
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo ARGOS je fitoregulator (rastni regulator), ki preprečuje 
kaljenje poganjkov in rast. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo ARGOS se uporablja v skladiščih na krompirju za skladiš čenje in krompirju za 
pridobivanje škroba  nerazredčeno, v odmerku  100 mL sredstva na 1 tono krompirja. Prvič 
se ga uporabi, ko krompir začne kaliti in je krompir suh. S sredstvom je dovoljeno največ 9 
tretiranj v razmaku 21 dni. Število tretiranj se lahko zmanjša glede na dolžino skladiščenja 
krompirja. 

Sredstvo se tretira z uporabo vročega ali hladnega zamegljevanja.  

Vroče zamegljevanje se sme izvajati le z napravami, pri katerih je v postopku zamegljevanja 
možno nadzirati temperaturo. Naprave morajo biti nastavljene tako, da med postopkom 
zamegljevanja temperatura sredstva oz. megle ni višja od 190 °C. Na ta način se izognemo 
tveganju za samovžig (temperatura samovžiga je 248 °C). O podrobnostih glede nastavitve 
naprave za zamegljevanje se je pred uporabo sredstva treba posvetovati s proizvajalcem 
naprave.  

Opozorilo: Uporaba naprav, pri katerih ni mogo če uravnavati temperature, je strogo 
prepovedana. 

V času zamegljevanja morajo biti vrata in ostale odprtine v skladišču tesno zaprte. Potrebno 
je samo notranje kroženje zraka. Po tretiranju naj ventilatorji v skladišču delujejo dokler 
meglica ne izgine. Skladišče naj bo zaprto še 24 ur, nakar se izvede zračenje tako, da se 
odpre vrata in okna skladišča. V kolikor so nameščeni ventilatorji se jih vključi. Vstop 
delavcev v skladišče je dovoljen 30 minut od začetka zračenja.  

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili. 

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Odmerjeno količino sredstva se med mešanjem vlije 
v rezervoar meglilnika. 

MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov olje pomarančevca  so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ARGOS se razvrš ča kot: 
Vnetljiva tekočina 3, H226 
Strupeno pri vdihavanju 1, H304 
Draženje kože 2, H315  
Preobčut. kože 1, H317 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo ARGOS se označi kot: 
Piktogrami GHS:  



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09  
 
Opozorilne besede:  Nevarno    
Stavki o nevarnosti: 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Dodatne informacije o nevarnosti: 
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo. 
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane 

kože. 
Previdnostni stavki - splošno: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje:  
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov 

vžiga. Kajenje prepovedano. 
P261 Preprečiti vdihavanje hlapov ali meglice. 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 
P280  Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P301+P310    PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P331  NE izzvati bruhanja. 
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode in mila. 
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
P391  Prestreči razlito tekočino. 

 Previdnostni stavki - shranjevanje:   
 P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah.  

 
Imetnik registracije oz. zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na 
etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik 
registracije oz. 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. Imetnik registracije oz. zastopnik mora o 
spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 



organizmov je treba pri tretiranju upoštevati 24 urni razmik od končanega tretiranja do 
industrijskega pranja krompirja. 
VARSTVO PRI DELU: 
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec 
nositi ustrezno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) 
rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje ter ščitnik za obraz ali zaščitna očala. 
V primeru predčasnega vstopa v tretirano skladišče, pred končanim 30 minutnim 
prezračevanjem, mora delavec uporabiti ustreznem dihalni aparat.  
Pri stiku s tretiranimi gomolji mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev v tretirano skladišče je dovoljen 24 ur po tretiranju, po 
zaključenem obveznem 30 minutnem zračenju prostora. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Opozorilo: Posebej pomembno je, da se ne izziva bru hanja, ponesre čencu ne dajemo 
piti ni česar, niti ne izvajamo izpiranja želodca. 
 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. 
Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s 
počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba 
ima in če se to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z izpiranjem. V primeru draženja se je 
treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo. Ponesrečencu se ne daje piti ničesar. Takoj 
se pokliče zdravnika. NE IZZIVA SE BRUHANJA! V primeru spontanega bruhanja mora biti 
glava ponesrečene osebe nižje od bokov, da se prepreči aspiracija. Nezavestnemu se ne 
sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži 
navodila za uporabo sredstva.  
Medicinski ukrepi: Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center 
za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se 
daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu 
se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). 


