
 

Armadilha para mosca-das-frutas
para captura / rastreamento 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Ao contrário da maioria dos insetos voadores, as moscas-
das-frutas não são realmente atraídas pela luz. O melhor 
método para atração e controle eficazes é o uso de um 
perfume especial desenvolvido. E é isso que as armadilhas 
para mosca-das-frutas oferecem. Atraídos pelo cheiro, eles 
entram na armadilha, da qual não é possível escapar. 
 
O sistema de armadilha para mosca-das-frutas vem em 
duas execuções diferentes: 
- Uma armadilha autônoma com um conteúdo atraente 

de 20ml para mosca-das-frutas. Uma inserção cônica, 
colocada na abertura, é usada para retê-los dentro da 
armadilha. 

- Em combinação com a Armadilha 15 está disponível 
um dispensador e frasco de recarga de 50ml. O 
dispensador pode ser encaixado na tampa superior da 
Armadilha 15. As moscas-das-frutas que entrarem na 
armadilha, serão coletadas dentro do dispensador e / 
ou na placa de cola, colocada na parte interna da 
Armadilha 15. 
 

A armadilha para mosca-das-frutas oferece um método 
altamente eficaz e ecologicamente correto de controlar a 
mosca-das-frutas 
 
Essas armadilhas são projetadas para controlar a Drosophila 
Melanogaster. Esta espécie de inseto é mais conhecida por 
seu nome mais genérico: a mosca-das-frutas comum 
 
Ao contrário da maioria dos insetos voadores, as moscas-
das-frutas não são realmente atraídas pela luz. 

 
 
 

 
 

MOSCA DE FRUTAS COMUNS:  
 
O adulto é amarelo / castanho e tem cerca de 1 a 2 mm 
de comprimento; a fêmea é ligeiramente maior que o 
macho. Descoberta no início do século 20, essa espécie 
se espalhou pelo mundo e hoje é considerada uma 
verdadeira praga. 
 
Na primavera, quando a temperatura sobe, a mosca-
das-frutas comum pode crescer rapidamente e atingir 
um grande número.  
 
Em seu ciclo de vida, uma mosca da fruta passa por 4 
estágios: 
 

- Estágio do ovo (as moscas da fruta colocam seus 
ovos geralmente em material orgânico podre 
(com preferência por frutas ou vegetais em 
decomposição) 

- Estágio de larva (4 dias sem parar de comer) 
- Estágio de pupa (a larva encontra um esporte 

seco e constrói um casulo, no qual se 
transforma em sua fase final) 

- Mosca da fruta voadora adulta (sua vida útil 
típica é de 14 dias, nos quais a fêmea pode 
colocar até 800 ovos) 

 
O habitat típico da mosca da fruta comum é o interior. 
Eles podem ser encontrados em áreas de alta umidade, 
áreas com água ou outros fluidos ou em torno de frutas 
podres ou áreas de eliminação de resíduos. 

 
 
 

  ENSYSTEX SPAIN S.L. C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de Vallbona. 46185. Valencia. T + 34 960 067 087 @: info@ensystex.es 

 


