Felles pressemelding
Belchim Crop Protection, FMC Corporation og Rovensa Group
tilslutter seg samarbeidet om det lukkede påfyllingssystemet
easyconnect
Antallet produsenter av plantevernmidler til landbruket som støtter easyconnect CTS
fortsetter å vokse, noe som er i samsvar med CropLife Europes forpliktelse til å gjøre
lukkede påfyllingssystemer (CTS – closed transfer systems) universelt tilgjengelige. Fra juni
2021 blir Belchim Crop Protection, FMC Corporation og Rovensa Group en del av det
eksisterende samarbeidet mellom ADAMA, BASF, Certis Europe, Corteva Agriscience,
Nufarm og Syngenta om å introdusere easyconnect på det europeiske markedet.
”Det gleder oss at Belchim, FMC og Rovensa ønsker å bli en del av samarbeidet om å gi
bøndene en innovativ løsning for å fylle sprøytetanker raskere og enklere og med bedre
sikkerhet for både dem selv og miljøet,” sier Louise Brinkworth, Corteva Agrisciences
forvaltningsleder i EMEA og leder av styringskomitén for easyconnect-arbeidsgruppen. «Nå
er vi totalt ni ledende aktører i landbrukssektoren som tilbyr bønder et enda større utvalg av
produkter som er kompatible med easyconnect.»
easyconnect-systemet er utviklet for flytende plantevernmidler og består av to
komponenter: et spesialdesignet skrulokk montert på beholderne på forhånd, og et
koblingsledd som sammen utgjør det lukkede påfyllingssystemet.
«Belchim er veldig glad for å bli med søsterselskapet Certis og andre industriledere i
easyconnect-arbeidsgruppen,» sier Peter Lieckens, direktør, Supplier Relationship og
Supply Chain Management, Belchim. “Vi ønsker å bidra til videreutvikling og utrulling av
easyconnect, som vil gi bønder en praktisk løsning, ivareta miljøet og øke
operatørsikkerheten.”
“Sikkerhet er en av FMCs kjernebedriftsverdier. Vi er glade for at vi sammen med andre
store bedrifter innen plantebeskyttelse kan være med å fortsette utviklingen av easyconnect

og bidra til å forbedre bondens driftssikkerhet,» sier Sebastià Pons, EMEA President i FMC
Corporation.
«easyconnect CTS-løsningen er direkte i samsvar med vår forpliktelse til å sikre bønder
trygg håndtering av plantevernprodukter, både for helse og miljø. Vi støtter European Green
Deal-prosjektet, og vi ønsker å være en aktiv aktør som bidrar til å oppnå de definerte
målene. Vi tilslutter oss en imponerende gruppe av ledere i landbrukssektoren, og sammen
vil vi hjelpe landbruket med å nå nye nivåer innen helse- og sikkerhetsstandarder," forklarer
Eric van Innis, administrerende direktør i Rovensa Group.
Den første markedslanseringen forventes i Danmark og Nederland i 2022, etterfulgt av
Frankrike, Tyskland og Storbritannia i 2023. Deretter vil produktet sannsynligvis bli lansert
i flere land.
easyconnect er utviklet av BASF i samarbeid med produsenter av tredjepartsutstyr, og har
siden 2015 blitt grundig testet på landbruk i hele Europa. Systemets håndtering og hastighet
har løpende blitt forbedret basert på bøndenes tilbakemeldinger, noe som gjør påfylling
enda raskere enn med de nåværende mest brukte sprøytetanker.
easyconnect er en åpen teknologi og tilgjengelig for alle interesserte aktører i landbruket.
Aktører i den agrokjemiske sektoren, utstyrsprodusenter eller andre parter som er
interessert i å delta i lanseringen av easyconnect, oppfordres til å kontakte en av
medlemsbedriftene.
For mer informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside www.easyconnect.tech.

