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כללי: התכשיר אוקסיגל מיועד להדברת עשבים קיימים ולמניעת הצצה של מיני עשבים חד שנתיים שונים במטעים )נשירים, 
סובטרופיים( , גפן, הדרים, ירקות, יער, פרחים, צמחי ועצי נוי. אוקסיגל מופעל מהסתיו ועד האביב בהמטרה או בגשם. 

התכשיר מונע את הצצת העשבים הבאים לתקופה ממושכת בהתאם לעונה ולמינון ויקטול עשבים שגובהם עד 10 ס"מ 
)למעט דגניים שרק הצצתם תמנע(. 

רחבי עלים: חלבלוב קעור, ענבי שועל, אבוטיליון, חבלבל )מזרעים(, לכיד, דטורה, חלמית, מעוג, ירבוזים, רגלה, לששית 
הצבעים, ארכובית, בר-גביע, מרור הגינה, מצליבים  )למעט שחליל שרוע( , סביון, אמיך קוצני, נזמית, סרפד, ברקן, עשנן 

וגדילן. השיבוש בחבלבל ובירבוז שרוע יימנע לתקופה קצרה. סוככיים ייצרבו ונביטתם תמנע לתקופה קצרה. צמחי קייצת 
אינם נצרבים ונביטתם אינה נמנעת ע"י טיפול באוקסיגל.

דגניים: שיבולת שועל, חפורית, דוחנית השלחין ואצבען מאדים.
אופן פעולת התכשיר: התכשיר מופעל ע"י המטרה או גשם, יוצר מעטה דק על פני שכבת הקרקע העליונה ומונע את ההצצה 

של העשבייה החד-שנתית. נבט העובר דרך שכבה מטופלת קולט את התכשיר דרך הניצרון  ונקטל. הודות למסיסותו הנמוכה 
במים, אין התכשיר נשטף לעומק ומתרכז בשכבה העליונה )5-0 ס"מ( בלבד. התכשיר אינו נקלט על ידי מערכת השורשים 

של הצמחים וזו הסיבה העיקרית לבררנותו של התכשיר ובטיחותו הרבה למרבית צמחי התרבות הנשתלים בקרקע המטופלת 
באוקסיגל. משך הפעולה של התכשיר בקרקע בחורף, בתנאים אופטימליים ממושך מזה המושג בתנאי קיץ במינון זהה.

הוראות שימוש:
לקראת הטיפול למניעת הצצה: 
• רסס על קרקע חלקה ללא רגבים.

•  עיבוד השטח לאחר הריסוס יפחית את פעילות התכשיר במניעת הצצה. 
• טמפרטורות גבוהות יקצרו את משך פעולת מניעת הצצה של התכשיר.

• היווצרות סדקים בקרקע מטופלת באוקסיגל תאפשר הצצת עשבים.

הפעלת התכשיר: אוקסיגל ימנע הצצת עשבים לאחר שיופעל ע"י גשם או המטרה בשיעור של 10 מ"מ לפחות.
יש להפעילו בקיץ לא יאוחר מ-7 ימים ובחורף לא יאוחר משבועיים לאחר הריסוס.

כללים להפעלה יעילה של אוקסיגל:
1. במידה ובשטח המיועד לטיפול קיימת נביטה של עשבי בר, ניתן לנצל את כושרו הצורבני של האוקסיגל )פעולת מגע(. נבטי מיני

     עשבים רבים רגישים למגע התכשיר ונצרבים עד כדי קטילה מוחלטת. במקרה זה, דוחים את השקיית ההפעלה ב-24 שעות.
     במידה והשטח משובש בעשבים קיימים, ניתן לשלב באוקסיגל קוטל מגע כמו דו-קטלון בטיפול קודם לשתילה.

2. עיבוד השטח המרוסס או הזזת השכבה המטופלת ע"י טיפולים אגרוטכניים, פוגמים ביעילות הטיפול ומקצרים את משך פעולתו.
3. בעת ההמטרה יש להימנע מהתזת גרגירי חול על עלוות השתילים. יש להקפיד על כך במיוחד באדמות חוליות ובגידולים בעלי

     עלווה עדינה. השתמש במקרים אלה בממטירים עם חריר קטן-בינוני והבטח ספיקה מתאימה.

Oxyfluorfen מכיל : 240 גרם בליטר
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4. אוקסיגל אינו מומלץ לשימוש במנהרות סגורות ובחממות. בתנאים של טמפרטורה גבוהה, עלולים אדי האוקסיגל להתעבות על המעטה
     הפלסטי, לטפטף ולצרוב את עלוות הצמחים. כאשר מרססים אוקסיגל על ייחורים, או בריסוס במשתלות ובמטע,

     יש להיזהר ולא לרסס על לבלוב צעיר או על ניצנים תפוחים מחשש לפגיעה.

טבלת יישום בפרדס ומטעים:

)1( המנע מהרטבת עלוות הגידול בזמן הריסוס.

)2( בטיפולי סתיו ניתן להסתפק ב-200 סמ"ק לדונם אוקסיגל.

)3( טייפון מכיל 480 גרם בליטר גלייפוסט.

טבלת יישום בירקות וגידולי שדה
נפח תרסיס: 30-15 ליטר לדונם )נפח נמוך לעשביה נמוכה והגבוה במצב של עשביה מפותחת(.

אזהרה: אין לזרוע גידול עוקב תוך שלושה חודשים לאחר הטיפול באוקסיגל.
לפני גידול נוסף יש לעבד את הקרקע ביסודיות.
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)1( המינון הנמוך בקרקע קלה ובינונית, הגבוה בכבדה.

)2( בזן טייסטי בקיץ, לא יותר מ-200 סמ"ק/ד'.

)3( אל תרסס בצל בשלבי קליטה חלקית, עקה, צמא. אל תשלב אוקסיגל עם קוטלי עשבים אחרים מחשש להגברת הצריבות.

)4( הריסוס בבצל עד 40 יום לפני אסיף.

)5( המינון הנמוך לעשבייה קטנה ודלילה, הגבוה לעשביה צפופה.

טבלת יישום: יער, פרחים, צמחי ועצי נוי
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.Oxyfluorfen אזהרה בפרחים: גידול הרוסקוס )עצבונית גדולת עלים( רגיש במיוחד לחומר
אין לרסס בסמוך לבתי רשת של גידול זה כאשר מנשבת רוח )אפילו רוח קלה( בכל מקרה,

אין לרסס במרחק קטן מ-20 מטר מחלקת גידול רוסקוס. 

הכנת שטחים והדברת עשבים כללית
הדברת עשבים קיימים בשילוב עם גלייפוסט:

אוקסיגל משמש גם כחומר עזר לתכשירי גלייפוסט, כגון: טייפון וראונדאפ בטיפולים כלליים להדברת עשבים קיימים בשטחי בור
והכנת שטחים למזרע. הדברת אוכלוסיה קיימת במטע, צדי דרכים וכו' )ראה המלצות מפורטות בטבלת הוראות השימוש(. 

)1(המינון הגבוה בהתאם לצפיפות וגודל העשבים.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות
יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אזהרות לאדם: 
• מסוכן בבליעה.

• התכשיר גורם לגירוי בעור, התכשיר עלול לגרום נזקים לעיניים.

סכנות לסביבה: 
• אינו רעיל לדבורים.

• התכשיר רעיל לחי במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית.
• מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

)IV( דרגת רעילות :  מסוכן
מס' או"ם : 3082

מס' רישיון הגה"צ: 03/ה.צ./1732 

אריזות: 1, 5, 10 ליטר
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