Gemensamt pressmeddelande
Belchim Crop Protection, FMC Corporation och Rovensa Group
stöder det slutna överföringssystemet easyconnect

I linje med CropLife Europes åtagande att göra slutna överföringssystem (CTS – closed
transfer systems) tillgängliga över hela världen växer antalet växtskyddstillverkare som
stöder easyconnect CTS. Från juni 2021 sällar sig Belchim Crop Protection, FMC
Corporation och Rovensa Group till ADAMA, BASF, Certis Europe, Corteva Agriscience,
Nufarm och Syngenta för att införa easyconnect på den europeiska marknaden.
”Vi välkomnar Belchim, FMC och Rovensa som ansluter sig till oss i vårt engagemang för
att ge jordbrukare en innovativ lösning som gör att de kan fylla sina sprutor snabbare och
lättare, med ökad säkerhet för både dem och miljön”, förklarar Louise Brinkworth,
förvaltningsledare för EMEA på Corteva Agriscience, och ordförande för easyconnect CTSarbetsgruppens styrgrupp. ”Nu är vi totalt nio ledande företag i jordbruksindustrin som
erbjuder jordbrukare ett ännu bredare urval av produkter som är kompatibla med
easyconnect.”
easyconnect-systemet är utvecklat för flytande växtskyddsprodukter och består av två
komponenter: ett unikt lock – förmonterat på behållarna – och en koppling, som tillsammans
skapar CTS.
”Vi på Belchim gläder oss åt att gå samman med systerbolaget Certis och andra
branschledare

i

easyconnect-arbetsgruppen”,

säger

Peter

Lieckens,

chef

för

leverantörsrelationer och hantering av leveranskedjor på Belchim. ”Vi är angelägna om att
stödja vidareutveckling och införandet av easyconnect som erbjuder en praktisk lösning för
jordbrukare, skyddar miljön och ökar säkerheten för operatörerna.”
”Säkerhet är ett av FMC:s kärnvärden. Vi gläder oss åt att samarbeta med andra stora
företag inom växtskyddsindustrin för att fortsätta utvecklingen av easyconnect och bidra till

att förbättra säkerheten för jordbrukarna, säger Sebastià Pons, EMEA President i FMC
Corporation.
”easyconnect CTS ligger helt i linje med vårt åtagande att hjälpa jordbrukare att hantera
växtskyddsmedlen på ett sätt som är säkert för både hälsan och miljön. Vi stöder det
europeiska Green Deal-projektet och vi vill vara en aktiv aktör som hjälper till att uppnå de
definierade målen. Vi går med i en imponerande grupp ledande aktörer inom
jordbruksindustrin, och tillsammans ska vi bidra till och hjälpa jordbruket att nå nya nivåer
för hälso- och säkerhetsstandarder,” förklarar Eric van Innis, vd för Rovensa Group.
Den första marknadsintroduktionen väntas i Danmark och Nederländerna 2022, följt av
Frankrike, Tyskland och Storbritannien 2023. Andra länder kommer sannolikt att följa efter.
easyconnect är utvecklat av BASF i samarbete med tredjeparts utrustningstillverkare och
har testats i stor skala på jordbruk över hela Europa sedan 2015. Utifrån jordbrukarnas
feedback har systemet stadigt förbättrats när det gäller hantering och hastighet, vilket gör
fyllningen snabbare än via den vanliga induktionstratten.
easyconnect är en öppen teknik och tillgänglig för alla intresserade jordbruksparter.
Ytterligare branschaktörer inom jordbrukssektorn, utrustningstillverkare eller andra parter
som är intresserade av att vara med i lanseringen av easyconnect uppmuntras att kontakta
något av medlemsföretagen.
För mer information, besök vår webbplats www.easyconnect.tech.