Om easyconnect og easyconnect-arbeidsgruppen
easyconnect er et lukket påfyllingssystem (CTS) for flytende plantevernprodukter som består av to komponenter: et
spesialdesignet skrulokk, som er montert på beholderne på forhånd, og et koblingsledd. Dette gjør påfylling av
sprøytetanker raskere, enklere og tryggere enn konvensjonelle metoder. easyconnect er utviklet av BASF i samarbeid
med tredjeparts utstyrsprodusenter og er tilgjengelig for alle interesserte aktører på markedet. easyconnectarbeidsgruppen består av interesserte selskaper som utfører pilotprosjekter med easyconnect i utvalgte land. Fra juni
2021 består easyconnect Working Group av ADAMA, BASF, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva
Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group og Syngenta.
Om Belchim Crop Protection

Helt siden Belchim Crop Protection så dagens lys i Belgia i 1987 og til sin nåværende posisjon som en stor europeisk og
nordamerikansk aktør i plantevernindustrien, har selskapet hatt en bemerkelsesverdig vekst og et mål om å gi bønder
innovative produkter og de beste rådene til deres bruk. Belchim Crop Protection har strategiske partnerskaper med
japanske innovatører som Mitsui AgriSciences, ISK Biosciences og Mitsui Chemicals Agro (samt aksjonærer i selskapet)
om distribusjon og markedsutvikling av innovative plantevernprodukter. Denne alliansen har skapt en spesialisert
portefølje som er supplert av en rekke patenterte komponenter, som alliansen har utviklet.
Om FMC Corporation
FMC Corporation er et ledende selskap innen forskning og utvikling av innovative løsninger til landbruk i hele verden, som
har en robust produktportefølje drevet av en markedsorientert forsknings- og utviklingspipeline innen plantevern,
plantehelse og profesjonell håndtering av skadedyr og torv. Denne sterke kombinasjonen av avanserte teknologier
inkluderer ledende produkter innen insektsbekjempelse basert på de aktive ingrediensene Rynaxypyr® og Cyazypyr® med
de aktive varemerkebeskyttede insektmidlene: Autoritet®, Boral, ®, Centium®, Kommando ® og Gamit ®, de
varemerkebeskyttede insektmidler Talstar® og Hero®; samt flutriafolbaserte soppdrepende midler. FMCs produktportefølje
inkluderer også biologiske stoffer som bionematicidene Quartzo® og Presence®. FMC Corporation har ca. 6.400 ansatte
rundt om i verden. Les mer på www.fmc.com.
FMC, FMCs logo, Rynaxypyr, Cyazypyr, Authority, Boral, Centium, Command, Gamit, Talstar, Hero, Quartzo, Presence,
Rayora og Kalida er varemerker under FMC Corporation eller et av selskapets datterselskaper. Les og følg alltid alle
veiledninger, restriksjoner og advarsler på produktetiketten før bruk. Det er ikke sikkert at alle nevnte produkter er godkjent
for salg eller bruk i alle land eller jurisdiksjoner. Insektmiddelet Hero® selges med bruksbegrensning i USA.
Om Rovensa Group
Rovensa Group er en global leder innen bærekraftige løsninger for landbruk, som består av bionærings-, biokontroll- og
plantevernløsninger som hjelper bønder med å produsere trygg, sunn og næringsrik mat. Våre 1700 ansatte i mer enn 30
land er ryggraden i vår ambisjon om å produsere mat til hele verden og omstille produksjonen av matvarer gjennom et
balansert landbruk som bevarer og forbedrer helsen for både jorden, miljøet og mennesker. Rovensas landbruksløsninger
selges i over 90 land, og bedriften tilbyr en komplementær portefølje av miljøvennlige og innovative løsninger for
plantehelse og omsorg. Både våre 20 eksperimentelle FoU-sentre og laboratorier rundt i verden og våre mer enn 800
agronomer i felten jobber tett sammen med bønder for å hjelpe dem med å gjøre mer med færre ressurser. Rovensa
anerkjenner sitt ansvar for å bruke sin kunnskap og erfaring til å drive utviklingen mot bærekraftig landbruk og bidra til null
sult i verden. Konsernets portefølje inkluderer en vinner av European Business Awards for the Environment (EBAE) 20202021, som ble tildelt av EU-kommisjonen. Finn mer informasjon på www.rovensa.com.
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