.2001 Detetor IMS para baratas 

Placa detetora de baratas 
Placa para utilizar com a Estação de Monitorização para Baratas. 
Com atrativo muito forte na cola. 

• Caixa com 100 armadilhas 

• Dimensões da armadilha 55 x 78 mm 

Referência Descrição 

2.13.0041 S-trap 

S-trap Peixinho-de-prata 
Armadilha para a monitorização do peixinho-de-prata. 
Com atrativo alimentar. 
 

• Caixa com 30 armadilhas 

Referência Descrição 

3.02.0081 BedBug armadilha 

Armadilha para percevejo-das-camas 
Armadilha com atrativo alimentar que simula a pele humana. 
 

• Pacote com 4 armadilhas 

• Validade após a instalação, 13 semanas 

www.agurys.com 
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Ver vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=bwvEZ8HbiC0


 

 

CONTROLO 
INSETOS 
TRAÇAS 

Referência Descrição 

3.02.0020 MothCatcher Traças 

MothCatcher Armadilha para traças 
Armadilha para detetar e monitorizar a presença de traças.  
A monitorização permite um controlo mais eficaz.  

• 1 Armadilha por 100m2 

• Armadilha reutilizável 

Referência Descrição 

2.13.1021 Armadilha XL para baratas 

Tela para monitorização de traças 
Tela adesiva para a monitorização de traças dos cereais Ephestia 
spp., Plodia int.. 
Indicado para as armadilhas Funnel Trap, MothCatcher. 
O padrão em xadrez potencia a capacidade de atração desta    
espécie de insetos.  

www.agurys.com 



 

 

Referência Descrição 

3.02.0040 Armadilha Delta Listas Negras 

Armadilha Delta 
Armadilha Delta com listas negras para traças e 
gorgulho. Imprescindível para a deteção precoce 
destas pragas.  O padrão de listas negras potencia 
a capacidade de atração desta espécie de insetos.  

• 1 Armadilha por 25m2 

• Vida útil 12 semanas 

• Pacote com 10 unidades 

Referência Descrição 

3.01.0010 Feromona Traça dos Cereais 

Feromona Traça Cereais 
Feromona para a traça dos cereais  
(Ephestia spp, Plodia interpunctella)  
 

• Vida útil 6 a 8 semanas 

Referência Descrição 

3.01.0020 Dismate Verde 

3.01.0021 Dismate Amarelo 

3.01.0022 Dismate Azul 

3.01.0023 Dismate Vermelho 

Dismate - Traças 
O Dismate é um dispositivo não tóxico que interrompe 
o acasalamento das traças dos cereais. 
Este sistema muito eficaz e usado ao longo de mais de 
20 anos, reduz a probabilidade de acasalamento e   
diminui de forma rápida a população residente de   
traças  além de prevenir futuras infestações.  

• Cores facilitam a identificação na substituição 

• 1 feromona por 50m2, ou, cada 7 metros 

• Pacote com 5 unidades 

• Vida útil 12 semanas 

Referência Descrição 

3.01.0030 Feromona Traça Roupa 

Feromona Traça da Roupa 
Feromona sexual com atrativo alimentar para a  
traça da roupa Tineola Bisselliella  
 

• Vida útil 12 semanas 

 

Referência Descrição 

3.02.0050 Armadilha Traça Roupa 

Armadilha Traça da Roupa 
Armadilha Delta com listas negras para a traça da 
roupa. 
Imprescindível para a deteção precoce desta praga. 
O padrão de listas negras potencia a capacidade de 
atração desta espécie de insetos.  

• 1 Armadilha por 25 m2 

• Vida útil 12 semanas 

• Pacote com 10 armadilhas e 10 feromonas 

www.agurys.com 
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Ver vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=jy0WvK6glq8


 

 

CONTROLO 
INSETOS 

GORGULHO 

Referência Descrição 

3.02.0090 Xlure MST 

3.02.0095 Xlure MST Recarga 

Xlure MST Gorgulho 
O Xlure MST é uma armadilha multi espécie para monitorizar a presença 
dos insetos rastejantes (gorgulho) mais comuns encontrados nas  
instalações alimentares. 
Projetado para reduzir o custo de monitorização de uma ampla variedade 
de espécies, contêm várias feromonas e atrativos na mesma armadilha.  

