
 
  

 

 

Ühine pressiteade 
 
 

 
Belchim Crop Protection, FMC Corporation ja Rovensa Group 

toetavad suletud ülekandesüsteemi easyconnect 
 

 

Liikumises, mis on kooskõlas CropLife Europe’i eesmärgiga teha suletud 

ülekandesüsteemid (CTS) kõigile kättesaadavaks, kasvab jätkuvalt CTSi easyconnect 

toetavate taimekaitsevahendite tootjate arv. Alates 2021. aasta juunist ühendasid Belchim 

Crop Protection, FMC Corporation ja Rovensa Group jõud ADAMA, BASFi, Certis Europe’i, 

Corteva Agriscience’i, Nufarmi ja Syngentaga, et viia easyconnect Euroopa turule. 

„Tervitame Belchimit, FMC-d ja Rovensat, kes liitusid meie püüdlustega pakkuda talunikele 

uuenduslikku lahendust, mis aitab täita nende pritsid kiiremini ja kergemini, ning on neile ja 

keskkonnale ohutum,“ selgitas Louise Brinkworth, EMEA ja Corteva Agriscience’i 

haldusjuht ja CTSi easyconnect töörühma juhtkomitee esimees. „Nüüd on meid, 

põllumajandustööstuse liidreid, kokku üheksa ja koos pakume talunikele veelgi laiemat 

easyconnectiga sobituvat tootevalikut.“ 

Easyconnecti süsteem on välja töötatud vedelate taimekaitsevahendite jaoks ning koosneb 

kahest CTSi moodustavast osast: ainulaadne keeratav kork (eelpaigaldatud mahutitele) ja 

sidur. 

„Belchimil on hea meel ühendada jõud sõsarettevõte Certise ja teiste tööstuse liidritega 

easyconnecti töörühmas,“ teatas Peter Lieckens, Belchimi tarnijasuhete ja tarneahela juht. 

„Tahame toetada easyconnecti edasist arendamist ja levikut, et pakkuda talunikele praktilist 

lahendust, mis säästab keskkonda ja suurendab kasutajate ohutust.“ 

„FMC on pühendunud ohutusele, ühele ettevõtte kesksetest väärtustest. Meil on hea meel 

ühendada jõud teiste suurte taimekaitsetööstuse ettevõttetega, et jätkata easyconnecti 

arendamist ning parandada talunike käitlemisohutust,“ ütles Sebastià Pons, EMEA 

strateegilise turunduse juht FMC kohta.    



 
  

 

 

„CTS easyconnect on täielikult vastavuses meie eesmärgiga aidata talunikel käidelda 

taimekaitsevahendeid tervisele ja keskkonnale ohutult. Toetame Euroopa rohelise 

kokkuleppe projekti, ning tahame aktiivselt tegutseda määratletud eesmärkide saavutamise 

nimel. Ühineme muljetavaldava rühma põllumajandustööstuse liidritega, ja teeme koos 

kõik, et aidata põllumajandusel jõuda uuele tervishoiu- ja ohutusstandardite tasemele,“ 

selgitas Eric van Innis, Rovensa Groupi tegevjuht. 

Esimest turuletoomist oodatakse Taanis ja Hollandis 2022. aastal, seejärel Prantsusmaal, 

Saksamaal ja Ühendkuningriigis 2023. aastal. Tõenäoliselt lisandub veel riike. 

Easyconnecti arendas välja BASF koostöös kolmanda osapoole tootjatega, ja seda on 

alates 2015. aastast põhjalikult testitud kogu Euroopa taludes. Vastavalt talunike 

tagasisidele on süsteemi pidevalt täiendatud käitlemise ja kiiruse osas, tehes täitmise 

kiiremaks kui üldkasutatava induktsioonipunkriga.  

Easyconnect on avatud tehnoloogia ja kättesaadav kõigile, kes on põllumajanduses 

tegevad. Lisaks on põllumajanduskeemia sektori tootjad, seadmete tootjad või muud 

osapooled, kes on huvitatud easyconnecti turuletoomisega liitumisest, oodatud kõigi 

liikmesettevõtetega ühendust võtma.  

 

Lisateavet leiate meie veebilehelt www.easyconnect.tech. 
 
 
Easyconnecti ja easyconnecti töörühma kohta 
Easyconnect on vedelate taimekaitsevahendite jaoks mõeldud suletud ülekandesüsteem (CTS), mis koosneb kahest 
osast: ainulaadne keeratav kork (eelpaigaldatud mahutitele) ja sidur. See muudab pritsi täitmise kiiremaks, lihtsamaks ja 
turvalisemaks kui tavapärased meetodid. Easyconnecti arendas välja BASF koostöös kolmanda osapoole tootjatega, ja 
see on kättesaadav kõigile huvitatud pooltele turul. Easyconnecti töörühm koosneb huvitatud ettevõtetest, kes katsetavad 
seda valitud riikides. 2021. aasta juuni seisuga on need ADAMA, BASF, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva 
Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group ja Syngenta. 
 
