BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 december 2010 tot toelating van het middel Ficam D,
toelatingnummer 13395 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:
- ter bestrijding van kruipende insecten en spinachtigen in loze ruimten;
- ter bestrijding van wespennesten in en rondom gebouwen.
Het middel niet toepassen in aanwezigheid van voedingswaren en diervoeders. Rechtstreekse
toepassing op de bodem of planten is niet toegestaan. Indien langdurige behandeling vereist is
(>5 weken), afwisselen met een product met een ander werkingsmechanisme om resistentie te
voorkomen.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Ficam D is gebaseerd op de werkzame stof bendiocarb, behorende tot de chemische groep
van de carbamaten. Behandelde oppervlakken niet onmiddellijk reinigen (tijdsduur afhankelijk
van het te behandelen insect), zodat alle ontwikkelingsstadia van het insect in contact kunnen
komen met het product. Ficam D is uitermate geschikt voor de behandeling van plaatsen waar
toepassing van vloeistoffen ongewenst of onmogelijk is. Ficam D dient aangebracht te worden
met een poederverstuiver.
Toepassing voor de bestrijding van kruipende insecten en spinachtigen in loze ruimten
Denk hierbij aan de toepassing in holle ruimten, tussenruimtes, dubbele wanden, kruipruimten,
leidingkanalen, meterkasten, enz.
Dosering:
8 gram Ficam D per m2.
Indien beide wanden van de ruimte moeten worden behandeld kan de dosering verdubbeld
worden.
Toepassing voor de bestrijding van wespennesten
Ter bestrijding van wespennesten dient met name de nestingang en het binnenste van het nest
te worden bespoten. Als het nest zich op een niet te bereiken locatie bevindt (bijv. in
spouwmuur) dienen alle openingen waar de wespen in en uitvliegen behandeld te worden.
Draag bij toepassing tegen wespennesten beschermende kleding (bijv. imkerkap) om
wespensteken tijdens en direct na bespuiten te voorkomen. Ter voorkoming van emissies naar
het milieu dient na het succesvol behandelen van een wespennest buitenshuis, het behandelde
wespennest verwijderd en op gecontroleerde manier afgevoerd te worden.
Dosering:
80 gram Ficam D per wespennest.
Afvloeiing naar de riolering vermijden.