Om easyconnect och easyconnect-arbetsgruppen
easyconnect är ett slutet överföringssystem (CTS) för flytande växtskyddsprodukter och består av två komponenter: ett
unikt lock – förmonterat på behållarna – och en koppling. Det gör det snabbare, enklare och säkrare att fylla sprutan än
med konventionella metoder. easyconnect är utvecklat av BASF i samarbete med tredjeparts utrustningstillverkare och är
tillgängligt för alla intresserade på marknaden. easyconnect-arbetsgruppen består av intresserade företag som testar
easyconnect i utvalda länder. Från och med juni 2021 är dessa företag ADAMA, BASF, Belchim Crop Protection, Certis
Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm , Rovensa Group och Syngenta.
Om Belchim Crop Protection
Från starten i Belgien 1987 till sin nuvarande position som en viktig europeisk och nordamerikansk aktör inom
växtskyddsindustrin har Belchim Crop Protection visat en anmärkningsvärd tillväxt och ett engagemang i att ge jordbrukare
innovativa produkter och de bästa råden kring deras användning. Belchim Crop Protection har strategiska partnerskap

med japanska innovatörer som Mitsui AgriSciences, ISK Biosciences och Mitsui Chemicals Agro (som även är aktieägare
i företaget) för distribution och marknadsutveckling av innovativa växtskyddsmedel. Alliansen har lett till en specialiserad
portfölj som har kompletterats med utvecklingen av egna komponenter.
Om FMC Corporation
FMC Corporation, ett företag inom jordbruksvetenskap, tillhandahåller innovativa lösningar till odlare runt om i världen
med en robust produktportfölj som har en marknadsdriven upptäckts- och utvecklingspipeline när det gäller växtskydd,
växthälsa och professionell skadedjurs- och gräshantering. Denna kraftfulla kombination av avancerade tekniker omfattar
ledande insektsbekämpningsprodukter baserade på de aktiva ingredienserna Rynaxypyr® och Cyazypyr®; herbiciderna
Authority®, Boral®, Centium®, Command® och Gamit®; de varumärkesskyddade insekticiderna Talstar® och Hero® samt
flutriafolbaserade fungicider. FMC-portföljen innehåller också biologiska produkter som bionematiciderna Quartzo® och
Presence®. FMC Corporation har cirka 6 400 anställda runt om i världen. För mer information, besök www.fmc.com.
FMC, FMC-logotypen, Rynaxypyr, Cyazypyr, Authority, Boral, Centium, Command, Gamit, Talstar, Hero, Quartzo,
Presence, Rayora och Kalida är varumärken som tillhör FMC Corporation eller ett dotterbolag. Läs och följ alltid alla
vägledningar, restriktioner och varningar på produktetiketterna innan användning. Samtliga nämnda produkter är kanske
inte godkända för försäljning eller användning i alla länder eller jurisdiktioner. Insekticiden Hero® säljs för begränsad
användning i USA.
Om Rovensa Group
Rovensa Group är världsledande inom hållbara lösningar för jordbruket som omfattar bionutrition, biokontroll och
växtskyddslösningar som hjälper jordbrukare att producera säker, hälsosam och näringsrik mat åt alla. Våra 1 700
medarbetare i över 30 länder stödjer vårt uppdrag att utfodra planeten och strävar varje dag efter att leda förändringen i
livsmedelsproduktionssystemet genom ett välbalanserat jordbruk som syftar till att bevara och förbättra markhälsa,
miljöhälsa och människors hälsa. Med jordbrukslösningar som säljs i över 90 länder världen över erbjuder Rovensa en
kompletterande portfölj av miljövänliga och innovativa lösningar för växtskydd och -vård. Från våra 20 forsknings- och
utvecklingscenter och laboratorier över hela världen till mer än 800 agronomer i fält arbetar vi nära jordbrukare för att
hjälpa dem att göra mer med färre resurser. Rovensa tar sitt ansvar genom att använda sin kunskap och erfarenhet till att
driva på framsteg inom hållbart jordbruk för att bidra till att avskaffa svälten i världen. I koncernföretagens portfölj ingår en
vinnare av European Business Awards for Environment 2020–2021 (EBAE), som delas ut av Europeiska kommissionen.
Mer information finns på www.rovensa.com.
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