
NAVA 75 WG УПУТСВО ЗА УПОТРЕБУ

NAVA 75 WG сузбија следеће коровске врсте:
Користи се за сузбијање следећих корова:  
- вишегодишњи усколисни корови: дивљи сирак из ризома (Sorghum halepense)
- једногодишњи усколисни корови: дивљи сирак из семена (Sorghum halepense), коровско просо (Echinochloa 

crus-galli), мухар sivi (Setaria glauca), мухар зелени (Setaria viridis), сврачице (Digitaria sanguinalis)
- широколисни корови: теофрастова липица (Abutilon theophrasti), штир обични (Amaranthus retroflexus), 

пепељуга обична (Chenopodium album), штир бљутави (Amarantus blitoides), вијушац (Bilderdykia convolvulus), 
тарчужак (Capsella Bursa-pastoris), срцолисна пепељуга (Chenopodium hybridum), самоникли сунцокрет 
(Helianthus annus), лубеничарка њивска (Hibiscus trionum), велики дворник (Polygonum lapatifolium), горушица 
пољска (Sinapis arvensis),  чистац једногодишњи (Stachys annua), гавез (Symphytum officinale).

Количина примене:
NAVA 75 WG се може примењивати само у меркантилном и силажном кукурузу, када је кукуруз у фази од 1-5 

листа (фаза 11-15 BBCH скале). Користи се за сузбијање: 
- једногодишњих усколисних корова – када су усколисни корови у фази 1 листа, а најкасније када су у фази 

бокорења, и широколисних корова када су у фази 2-4 листа, у количини 20 g/ha  односно 0,2 g/100 m2 + 0,1 % 
оквашивача TREND 90 или EMULSON.

- вишегодишњих усколисних корова – дивљи сирак из ризома (Sorghum halepense) када су травни корови у фази 
3-5 листова (висине 10-15 cm) и широколисних корова када су корови у фази 2-4 листа, у количини 25 g/ha, 
односно 0,25 g/100 m2 + 0,1 % оквашивача TREND 90 или EMULSON.

NAVA 75 WG користити уз обавезан додатак оквашивача Trend 90 или Emulson у концентрацији 0,1% (100 ml у 100 
l воде). Tако се постиже оптимална фолијарна апсорпција и боља ефикасност. 

Количина течности по јединици површине: 200 – 400 l воде/ха (2 -4 l на 100 m2)
Максималан број третирања у току године: На истој површини може се применити једном.

Време примене: 
Примењује се у раној фази ницања корова, усколисни корови у фази 1 листа, широколисни 2-4 листа. Кукурз 
у фази 1-5 листа, фаза 1-15 BBCH скале.

Напомене
- где се у време сетве користе системични органофосфорни инсектициди, не користити NAVA 75 WG јер ће 

умањити деловање препарата. Такође не кориѕтити фолијарне органофосфорне инсектициде од 7 дана пре нити 
до 4 дана након примене NAVA 75 WG

- NAVA 75 WG се не сме примењивати у усеву семенског кукуруза, кукуруза шећерца и кукуруза кокичара 
- ако температура у ноћи пре примене падне испод 6°C, или ако се у дану примене или наредног дана очекује 

температура преко 25°C одложити примену NAVA 75 WG
- не примењивати на касно сејан кукуруз (крај јуна)
- не примењивати уколико је кукуруз формирао више од 5 листова
- не примењивати уколико је усев под стресом
- не примењивати у кукурузу са подусевом (пасуљ, бундеве и сл.)
- једно култивирање се препоручује десетак дана након примене NAVA 75 WG
- не примењивати, не чистити, нити испирати прскалицу близу жељене вегетације, нити на местима где 

хемикалије могу доћи у додир са њиховим корењем. Не примењивати на травњаке, стазе и путеве  
- не третирати биљке влажне од росе или кише 

Начин употребе и припреме препарата:
Прскање и или заливање се може вршити леђним или тракторским прскалицама. Одмерену количину препарата 
сипати у резервоар прскалице до пола напуњен водом. Затим уз добро мешање резервоар допунити водом. На 
крају додати оквашивач Trend 90 ili Emulson. Наставити са мешањем и за време прскања. Употребити раствор 
одмах или најкасније у року од 24 h, јер може доћи до смањења ефикасности, због разградње препарата. Пре 
поновне употребе, раствор добро промешати.
Пиликом рада са препаратом не пушити, јести и не пити потребно је носити одговарајућу заштитну одећу 
и рукавице. Приликом примене препарата треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију 
водотока, река, бунара, језера, и изворишта вода третирајући најмање 20 м удаљено од њих. 