Belchim Crop Protectioni kohta  
Alates asutamisest 1987. aastal Belgias kuni selle praeguse positsioonini suure Euroopa ja Põhja-Ameerika 

taimekaitsetööstuse liidrina, on Belchim Crop Protection märkimisväärselt kasvanud, ning pakub jätkuvalt talunikele 

uuenduslikke tooteid ja parimat nõu nende kasutamise osas. Belchim Crop Protectionil on strateegilised partnerlused 

Jaapani teerajajatega, nagu Mitsui AgriSciences, ISK Biosciences ja Mitsui Chemicals Agro (ka äriühingu aktsionärid) 

uuenduslike taimekaitsevahendite levitamiseks ja turu arendamiseks. Sellest liidust kasvas välja spetsiaalne portfell, mida 

on täiendanud nende omandiõigusega komponentide arendamine.  
 

http://www.easyconnect.tech/
https://www.adama.com/en/
https://agriculture.basf.com/global/en.html
https://www.belchim.com/
https://www.certiseurope.com/growing-together/
https://www.corteva.com/
https://www.corteva.com/
https://www.fmc.com/en
https://nufarm.com/
https://www.rovensa.com/
https://www.syngenta.com/en


 
  

 

 

FMC Corporationi kohta 
Põllumajandusteaduste ettevõte FMC Corporation pakub kogu maailma talunikele uuenduslikke lahendusi tugeva 

tooteportfelliga, mida edendab turupõhine avastus- ja arendustegevus taimekaitse, taimetervise, professionaalse 

kahjuritõrje ja muru hooldamise alal. See võimas kõrgtehnoloogiate kombinatsioon sisaldab juhtivaid putukatõrjetooteid, 

mis põhinevad aktiivsetel koostisosadel Rynaxypyr® ja Cyazypyr®; kaubamärgiga herbitsiididel Authority®, Boral®, 

Centium®, Command® ja Gamit®; kaubamärgiga insektitsiididel Talstar® ja Hero®; ja flutriafooli põhistel fungitsiididel. 

FMC portfoolio sisaldab ka selliseid bioaineid nagu bionematitsiidid Quartzo® ja Presence®. FMC Corporationis töötab 

umbes 6400 töötajat üle kogu maailma. Et rohkem teada, külastage veebilehte www.fmc.com. 

FMC, FMC logo, Rynaxypyr, Cyazypyr, Authority, Boral, Centium, Command, Gamit, Talstar, Hero, Quartzo, Presence, 

Rayora ja Kalida on FMC Corporationi või selle sidusettevõtte kaubamärgid. Lugege ja järgige alati kõiki etiketi juhiseid, 

piiranguid ja ettevaatusabinõusid. Siin loetletud tooted ei pruugi olla igas osariigis, riigis ja alluvusalas registreeritud 

müügiks või kasutamiseks. Insektitsiid Hero® on Ameerika Ühendriikides piiratud kasutusega pestitsiid. 

 

Rovensa Groupi kohta 
Rovensa Group on ülemaailmne liider jätkusuutlikes põllumajanduslahendustes, mille hulka kuuluvad biotoitained, biotõrje 

ja taimekaitsevahendid, mis aitavad talunikel toota ohutut, tervislikku ja toitainerikast toitu kõigi jaoks. Toetades planeedi 

toitmise missiooni, püüdlevad meie 1700 töötajat enam kui 30 riigis iga päev muutuste poole toidutootmissüsteemis läbi 

tasakaalustatud põllumajanduse, mille eesmärgiks on säilitada ja parandada mulla, keskkonna ja inimeste tervist. 

Rovensa põllumajanduslahendusi on müüdud enam kui 90 riigis üle maailma, ning ettevõte pakub täiendavat porftelli 

keskkonnasõbraliku ja uuendusliku taimetervise ja hoolduse alal. Meie 20 teadus-ja arendustegevuse katsekeskust ja 

laborit kõikjal maailmas, enam kui 800 agronoomiga, teevad talunikega tihedat koostööd, et aidata neil väheste 

ressurssidega rohkem teha. Rovensa tunneb endal kohustust kasutada oma teadmisi ja kogemusi, et juhtida säästva 

põllumajanduse arengut ning kaotada maailma näljahäda. Kontserni ettevõtete portfell sisaldab 2020–2021. aasta 

Euroopa keskonnaalaste äriauhindade (EBAE) konkursi võitu, mille väljastas Euroopa Komisjon. Rohkem teavet leiate 

veebilehelt www.rovensa.com. 

 
 

http://www.rovensa.com/

