
 
  

 

 

Kopīgs ziņu izlaidums 
 
 

 
“Belchim Crop Protection”, “FMC Corporation” un “Rovensa Group” 

atbalsta “easyconnect” slēgto pārneses sistēmu 
 

 

Ievērojot “CropLife Europe” apņemšanos nodrošināt slēgto pārneses sistēmu (closed 

transfer systems) vispārēju pieejamību, lauksaimniecības augu aizsardzības līdzekļu 

ražotāju, kas atbalsta “Easyconnect” CTS, skaits turpina pieaugt. Sākot no 2021. gada jūnija 

“Belchim Crop Protection”, “FMC Corporation” un “Rovensa Group” apvieno spēkus ar 

“ADAMA”, “BASF”, “Certis Europe”, “Corteva Agriscience”, “Nufarm” un “Syngenta”, lai 

ieviestu “easyconnect” Eiropas tirgū. 

“Ar prieku aicinām “Belchim”, “FMC” un “Rovensa” mums pievienoties centienos sniegt 

lauksaimniekiem inovatīvu risinājumu, kā ātrāk un vienkāršāk piepildīt smidzinātājus tā, ka 

tas ir drošāk viņiem un videi,” skaidroja Luīze Brinkvorta [Louise Brinkworth], “Corteva 

Agriscience” vadītāja Eiropā, Vidējos Austrumos un Āfrikā un “easyconnect” darba grupas 

vadošās komitejas pārstāve. “Nu jau kopā esam deviņi lauksaimniecības nozares līderi, kas 

piedāvā lauksaimniekiem vēl plašāku ar “easyconnect” saderīgu produktu izvēli.” 

„Easyconnect” sistēma ir izstrādāta šķidrajiem augu aizsardzības līdzekļiem. Tā sastāv no 

divām daļām – unikāla vāciņa, kas jau sākotnēji ir uzlikts tvertnēm, un savienojuma, ar kuru 

kopā veido slēgto pārneses sistēmu. 

“Belchim” ļoti priecājas apvienot spēkus ar meitasuzņēmumu “Certis” un citiem nozares 

līderiem “easyconnect” darba grupā,” dalās Pīters Līkens [Peter Lieckens], “Belchim” 

direktors, attiecību ar piegādātājiem un piegādes ķēžu nodaļas vadītājs. “Dedzīgi atbalstām 

turpmāku “Easyconnect” pilnveidošanu un izplatīšanos, tādējādi piedāvājot 

lauksaimniekiem praktisku risinājumu, kurš ļauj sargāt vidi un paaugstina operatoru 

drošību.” 

““FMC” mērķis ir drošība. Tā ir viena no galvenajām uzņēmuma vērtībām. Ar prieku 

apvienojam spēkus ar citiem lielajiem augu aizsardzības nozares uzņēmumiem, lai 



 
  

 

 

turpinātu pilnveidot “easyconnect” un sniegtu ieguldījumu, uzlabojot lauksaimnieku darba 

drošību,” sacīja Sebastia Pons [Sebastià Pons], “FMC” stratēģiskā mārketinga direktors.    

“Slēgtā pārneses sistēma “easyconnect” ideāli der mūsu mērķim palīdzēt lauksaimniekiem 

strādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem tā, lai tas ir droši veselībai un videi. Mēs atbalstām 

Eiropas zaļā kursa projektu un vēlamies būt aktīvi tā dalībnieki, palīdzot sasniegt 

nospraustos mērķus. Mēs pievienojamies iespaidīgajai lauksaimniecības nozares līderu 

grupai, lai visi kopā palīdzētu lauksaimniecībai sasniegt jaunus veselības un drošības 

standartu līmeņus,” skaidroja Eriks van Innis [Eric van Innis], “Rovensa Group” 

rīkotājdirektors. 

Pirmā izlaišana tirgū paredzēta Dānijā un Nīderlandē 2022. gadā, pēc tam Francijā, Vācijā 

un Apvienotajā Karalistē 2023. gadā. Paredzams, ka citas valstis sekos. 

Sistēmu “Easyconnect” izstrādāja “BASF” sadarbībā ar trešās puses iekārtu ražotājiem. Tā 

kopš 20215. gada ir plaši pārbaudīta praksē saimniecībās Eiropā. Lauksaimnieku 

atsauksmes liecina, ka sistēma pastāvīgi kļūst ērtāka un ātrāka, uzpildīšanas ātrums 

pārsniedz ierastās indukcijas tvertnes.  

“Easyconnect” ir atvērtā tehnoloģija. Tā ir pieejama visām ieinteresētajām lauksaimniecības 

pusēm. Potenciālos nozares dalībniekus lauksaimniecības sektorā, iekārtu ražotājus vai 

citas puses, kuras ir ieinteresētas pievienoties “easyconnect” izlaišanā, mudinām sazināties 

ar jebkuru no iesaistītajiem uzņēmumiem.  

 

Lai gūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni 

www.easyconnect.tech. 

