
 
 

 

 

 
„Belchim Crop Protection“, „FMC Corporation“ ir „Rovensa 
Group“ palaiko „Easyconnect“ uždarą perdavimo sistemą 
 

Nuosekliai vykdant „CropLife Europe“ įsipareigojimą plačiai naudoti uždaras perdavimo 

sistemas (CTS), toliau auga „Easyconnect“ CTS palaikančių žemės ūkio augalų apsaugos 

gamintojų skaičius. Nuo 2021 m. „Belchim Crop Protection“, „FMC Corporation“ ir „Rovensa 

Group“ suvienijo jėgas su „ADAMA“, „BASF“, „Certis Europe“, „Corteva Agriscience“, 

„Nufarm“ ir „Syngenta“, kad pristatytų „easyconnect“ Europos rinkai. 

„Sveikiname „Belchim“, „FMC“ ir „Rovensa“, prisijungus prie mūsų įsipareigojimo suteikti 

ūkininkams inovacinį sprendimą, leidžiantį lengviau ir greičiau užpildyti purkštuvus“, – sakė 

Louise Brinkworth, „EMEA“, „Corteva Agriscience“ valdybos pirmininkė ir „easyconnect 

CTS“ darbo grupės valdymo komiteto vadovė. „Dabar esame devyni žemės ūkio 

produkcijos lyderiai, siūlantys dar platesnį su „easyconnect“ suderinamų produktų 

pasirinkimą.“ 

„Easyconnect“ sistema sukurta skystiesiems pasėlių apsaugos produktams ir susideda iš 

dviejų komponentų: unikalaus, iš anksto ant konteinerio pritvirtinto dangtelio ir movos, kurie 

kartu sukuria CTS. 

Įmonė „Belchim“ labai džiaugiasi galėdama suvienyti jėgas su savo seserine įmone „Certis“ 

ir kitais pramonės lyderiais „easyconnect“ darbo grupėje“, – sakė ryšių su teikėjais ir tiekimo 

grandinės valdymo direktorius Peter Lieckens. „Siekiame palaikyti tolesnę „Easyconnect“ 

plėtrą ir vystymą, ūkininkams pasiūlydami praktišką sprendimą, siekiant saugoti aplinką ir 

didinti operatorių saugumą.“ 

„FMC“ įsipareigojimas saugai yra viena iš pagrindinių kompanijos vertybių. Džiaugiamės 

galėdami suvienyti jėgas su pagrindinėmis pasėlių apsaugos pramonės įmonėmis, kad 

galėtume tęsti „easyconnect“ plėtrą ir prisidėti prie ūkininkų veiklos saugumo gerinimo“, – 

sakė „FMC“ EMEA strateginės rinkodaros direktorius Sebastià Pons. 

„Sistema „easyconnect CTS“ visiškai atitinka mūsų įsipareigojimą padėti ūkininkams 

aplinkai ir sveikatai saugiu būdu tvarkyti pasėlių apsaugos produktus. Mes remiame 

Europos žaliojo kurso projektą ir norime būti aktyvūs dalyviai, padedantys siekti nustatytų 



 
 

 

 

tikslų. Visi kartu susijungėme į įspūdingą žemės ūkio pramonės lyderių grupę, kad 

prisidėtume ir padėtume žemės ūkiui pasiekti aukštesnius sveikatos ir saugos standartus“, 

– paaiškino „Rovensa Group“ generalinis direktorius Eric van Innis. 

Pirmojo pasirodymo rinkoje tikimasi 2022 m. Danijoje ir Nyderlanduose, vėliau 2023 m. 

Prancūzijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tikėtina, kad sistema bus pristatyta ir 

kitose šalyse. 

Sukurtas „BASF“ bendradarbiaujant su trečiųjų šalių įrangos gamintojais, nuo 2015 m. 

„easyconnect“ buvo plačiai išbandytas ūkiuose visoje Europoje. Atsižvelgiant į ūkininkų 

atsiliepimus, sistemos valdymas ir veikimo greitis buvo nuolatos tobulinamas, todėl 

užpildymas tapo greitesnis nei naudojant įprastą įleidimo bunkerį. 

„Easyconnect“ yra atvira technologija, prieinama visoms suinteresuotoms žemės ūkio 

šalims. Kiti agrochemijos pramonės gamintojai, įrangos gamintojai ar kitos šalys, norinčios 

prisijungti prie „easyconnect“ įvedimo į rinką, raginamos susisiekti su bet kuria iš kompanijų 

narių. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje 

www.easyconnect.tech. 

 
Apie „easyconnect“ ir „easyconnect“ darbo grupę 
„easyconnect“ yra uždara perdavimo sistema (CTS), skirta skystiesiems pasėlių apsaugos produktams, kurią sudaro du 
komponentai: unikalius, iš anksto ant konteinerio sumontuotas dangtelis ir mova. Tai leidžia purkštuvą užpildyti greičiau, 
paprasčiau ir saugiau nei naudojant įprastus metodus. Sukurtas „BASF“ bendradarbiaujant su trečiųjų šalių įrangos 
gamintojais, „easyconnect“ yra prieinama visoms rinkos suinteresuotoms šalims. „easyconnect“ darbo grupę sudaro 
suinteresuotos kompanijos, kurios išbando „easyconnect“ pasirinktose šalyse. Nuo 2021 m. birželio šios kompanijos yra 
„ADAMA“, „BASF“, „Belchim Crop Protection“, „Certis Europe“, „Corteva Agriscience“, „FMC Corporation“, 
„Nufarm“,“Rovensa Group“ ir „Syngenta“. 
 
