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Gezamenlijk persbericht
Uitbreiding pilotgroep easyconnect Closed Transfer System

Arnhem,

26

oktober,

2020

–

Het

aantal

toonaangevende

fabrikanten

van

gewasbeschermingsmiddelen dat CTS-systemen (Closed Transfer Systems, gesloten
vulsystemen) toegankelijk wil maken, blijft groeien. In september 2020 voegde Certis
Europe zich bij ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta om easyconnect
CTS in 2021/22 op de Europese markt te brengen. Met het stijgende aantal bedrijven dat
betrokken is bij het easyconnect-systeem, neemt ook het aantal producten toe dat met de
easyconnect-dop zal zijn uitgerust. De boeren hebben daarmee een brede keus.
“De Europese sector voor gewasbescherming heeft onlangs een aantal ambitieuze plannen
aangenomen om de nieuwe Green Deal van de EU te ondersteunen.”Hiermee willen we
nog sterker inzetten op de bescherming van mens en milieu”, aldus Juan Sasturain,
Manager Product Stewardship Strategies van de divisie Agricultural Solutions van BASF en
huidig voorzitter van de pilotgroep voor easyconnect CTS. “Om blootstelling aan
gewasbeschermingsmiddelen nog verder terug te dringen, wil de Europese industrie voor
gewasbescherming dat technologieën zoals CTS in 2030 voor alle Europese boeren en
medewerkers beschikbaar zijn. Met easyconnect liggen we mooi op koers.”
Het easyconnect systeem bestaat uit twee componenten: een unieke dop –
voorgemonteerd op containers – en een koppelstuk.
“Met easyconnect kun je potentiele risico’s op morsen en spatten bij het vullen van
spuitmachines met vloeibare gewasbeschermingsmiddelen sterk reduceren; het vormt een
perfecte combinatie van veiligheid en gemak. Omdat easyconnect de eenvoudigste en
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veiligste manier is om de sproeitank te vullen hebben we besloten ons bij de pilotgroep aan
te sluiten”, legt Jacques Haverlant, hoofd Innovatie en Ontwikkeling van Certis, uit.
Het product komt in 2021 in Denemarken en Nederland op de markt. In 2022 zijn Frankrijk,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan de beurt, ongetwijfeld gevolgd door andere
landen. Easyconnect werd door BASF ontwikkeld in samenwerking met fabrikanten van
apparatuur en is sinds 2015 uitgebreid getest op landbouwbedrijven door heel Europa.
Mede dankzij de feedback van boeren kon het systeem steeds verder worden ontwikkeld.
Het is nu nog gemakkelijker hanteerbaar en sneller, waardoor het bijvullen vlugger verloopt
dan met de veelgebruikte vultrechter.
Easyconnect maakt gebruik van open technologie en is beschikbaar voor alle partijen in
de landbouwsector die belangstelling hebben. Ook andere spelers in de agrochemische
sector, fabrikanten van apparatuur en partijen die easyconnect graag op de markt willen
helpen brengen, kunnen zich tot een van de onderstaande zes bedrijven wenden.
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Over ADAMA
ADAMA Ltd is wereldleider op het gebied van gewasbescherming en biedt boeren over de hele wereld
oplossingen om onkruiden, insecten en ziekten te bestrijden. Het assortiment actieve ingrediënten van
ADAMA behoort tot de meest uitgebreide en diverse ter wereld. Daarnaast beschikt het bedrijf over
hypermoderne voorzieningen voor R&D, productie en formulering. Kenmerkend voor de bedrijfscultuur van
ADAMA is dat medewerkers luisteren naar boeren en in het werkveld ideeën opdoen. ADAMA biedt lokale
boeren en klanten in meer dan 100 landen een breed scala van bijzondere mengsels, formuleringen en
onderscheidende kwaliteitsproducten. Kijk voor meer informatie op www.ADAMA.com en volg ons op Twitter
via @ADAMAAgri.
Over de divisie Agricultural Solutions van BASF
Door de snelgroeiende bevolking wordt de wereld steeds afhankelijker van ons vermogen duurzame landbouw
en gezonde leefomgevingen te ontwikkelen en in stand te houden. Wij werken met boeren,
landbouwprofessionals, experts in ongediertebestrijding en anderen om dit mogelijk te maken. Daarom
investeren we in een sterke R&D-pijplijn en een breed assortiment van zaden en traits, chemische en
biologische gewasbescherming, oplossingen voor bodembeheer, plantgezondheid, ongediertebestrijding en
