
INTEREST 
Taimekaitsevahend 
Fungitsiid  

Toimeaine: difenokonasool 30 g/l 
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat 
 

Fungitsiid talinisu ja tali- ning suviodra seemnete puhtimiseks.  
Pakendid: 1 l; 20 l; 600 l (HDPE) 
Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt 
Eesti reg-nr: 0618/10.06.16 
Loa valdaja: Sharda Cropchem España, S.L. 
Edificio Atalayas Business Center floor 12th, Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, 
Hispaania  
Tootja: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 
400050, India 
 
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.  
™ kaubamärk: Sharda Cropchem Limited  
Tutvuda etiketiga hoolikalt enne kasutamist!  
 
INTEREST-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.  
 
 
 
 
 HOIATUS 
 
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
P273 Vältida sattumist keskkonda. 
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. 
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes. 
 
EUH401 Vältimaks ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid. 
SP 1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte 
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). 
 
ESMAABI: Üldine nõuanne: kui toodet on juhuslikult alla neelatud või ilmneb muid terviseprobleeme 
(nt iiveldus, silmade ärritus, allergiline nahareaktsioon vms), teavita sellest oma perearsti, ja 
näidata talle toote etiketti või infolehte. 



Kui inimene on teadvuseta, panna ta külili asendisse. Jälgida hingamist, vajadusel teha 
kunstlikku hingamist. 
Sissehingamisel: Eemaldada kokkupuuteallikas ja viia kannatanu värske õhu kätte. Kui 
sümptomid püsivad, pöörduda arsti poole. 
Nahale sattumisel: Eemaldada kohe saastunud riided ja pesta sooja vee ja seebiga. 
Silma sattumisel: Loputada kohe avatud laugudega silmi rohke veega vähemalt 15 minutit. 
Kontaktläätsed (kui on) eemaldada pärast esimest 5 minutit ning jätkata loputamist. Ärrituse 
tekkimisel ja püsimisel võtta ühendust silmaarstiga. 
Allaneelamisel: Oksendamist mitte esile kutsuda. Pesta kohe suud veega (ainult teadvusel 
inimesel). Teadvuseta inimesele ei tohi kunagi anda midagi. HELISTADA kohe arstile ja 
näidata toote pakendit, etiketti või ohutuskaarti. 
TOIMEVIIS: INTEREST-i kasutatakse seemnete töötlemiseks (puhtimiseks). INTEREST on mõeldud 
kasutamiseks talinisul ja tali- ning suviodral seemnete ja pinnase kaudu levivate haiguste 
tõrjumiseks. Seemnete puhtimine on esimene oluline samm taimede kaitsmiseks seenhaiguste 
eest. INTEREST kasutamine säilitab kultuuri saagipotentsiaali ja takistab saagi kvaliteedi 
langust, pidurdades seemnete ja pinnase kaudu levivate haiguste arengut. 
INTEREST sisaldab toimeainena difenokonasooli, mis on süsteemse toimega fungitsiid 
haiguste ennetuseks ja raviks. Difenokonasool (nagu teisedki triasoolid) mõjutab seene 
membraani funktsiooni ja pärsib biosünteesis sterooli produktsiooni, inhibeerides C14- 
dimetüüli teket. See takistab membraani tööd ja põhjustab rasvhapete kogunemist ning teisi 
seene elutegevust kurnavaid mõjusid. 
 
KASUTUSJUHEND: 
Kultuur Kahjustaja Kulunorm 

Talinisu Nisu kõvanõgi (Tilletia caries), 
fusarioosid (Fusarium spp.), 
nisu lendnõgi (Ustilago tritici) 

2,0 l/t 

Tali- ja suvioder Odra lendnõgi (Ustilago nuda), 
fusarioosid (Fusarium spp.), 
odra-triiptõbi (Pyrenophora 
graminea) 

2,0 l/t 

 
Kasutusaeg Enne külvi. 
 
TÖÖTLEMINE INTEREST on ette nähtud seemnete puhtimiseks, kasutades tavapäraseid seemnete puhtimise 
seadmeid.  
Puhtimisseade kalibreeritakse enne INTEREST-i kasutamist. Ärge kasutage INTEREST-i 
vigastatud või idanenud seemnetele. 



Seeme tuleks külvata ühe kuu jooksul peale puhtimist ja seda ei tohiks hoida järgmiseks 
hooajaks. Veenduge et seeme on normaalse niiskusesisaldusega enne ladustamist.  
Puhtud seemet säilitada kuivas kohas korrektselt märgistatuna. 
 
Külv INTEREST-iga töötlemine võib mõjutada seemne voolukiirust külvikus. Seetõttu on oluline, 
et külviku külvisenorm oleks enne külvi seadistatud INTEREST-iga töödeldud seemnetega. 
 
SÄILITAMISE TINGIMUSED Hoidke originaalpakendis, tihedalt suletuna, lukustatud, kuivas, ventileeritavas hoiuruumis. 
Hoida temperatuuril 5-30 ° C. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Kaitsta 
valguse ja niiskuse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
PUHASTUS Kõik töötlemise seadmed ja saastunud kaitseriietust tuleb pesta vee või lahjendatud 
puhastusvahendiga ja loputada. Tuleb olla ettevaatlik, ei saastaks pinnaveekogusid saastunud 
pesuveega.  
Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada 
töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike 
jäätmete kogumiskohta. 