 
 
Par “easyconnect”un “easyconnect” darba grupu 
“Easyconnect” ir slēgta pārneses sistēma šķidrajiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuru veido divas daļas: unikāls vāciņš, 
kas ir iepriekš uzlikts tvertnēm, un savienojums. Tā ļauj smidzinātāju piepildīt ātrāk, ērtāk un drošāk, nekā izmantojot 
ierastos paņēmienus. Sistēmu “easyconnect” izstrādāja “BASF” sadarbībā ar trešās puses iekārtu ražotājiem. Tā ir 
pieejama visā ieinteresētajām pusēm tirgū. “Easyconnect” darba grupā ir ieinteresētie uzņēmumi, kuri ievieš 
“easyconnect” izvēlētajās valstīs. No 2021. gada jūnija grupā ir “ADAMA”, “BASF”, “Belchim Crop Protection”, “Certis 
Europe”, “Corteva Agriscience”, “FMC Corporation”, “Nufarm”, “Rovensa Group” un “Syngenta”. 
 
Par “Belchim Crop Protection”  

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.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


 
  

 

 

No pirmsākumiem Beļģijā 1987. gadā līdz pašreizējai pozīcijai kā nozīmīgam augu aizsardzības nozares dalībniekam 

Eiropas un Ziemeļamerikas tirgū “Belchim Crop Protection” ir piedzīvojis ievērojamu izaugsmi un pierādījis savus 

centienus apgādāt lauksaimniekus ar inovatīviem produktiem un labākajiem ieteikumiem to izmantošanā. “Belchim Crop 

Protection” ir ieviesusi stratēģisku partnerību ar Japānas inovatoriem, piemēram, “Mitsui AgriSiences”, “ISK Biosciences” 

un “Mitsui Chemicals Agro” (tie ir arī uzņēmuma akcionāri), lai izplatītu inovatīvus augu aizsardzības produktus un attīstītu 

to tirgu. Šajā savienībā veidots specializēts piedāvājums, kuru papildina savu patentēto sastāvdaļu izstrāde.  
 

Par “FMC Corporation” 
“FMC Corporation” ir lauksaimniecības zinātņu uzņēmums, kas piedāvā inovatīvus risinājumus audzētājiem visā pasaulē. 

Iespaidīgo produktu portfeli papildina tirgum pielāgota izpētes un izstrādes nodaļa, kas strādā pie kultūraugu aizsardzības, 

augu veselības, profesionālas augu aizsardzības un velēnas veidošanas. Šī jaudīgā jaunāko tehnoloģiju kombinācija 

ietver vadošos kukaiņu apkarošanas produktus ar “Rynaxypyr®” un “Cyazypyr®” aktīvajām sastāvdaļām, “Authority®”, 

“Boral®”, “Centium®”, “Command®” un “Gamit®” zīmola herbicīdus, “Talstar®” un “Hero®” zīmola insekticīdus, kā arī 

flutriafola bāzes fungicīdus. “FMC” produktu klāstā ir arī bioloģiskie līdzekļi, piemēram, bionemacīdi “Quartzo®” un 

“Presence®”. “FMC Corporation” nodarbina apmēram 6400 darbiniekus visā pasaulē. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu 

apmeklējiet vietni www.fmc.com. 

“FMC”, “FMC” logotips, “Rynaxypyr”, “Cyazypyr”, “Authority”, “Boral”, “Centium”, “Command”, “Gamit”, “Talstar”, “Hero”, 

“Quartzo”, “Presence”, “Rayora” un “Kalida” ir “FMC Corporation” vai tā meitas uzņēmumu prečzīmes. Vienmēr izlasiet un 

ievērojiet norādījumus, ierobežojumus un brīdinājumus par lietošanu, kas norādīti uz etiķetes. Uzskaitītie produkti var 

nebūt reģistrēti pārdošanai vai lietošanai visās valstīs, štatos vai jurisdikcijās. “Hero®” insekticīda lietošana ir aizliegta 

Amerikas Savienotajās Valstīs. 

 

Par “Rovensa Group” 
“Rovensa Group” pasaules līderis ilgtspējīgu lauksaimniecības risinājumu jomā, piedāvājot bioloģiskas barības vielas, 

bioloģiskus kontroles un augu aizsardzības risinājumus, lai palīdzētu lauksaimniekiem ražot drošu, veselīgu un barojošu 

pārtiku visiem. Īstenojot mūsu misiju pabarot planētu, mūsu 1700 darbinieki vairāk nekā 30 valstīs katru dienu pūlas, lai 

panāktu izmaiņas pārtikas ražošanas sistēmā, ieviešot līdzsvarotu lauksaimniecību, kuras mērķis ir saglabāt un uzlabot 

augsnes veselību, vides veselību un cilvēku veselību. Pārdodot lauksaimniecības risinājumus vairāk nekā 90 valstīs visā 

pasaulē, “Rovensa” piedāvā papildinošu videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu klāstu augu veselībai un kopšanai. Mūsu 

20 izpētes un izstrādes eksperimentālie centri un laboratorijas visā pasaulē un vairāk nekā 800 agronomi laukos cieši 

sadarbojas ar lauksaimniekiem, lai palīdzētu viņiem paveikt vairāk, izmantojot mazāk resursu. “Rovensa” apzinās 

pienākumu izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai virzītu ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, sniedzot ieguldījumu 

bada mazināšanai pasaulē. Grupas uzņēmumu portfelī ir 2020.–2021. gada Eiropas Biznesa Balva vides aizsardzībā, 

kuru piešķir Eiropas Komisija. Lai gūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.rovensa.com. 

 
 

http://www.rovensa.com/

