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2. UPORABA: 
 
ARION + se uporablja za zatiranje polžev slinarjev (Limacidae) in drugih vrst polžev 
(Gastropoda) v vrtninah, okrasnih rastlinah, v nasadih jagod, sadnega drevja in vinske trte v 
odmerku 7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m2). Sredstvo se posipa v trakovih med vrstami gojenih 
rastlin ali okoli njih. Uporablja se lahko na prostem in v rastlinjakih. 
 
OPOZORILA: Sredstva se ne sme se posipati po rastlinah. Tretiranih zemljišč se 21 dni ne sme 
obdelovati.   
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično. 
 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi sredstvi. 
 
KARENCA: Karenca za vrtnine, jagode, sadno drevje in vinsko trto je 21 dni. Za okrasne rastline je 
zagotovljena z načinom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov metaldehid je za  vrtnine, jagode, sadno drevje in grozdje  0,5 mg/kg. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE:  
 
Fitofarmacevtsko sredstvo ARION + se razvršča kot:  

 
Xn   Zdravju škodljivo. 
R22  Zdravju škodljivo pri  zaužitju. 
S1/2   Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. 
S13   Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil. 
S46  Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo 

ali etiketo. 
 

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in 
v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske 
unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Potrebno je preprečiti dostop 
otrok, domačih živali, ptic in sesalcev na tretirane površine. Na tretirana zemljišča se najmanj 
sedem dni ne sme spuščati perutnine in drugih živali. Sredstva se ne sme uporabljati ob gozdovih in 
v bližini vzrejališč perutnine. 
 
MEDICINSKI UKREPI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro 
prezračen prostor. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo. 
Pri zaužitju: Želodec se izpere z raztopino sode bikarbone, nato pa se daje aktivno oglje in salinska 
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odvajala (ne ricinusovega olja). 
Pri stiku s kožo: Odstrani  se kontaminirano obleko, kožo se umije z milom in vodo. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo.  
Pri vdihavanju: Ukrepa se po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zdravljenje je simptomatsko.  
 
 


