Representação da Biogents SA, fabricantes de:
Armadilhas para mosquito
 BIOGENTS
 BG-Sentinel

www.zino.pt

Biogents AG foi fundada em 2002 por dois investigadores do Instituto de Zoologia da Universidade
Regensburgo, Alemanha – Dr. Martin Geier e o seu colega Dr. Andreas Rose .
A sociedade opera em duas áreas, que se complementam:
Produtos
Desenvolvimento de armadilhas para mosquitos e outros insectos sugadores de sangue que demonstram
uma capacidade superior na captura destes insectos comparado a outras armadilhas, tanto que as
armadilhas Biogents participam num projecto para a redução da febre do dengue com o apoio do World
Bank, Bill-und-Melinda-Gates foundation e agências federais do Brazil.
Hoje a oferta de armadilhas Biogents inclui equipamentos utilizados por cientistas, autoridades de saúde e
outros profissionais pelo mundo fora (BG-Sentinel) bem como armadilhas para o consumidor final
(Mosquitaire e Mosquitito). Consultar http://www.zino.pt/biogents-units.html
Serviços
Dentro do sector de pesquisa contratada, a Biogents oferece um leque de métodos que podem ser
utilizados para investigar os diferentes modos de acção de produtos repelentes. A Biogents recomenda,
pesquisa e desenvolve por contrato ou comparação de produtos e entrega prova de eficácia.
Armadilhas feitas em lona, leves e desmontáveis,
tornando-as altamente transportável.

BG-Sentinel

São armadilhas ainda feitas à mão.

PVP inc IVA
€ 177.31

Biogents
Mosquitiare

Armadilha melhorada desde da primeira versão, sendo
mais perto do chão, local onde o mosquito Aedes aegypti
tende a se localizar.
O plástico rijo da base verde permite localizar a armadilha

PVP inc IVA
em qualquer localidade.
€ 149.00

A armadilha tem as mesmas capacidades que as
armadilhas Mosquitaire ou BG-Sentinel (engodo, funil
preto, rede branca, engodo “Sweetcent” e ventoinha),
mas uma vez que não tem base para a sustentar, tem que
PVP inc IVA
ser suspensa.
€ 79.00 Tem um preço muito mais atractivo bem como
ou 3 unidades possibilidade de adquirir 3 unidades por um preço
€ 158.00 atractivo.

Biogents
Mosquitito

Nota – todas as armadilhas podem ser adaptadas para trabalhar com CO2, aumentando a sua eficácia.
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