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Para a monitorização da presença do gorgulho da farinha, 
caruncho do trigo e escaravelho dente-de-serra do grão

Tribolium 

T-trap gorgulho da farinha



Como o T-trap funciona?
Graças ao seu suporte de montagem, o T-trap 
pode ser colocado numa posição discreta ao 
nível do solo.
No interior da armadilha está uma pílula 
atrativa com grande poder de atração para o 
gorgulho da farinha.

Os insetos entram na armadilha através dos 
canais e aberturas inferiores, assim que entram 
na armadilha são aprisionadas pela cola. Graças 
ao seu atrativo o T-trap é altamente seletivo 
na captura deste tipo de inseto reduzindo 
assim a sua população.

O T-trap oferece as seguintes claras vantagens:
1.  A armadilha (atrativo) atrai até mesmo os 

insetos que não experimentam a escassez de 
alimentos;

2. O atrativo e a armadilha estão patenteadas;
3.  As poeiras locais não afetam o interior da 

armadilha, facilitando a sua utilização;
4.  A armadilha é transparente, o que facilita a sua 

monitorização;
5.  O T-trap é compacto e leve, o que o torna fácil  

de transportar e fácil de manusear ;
6.  O T-trap foi concebido de tal forma que nenhum 

contato físico com a cola é possível, tornando  
esta armadilha higiénica e segura;

7. Após a sua utilização pode ser eliminada.

Especificações:

Nome : T-TRAP
Aplicação :  Tribolium castaneum/confusum, Oryzaehilus surinamensis, Sitophilus granarius
Material :  Plástico PS transparente, tampa articulada
Características :  Transparente; estrutura hermética; cola líquida e estável; pílula atrativa.
Instruções : Deve ser instalada no interior da caixa de proteção (não incluída)
Dimensões : 115 x 115 x 25 mm (L x C x A)
Quantidade por unidade venda : 15 armadilhas + 15 pílulas de atração
Quantidade por caixa : 150 Unidades de venda
Quantidade por palete :  24 caixas
Peso por palete : 80 kg
Dimensões da palete : 120 x 180 x 150 cm (L x C x A)
Validade do produto : 24 meses após o fabrico

Introdução 
O gorgulho da farinha alimenta-se de trigo e de outros grãos armazenados, são insetos que 
estão adaptados para sobreviver em ambientes muito secos, suportando até mesmo quantidades mais 
elevadas de radiação do que as baratas.

São uma das principais pragas da indústria agrícola e altamente resistentes a inseticidas.
A nova armadilha T-trap é altamente eficaz e bem pensada para a captura do escaravelho da farinha, 
caruncho do trigo e escaravelho dente-de-serra do grão. O princípio de funcionamento da armadilha 
é baseado na experiência obtida com a natureza específica do comportamento dos insetos.
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