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MÉTODO NATURAL
SEM INSECTICIDAS

ARMADILHA PARA AS VESPAS
ARMADILHA MUITO EFICAZ*
Especialmente desenhada contra as vespas asiáticas
• A cor amarela da armadilha é eficaz como atraente da vespa asiática.
• A forma cónica das armadilhas favorece a distribuição ótima do cheiro.
• Tampa furada com dois orificios de entrada cobertos com um túnel de concentração de cheiros que evitam a saída dos insectos pegos.
• Rápido e fácil.
• Mais resistente e prática
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ATRAENTE PARA VESPAS
GRANDE EFICÁCIA SOBRE O EFEITO
DE ATRACÇÃO NA VESPA ASIÁTICA
• Método natural,
baseado em extratos de plantas.
• Sem insecticidas.
• Formulado para não atrair as abelhas.
O atraente está disponível
em dois formatos:
• Garrafa de um litre (dose para 100 armadilhas)
• Stick de dose única (10 ml)
Recomendamos a utilização da armadilha Véto-pharma, embora não seja obrigatório utilizá-la com a nossa
solução atractiva. Por outro lado, as quantidades e condições de utilização mencionadas correspondem à
utilização com a armadilha Vétopharma. As armadilhas contendo o atractivo devem ser colocadas fora do alcance
do público e das crianças. Garantia: Véto-pharma declina qualquer responsabilidade em caso de não cumprimento
das recomendações de utilização e/ou armazenamento do produto.
Contém etanol. Manter fora da vista e do alcance das crianças e dos animais de estimação. Armazenar em
local seco à temperatura ambiente. Não engolir. Evitar o contacto com os olhos ou a pele. Em caso de contacto,
enxaguar abundantemente com água. Em caso de ingestão ou contacto com os olhos, procurar aconselhamento
médico e levar consigo o rótulo ou o produto.

CONSELHOS DE UTILISAÇÃO
Coloque as armadilhas perto dos lugares de tránsito
das vespas (colmeias, piscinas, varanda, montras,
árvores...)
• Altura: armadilha que pendoram de um ramo
(1,5 a 3 metros sobre o chão)
• Próximas ás trajetórias de vôo:
en el suelo o sobre un soporte
Número de armadilhas em função do número de
vespas por colmeia:
2 vespas por colmeia = 1 armadilha para 2 colmeias
3-5 vespas por colmeia = 1 armadilha por colmeia
5 vespas por colmeia = 3 armadilhas para 2 colmeias
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1

Misturar na armadilha:
10ml de atraente
200 ml de água
e 50g de açúcar.

2

Uma vez a armadilha esteja
saturada de vespas ou 3 semanas
depois da sua colocação,
renove a solução sem enxaguar
o recipiente da armadilha.

• É necessário um tempo de espera de algumas horas
para que as armadilhas capturem as vespas.
• Se as armadilhas não funcionarem, é aconselhável
mudálas de lugar.
• É aconselhável colocar as armadihas quando
a temperatura supere os 15ºC.
• Recomenda-se colocar as armadilhas em áreas de
passagem da vespa asiática.
• Para maior eficiência, não limpe a armadilha
depois de renovar a solução.
• Após a renovação do atraente, recomenda-se
deixar uma vespa morta na armadilha.

QUANDO UTILIZAR A ARMADILHA?
COLOCAR AS ARMADILHAS EM PRIMAVEIRA
OBJETIVO:

Limita o número de fundadoras e, portanto, o número de futuros ninhos,
ajudando a reduzir a pressão dos ataques do outono.
Cuidado: A colocação das armadilhas em primavera deve ter
como objetivo reduzir o risco de captura de outras espécies. As
armadilhas devem ser colocadas em áreas de trânsito de vespas
asiáticas: perto de apiários, ninhos antigos, etc.

COLOCAR AS ARMADILHAS EM QUEDA
OBJETIVO:

Redução da predação no apiário. A pressão sobre as colmeias é grande neste
momento porque as vespas estão a procura de uma dieta rica em açúcares.
Esta armadilha deve ser utilizada em massa para proteger às colônias
com risco de serem fortemente atacadas.

CICLO DA VESPA ASIÁTICA
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Véto-pharma
Paseo de la Castellana, 153 Bajo
28046 Madrid - España
Tel : +34 91 663 85 78
info@vetopharma.com - www.veto-pharma.es