• Caixa com 5 unidades (5 armadilhas + 5 recargas) 

• Caixa com 10 unidades (recargas) 

• Vida útil 6 a 8 semanas 

www.agurys.com 

Ver vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=kztuMBhdosE


 

 

Referência Descrição 

3.02.0040 Armadilha Delta Listas Negras 

Armadilha Delta 
Armadilha Delta com listas negras para traças e 
gorgulho. Imprescindível para a deteção precoce 
destas pragas.  
O padrão de listas negras potencia a capacidade 
de atração desta espécie de insetos.  

• 1 Armadilha por 25m2 

• Vida útil 12 semanas 

• Pacote com 10 unidades 

Referência Descrição 

2.13.7004 T-trap 

T-trap Armadilha Gorgulho 
Armadilha T-trap com atrativo alimentar para 
monitorização de múltiplas espécies de  
gorgulho. 

• Caixa com 15 unidades 

• Vida útil 30 a 60 dias 

Referência Descrição 

3.01.0040 Feromona Tribolium 

Tribolium Feromona 
Feromona para o gorgulho da farinha Tribolium 
confusum, Tribolium casteneum. 
Este dispositivo combina feromona sexual e   
atrativo alimentar para potenciar a capacidade de 
atração.  

• Vida útil 6 a 8 semanas 

Referência Descrição 

3.01.0050 Feromona Lasioderma 

Lasioderma Feromona 
Feromona para o gorgulho do tabaco Lasioderma 
serricorne. 
Este dispositivo combina feromona sexual e atrativo 
alimentar para potenciar a capacidade de atração.  

• Vida útil 6 a 8 semanas 

www.agurys.com 
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Questões 

Temos ao seu dispor diversos canais para esclarecer as suas dúvidas, pode contactar-nos através de: 

• E-mail  : geral@agurys.com 

• Telefone  : 216 033 561 

• Telemóvel  : 961 370 561 

• Website  : www.agurys.com  

• Armazém  : Rua de Bijagós, 18 C, 2845-067 Amora 

• Horário  : Dias úteis das 9h - 13h / 14:30 - 18h 

www.agurys.com 



 

 

Condições Gerais de Venda 

Métodos de pagamento 
Dispomos de diversos métodos de pagamento para facilitar a sua compra. 

• Transferência bancária (PP ou crédito) 

• Envio à cobrança (Este método de pagamento implica uma taxa de serviço de cobrança) 

• Referência Multibanco (Disponível para compras na loja on-line) 

• MBWay (Disponível para compras on-line) 

• Pagamento na loja 

 

Meios de entrega 
Portugal- Continental 

Após a confirmação da disponibilidade dos artigos a encomenda é processada com a maior brevidade 

possível e enviada por transportadora para a morada indicada. A Agurys não se responsabiliza por  

qualquer atraso no envio e entrega da encomenda após o momento em que a mesma é  expedida por 

transportadora. 

As encomendas com valor superior a 150,00€ s/iva beneficiam de envio grátis (Portugal Continental).  

Portugal - Ilhas 

Os envios para Transitários que operam em Portugal Continental beneficiam das mesmas condições 

da alínea – Portugal Continental. 

No caso de não trabalhar com transitário, contacte-nos para obter uma cotação de envio.  

Levantamento na loja 

As encomendas podem ser levantadas na nossa loja durante o período de funcionamento (dias 
úteis /2ª a 6ª feira: 9h – 13h / 14:30h – 18h).  

 

Termos e condições 
Pode consultar os termos e condições na página web em www.agurys.com  

 

Política de privacidade 
Pode consultar a nossa política de privacidade na página web em www.agurys.com 
 

 

www.agurys.com 
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