digitale landbouwtoepassingen. Met deskundigen in het lab, op het veld, bij de klant, op kantoor en op
productielocaties kunnen we innovatief denken combineren met concrete actie om zo tot praktische ideeën te
komen die werken – voor boeren, de maatschappij en de planeet. In 2019 genereerde onze divisie
€ 7,8 miljard aan verkoop. Ga voor meer informatie naar www.agriculture.basf.com of kijk op onze social
media-kanalen.
Over Certis Europe
Certis stelt alles in het werk om oplossingen te bieden die telers helpen om gezonde gewassen te telen op
een wijze die goed is voor onze planeet en ons allemaal. Al vele jaren ontwikkelen we programma’s voor
geïntegreerd gewasbeheer met een grote verscheidenheid aan producten en allerlei technologieën voor
verschillende gewassen, landen en omstandigheden. Wij richten ons speciaal op de ontwikkeling van
Biorationals die in combinatie met conventionele producten worden gebruikt, waardoor telers van een
groeiend assortiment binnen- en buitengewassen op efficiënte wijze residuvrije landbouwproducten kunnen
leveren om op de behoeften en vraag van de detailhandel en consumenten te kunnen inspelen. Met vier
strategische aandachtsgebieden (Akkerbouw; Specialistische gewassen; Aardappelen, bollen en
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veldgroenten; en Zaadbehandeling) en onze International Business Division, bieden we een uitgebreid pakket
aan diensten, variërend van Ontwikkeling en Registratie, Sales en Marketing, en Technische Ondersteuning
tot Supply Chain Management.
Over Corteva Agriscience
Corteva Agriscience is een beursgenoteerde onderneming die zich zuiver toelegt op de agrarische sector en
zich wereldwijd met de meest veelomvattende portefeuille in de bedrijfstak op landbouwers richt om met
optimale productiviteit de opbrengst en winstgevendheid te helpen verbeteren. Deze portefeuille is inclusief
een evenwichtige en zeer gevarieerde mix van zaden, gewasbeschermingsmiddelen en digitale oplossingen.
De merken van Corteva Agriscience behoren tot de meest erkende in de agrarische sector. Daarnaast wil het
bedrijf groei stimuleren met een toonaangevende pijplijn voor producten en technologieën. Dat allemaal om
wereldwijd met andere belanghebbenden in het voedingssysteem de levens van producenten en
consumenten te verrijken en vooruitgang voor komende generaties te waarborgen. Corteva Agriscience,
voorheen de agrarische divisie van DowDuPont, ging op 1 juni 2019 naar de beurs. Kijk voor meer informatie
op www.corteva.com.
Over Nufarm
Nufarm Limited is toonaangevend in de ontwikkeling en productie van gewasbeschermingsmiddelen en
zaadtechnologieën. Ons team van meer dan 2500 medewerkers blijft zich inspannen om de uitstekende
reputatie hoog te houden die we hebben verworven op het gebied van kwaliteitsproducten voor telers,
klantenondersteuning en partnerships in belangrijke agrarische markten in Europa, Noord-Amerika en AziëPacific. Nufarm, met hoofdkantoor in Melbourne, Australië, is genoteerd aan de Australian Securities
Exchange (tickersymbool: NUF). Kijk voor meer informatie op www.nufarm.com.
Over Syngenta
Syngenta is een van ’s werelds toonaangevende bedrijven in de agrarische sector. Onze ambitie: met hart
voor onze planeet een bijdrage leveren aan het voeden van de wereldbevolking. Wij willen op basis van
wetenschap van wereldklasse en innovatieve gewasoplossingen de duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid van
de landbouw op een hoger niveau brengen. Dankzij onze technologieën kunnen miljoenen boeren over de
hele wereld beperkte landbouwmiddelen beter benutten. Syngenta Crop Protection, onderdeel van de
Syngenta Group met 48.000 medewerkers in ruim 100 landen, wil de wijze waarop gewassen worden geteeld
veranderen. Boeren en de natuur hebben baat bij versnelde innovatie. Dat willen wij bereiken via partnerships,
samenwerking en The Good Growth Plan. Ons uiteindelijke doel: klimaatneutrale landbouw, zodat mensen
veilig en gezond blijven. Alleen samen hebben we meer impact. Ga voor meer informatie naar
www.syngenta.com en www.goodgrowthplan.com. Volg ons op Twitter via www.twitter.com/Syngenta en
www.twitter.com/SyngentaUS.