Apie „Belchim Crop Protection“ 
„Belchim Crop Protection“ nuo pat įkūrimo Belgijoje 1987 m. iki dabar, kaip dabartinė svarbiausia Europos ir Šiaurės 

Amerikos augalų apsaugos pramonės dalyvė, pademonstravo nepaprastą augimą ir įsipareigojimą teikti ūkininkams 

naujoviškus produktus ir geriausius patarimus dėl jų naudojimo. „Belchim Crop Protection“ palaiko strateginę partnerystę 

su japonų novatoriais, tokiais kaip „Mitsui AgriSciences“, „ISK Biosciences“ ir „Mitsui Chemicals Agro“ (ir kompanijos 

akcininkais), kad platintų ir kurtų inovacinius augalų apsaugos produktus. Šis aljansas paskatino specializuoto produktų 

portfelio sukūrimą, papildant jį nuosavais komponentais. 
 

Apie „FMC Corporation“ 

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.fmc.com/en
https://nufarm.com/
https://www.rovensa.com/
https://www.syngenta.com/en


 
 

 

 

Žemės ūkio mokslo kompanija „FMC Corporation“ siūlo novatoriškus sprendimus viso pasaulio augintojams ir patikimų 

produktų asortimentą, kuris yra pagrįstas atradimų ir plėtros ryšiu, pasėlių apsaugos, augalų sveikatos, profesionalaus 

kenkėjų ir velėnos valdymo srityse. Šis galingas pažangių technologijų derinys apima pagrindinius vabzdžių kontrolės 

produktus, pagrįstus „Rynaxypyr®“ ir „Cyazypyr®“ veikliosiomis medžiagomis; „Authority®“, „Boral®“, „Centium®“, 

„Command®“ ir „Gamit®“ firminiais herbicidais; „Talstar®“ ir „Hero®“ firmos insekticidais; ir flutriafolio pagrindu 

pagamintais fungicidais. „FMC“ portfelyje taip pat yra biologinių medžiagų, tokių kaip „Quartzo®“ ir „Presence®“ 

bionematicidai. „FMC Corporation“ visame pasaulyje dirba apie 6400 darbuotojų. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite 

www.fmc.com. 

„FMC“, „FMC“ logotipas, „Rynaxypyr“, „Cyazypyr“, „Authority“, „Boral“, „Centium“, „Command“, „Gamit“, „Talstar“, „Hero“, 

„Quartzo“, „Presence“, „Rayora“ ir „Kalida“ yra „FMC Corporation“ arba dukterinių įmonių prekių ženklai. Visada 

perskaitykite ir laikykitės visų ant etikečių pateiktų nurodymų, ribojimų ir atsargumo priemonių. Čia išvardyti produktai gali 

būti neregistruoti pardavimui ar naudojimui visose valstybėse, šalyse ar jurisdikcijose. „Hero®“ insekticidas yra riboto 

naudojimo pesticidas JAV. 

 

Apie „Rovensa Group“ 
„Rovensa Group“ yra pasaulinė tvarių žemės ūkio sprendimų lyderė, apimanti biomitybos, biokontrolės ir pasėlių apsaugos 

sprendimus, padedančius ūkininkams gaminti saugų, sveiką ir maistingą maistą visiems. Įgyvendinant mūsų misiją, 

maitinti planetą, 1700 darbuotojų iš daugiau nei 30 šalių kasdien stengiasi paskatinti maisto gamybos sistemos pokyčius 

tinkamai subalansuotame žemės ūkyje, kurio tikslas – išsaugoti ir pagerinti dirvožemio, aplinkos ir žmonių sveikatą. 

Parduodama žemės ūkio sprendimų daugiau nei 90 šalių visame pasaulyje, „Rovensa“ siūlo papildomą ekologiškų ir 

novatoriškų augalų sveikatos ir priežiūros sprendimų portfelį. Nuo 20 tyrimų ir plėtros eksperimentinių centrų ir laboratorijų 

visame pasaulyje iki daugiau nei 800 šios srities agronomų – mes glaudžiai bendradarbiaujame su ūkininkais, kad 

padėtume jiems nuveikti daugiau, naudojant mažiau išteklių. „Rovensa“ pripažįsta savo atsakomybę naudoti žinias ir 

patirtį, siekiant pažangos tvaraus žemės ūkio srityje, kad pasaulyje nebūtų bado. Grupės įmonės yra paskelbtos 2020–

2021 m. Europos Komisijos apdovanojimo „Europos verslo apdovanojimas už aplinką“ (EBAE) laimėtoju. Daugiau 

informacijos rasite apsilankę www.rovensa.com. 

 

http://www.rovensa.com/

