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Ficam® 80 WP
Účinná látka 
bendiocarb 800 g/kg 

Ficam® 80 WP je insekticid pro profesionální po-
užití ve formě smáčitelného prášku se širokým 
spektrem účinnosti na hmyz a členovce. 

Balení a hmotnost 
PE prachovnice 0,5 kg 

Účinnost a použití 
Ficam® 80 WP se používá proti švábům, rusům, cvrč-
kům, mravencům, rybenkám, mouchám, kožojedům, 
rušníkům, štěnicím a dalším druhům škodlivého 
a obtížného hmyzu v provozovnách potravinářského 
průmyslu (pekárnách, mlékárnách, masnách), v re-
stauracích, hotelích, nemocnicích, obytných domech, 
zemědělských provozech apod. Ficamem 80 WP se 
ošetřují zpravidla pouze pásy nebo lokality výsky-
tu škodlivého hmyzu, především místa při stěnách, 
lištách, vodovodním a kanalizačním vedení apod.

V případě silného zamoření je možno jej použít 
i k celkovému plošnému postřiku. Pro vypuzení škůd-
ců z úkrytů a ke zvýšení jejich aktivity je možno ošet-
ření objektu kombinovat s pyrethroidovými přípravky. 

Příprava a aplikace
Přípravek se používá v dávce 1 l suspenze na 25 m2 
plochy. Naředěné množství je nutno beze zbytku spo-
třebovat, neskladovat. Ošetřené plochy nezapáchají 
a nezůstává na nich viditelný nános. V případě kom-
binace s pyrethroidovými látkami lze přidat 0,25 % 
přípravku AquaPy® nebo Aqua® Reslinu Super nebo 
provést následné ošetření tímto přípravkem.

Při přípravě suspenze pro postřik se přidá odměřené 
množství přípravku Ficam® 80 WP k požadovanému 
množství vody v postřikovači a obsah se promísí 
nebo protřepe. Ficam® 80 WP se mísí snadno s vo-
dou a zůstává v suspenzi po celou dobu, pokud je 
postřikovač používán. Jestliže se však přístroj nechá 
stát, Ficam® 80 WP se pomalu usazuje a jakýkoliv 
sediment musí být před dalším použitím opět promí-
chán. Doporučuje se použít Ficam® 80 WP v týž den, 
kdy byl naředěn, zbylý postřik však není nutné vylít 
a může být použit i druhý den po novém důkladném 
promíchání. Za několik dní změní suspenze příprav-
ku Ficam® 80 WP barvu z bílé na hnědou a pak by 
došlo k zabarvení ošetřovaných povrchů. 

Vhodné přístrojové vybavení 
Ficam® 80 WP může být aplikován každým postři-
kovačem poskytujícím relativně hrubý postřik, kte-
rý umožňuje zvlhčit povrch bez odrážení drobných 
kapek. Ficam® 80 WP prochází filtry s otvory 152 m 
a tedy při normálním používání nezanáší filtry ani 
trysky. Součásti přístrojů nejsou přípravkem Ficam® 
80 WP nijak korodovány nebo poškozovány. Postři-
kovače, které dávají jemný postřik, není vhodné po-
užívat, protože odražené kapky z takového zařízení 
navlhčí i povrchy, které nemají být potřísněny.

Doporučená koncentrace pro použití přípravku Ficam® 80 WP 

Škůdce Koncentrace 

Švábovití 0,3 %, tj. 30 g/10 l vody 

Mravenci, blechy, štěnice, rušníci, kožojedi, moli, vosy, mouchy 0,3 %, tj. 30 g/10 l vody 

Cvrčci 0,15–0,3 %, tj. 15–30 g/10 vody 

Rybenky 0,15 %, tj. 15 g/10 l vody
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