Каренца: Обезбеђена временом примене. 
Радна каренца: не улазити у третирано поље док се препарат не осуши.



Могућност мешања са другим пестицидима:  
Не сме се мешати са органофосфорним инсектицидима. Може се мешати са препаратима на бази дикамбе.
 
Усеви који се могу сејати у нормалном плодореду (после примене пестицида): 
Исте календарске године може се сејати озима пшеница и трава. 

Усеви који се могу сејати ако дође до преоравања после примене хербицида
Може се сејати само кукуруз.

Фитотоксични ефекти за биљке које се третирају:  
Ако се користи према наведеном упутству за употребу, NAVA 75 WG не изазива фитотоксичне ефекте. 

Мере предострожности при руковању препаратом и при његовој примени: 

Прилком руковања треба се придржавати општих мера предострожности. Обезбедити заштиту коже и слузница, 
радити у проветреном простору, носити полумаску за фину прашину. За време рада са препаратом не јести, пити 
ни пушити.
NAVA 75 WG је штетан за човека и отрован за водене организме и спада у III групу отрова.
Ознаке упозорења односе се на врсту ризика који постоје или могу настати у промету отрова и при руковању 
отровима, а обележавају се словом R.
R-22 Штетан ако се прогута.
R-52/53 Штетан за водене организме, може проузроковати дуготрајна нежељена дејства на водену средину.
Ознаке обавештења односе се на мере које се морају применити у промету отрова и при руковању отровима, а 
обележавају се словом S.
S-2 Чувати ван домашаја деце.
S-13 Чувати одвојено од хране, пића и сточне хране.
S-36/37/39 носити одговарајућу заштитну одећу, рукавице и заштитна средства за очи/лице.
S-45 У случају незгоде или у случају мучнине одмах потражити савет лекара (ако је могуће показати етикетеу.

Симптоми тровања, прва помоћ, противотров и лечење:

Симптоми
У случају тровањa NAVA 75 WG , симптоми тровања нису специфични, али се зна да може да изазове неке 
опште симптоме и знаке тровањa као што су: мука, гађење, малаксалост, главобоља, а некада и повраћање. 
Изазива црвенило и свраб коже и иритацију слузница очију и дигестивног тракта, што се манифестује црвенилом 
коњуктивa и сузењем, хиперсалвацијом, гребањем у грлу и болом у трбуху. 
  
Прва помоћ и лечење
Напомена лекару: не постоји специфични антидот, лечење је симптоматско.  
У случају да средство доспе у организам:                                 
- перорално (гутањем), не изазивати повраћање без савета лекара. Не давати ништа у уста особи у несвести. 

Консултовати лекара у озбиљнијим случајевима.     
- перкутано (додир са кожом): неопходно је купање са довољно сапуна и воде. Уклонити сву контаминирану 

одећу и обућу. Консултовати лекара ако је потребно.
- у додиру са очима: испрати одмах са пуно воде, такође и испод капака, најмање 15 минута. Консултовати лекара 

ако је потребно.
- у случају удисања, изаћи на свеж ваздух. Давати кисеоник или вештачко дисање ако је потребно. Консултовати 

лекара уколико је дошло до значајног излагања.
Лечење подразумева рехидратацију са надокнадом електролита и антихистаминика по потреби.

Складиштење: Препарат чувати ван места становања, под кључем, ван домашаја деце и неупућених особа, у 
добро затвореној оригиналној амбалажи, на сувом месту, са добром вентилацијом одвојено од хране, пића, и 
сточне хране.

Одстрањивање празне амбалаже: Празну амбалажу испрати водом (најмање три пута) и течност додати у танк 
прскалице, након тога је избушити (на три места) да би се учинила неупотребљивом. Празну амбалажу и остатке 
средсва не бацати у водотокове, канализацију, септичке јаме, депоније да не би дошло до загађења човекове 
околине, већ их депоновати на места  одређена за прикупљање и уништавање отпадних материја ове врсте 
(овлашћени сабирни центри). 

У случају тровања за ближа упутства о лечењу консултовати центар за  контролу  тровања ВМА Црнотравска 17, 
Београд тел. 011/662-381; 661-122 лок. 31-440, 26-156, 31-897. 


