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Marktleiders uit de landbouwsector bundelen de krachten om de 

technologie van het ‘closed transfer systeem’ in te voeren voor 

Europese landbouwers 

 

Limburgerhof, Duitsland, 10 oktober, 2019 – ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm 

en Syngenta bundelen de krachten om de manier waarop gewasbeschermingsmiddelen 

worden gehanteerd in Europa, verder te verbeteren door het gebruik van de ‘closed 

transfer systeem’ (CST) technologie te promoten. De bedrijven voeren nu elk een 

proefproject uit met het CTS ‘easyconnect’ in geselecteerde landen, wat ten goede komt 

aan toepassers, landbouwers en het milieu. 

Het easyconnect systeem bestaat uit twee onderdelen: een unieke schroefdop – 

voorgemonteerd op de verpakking – en een koppelstuk, wat samen het CTS vormt. Het 

is de bedoeling dat tegen 2021/2022, een groot aantal verpakkingen (industriestandaard 

63) uitgerust zijn met de gestandaardiseerde voorgemonteerde schroefdop en 

aangeboden worden aan landbouwers in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland 

en het Verenigd Koninkrijk, met mogelijk nog andere landen die zullen volgen. 

“Met een CTS, zoals easyconnect, kunnen gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks 

overgebracht worden van hun originele verpakking naar de spuittank en kan het volume 

van de over te brengen chemische oplossing precies gemeten worden. Dit vermindert 

aanzienlijk de blootstelling van de toepasser en milieurisico’s door het voorkomen van 

emissie,” legt Livio Tedeschi uit, Senior Vice President Agricultural Solutions van EMEA 

en CIS, BASF SE. 

“De invoering van een CTS op een breed gamma van producten biedt daadwerkelijke 

voordelen voor het milieu door het risico op emissie aanzienlijk te verminderen tijdens de 



hantering van producten. Er worden ook voordelen gezien bij het geïntegreerd 

spoelsysteem dat zorgt voor een eenvoudige reiniging en spoeling van de verpakking,” 

zegt Xavier Leprince, Head of Business Sustainability EAME bij Syngenta.  

“Tegenwoordig is er veel belangstelling voor efficiëntie op de landbouwbedrijven. Om de 

tijd op het veld optimaal te kunnen benutten op goede sproeidagen, willen toepassers van 

gewasbeschermingsmiddelen de vultijd beperken zonder te moeten inboeten op 

veiligheid. CTS, en in het bijzonder easyconnect, zal hierbij bijdragen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat landbouwers dit gunstig zullen vinden,” zegt Louise Brinkworth, Product 

Stewardship Manager Noord-Europa, Corteva Agriscience. 

Bertrand Lombard, Vice President, ADAMA Zuid-Europa, voegt hieraan toe: “Het is een 

significant voordeel voor de landbouwer als de CTS gemakkelijk in gebruik is; de 

technologie van easyconnect beperkt het optillen van de cans waardoor de hantering van 

de producten tot een minimum wordt beperkt.”  

“Wij zouden het geweldig vinden dat landbouwers CTS in gebruik nemen. Daarom 

ondernemen vijf van de grootste spelers van de markt verdere stappen om, onafhankelijk 

van elkaar, het easyconnect systeem uitgebreid te testen en om voortdurend de manier 

waarop gewasbeschermingsproducten gehanteerd worden, te verbeteren,” zegt Karina 

von Detten, Head of Portfolio Solutions EuMEA bij Nufarm.  

Easyconnect werd ontwikkeld door BASF, in samenwerking met apparatuurfabrikanten, 

en werd uitgebreid getest op landbouwbedrijven in geselecteerde landen sinds 2015. Op 

basis van de feedback van landbouwers, werd het systeem constant verbeterd op gebied 

van hantering en snelheid, door het vullen sneller te laten verlopen dan bij de gebruikelijke 

vulspoelbak.  

Verder kunnen bedrijven uit de agrochemische sector, apparatuurfabrikanten en alle 

andere partijen, die graag aanwezig willen zijn op de lancering van easyconnect in 

bovenstaande landen, gerust één van de vijf ondernemingen contacteren voor meer 

informatie.  
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Over ADAMA 

ADAMA Ltd. is een van's werelds grootste producenten van gewasbeschermingsbedrijven. Wij streven 

ernaar om eenvoud in de landbouw te creëren – telers producten en diensten aan te bieden die hun leven 

vereenvoudigen en hen helpen hun gewassen en bedrijf te laten groeien. Adama heeft een van de meest 

uitgebreide en gediversifieerde productpakketten. Daarmee bereikt ons team (met meer dan 7.000 

medewerkers wereldwijd) boeren in meer dan 100 landen. Ons team biedt hen oplossingen om hun 

gewassen te beschermen tegen onkruiden, insecten en schimmels en hun opbrengsten te verbeteren. 

Voor meer informatie, bezoek ons op www.ADAMA.com en volg ons op Twitter® op @ADAMAAgri en 

@Adama_NE. 

Over BASF’s divisie Agricultural Solutions 

Door de snelle bevolkingsgroei is de wereld steeds meer afhankelijk van onze kennis en middelen om 

duurzame landbouw en een gezonde leefomgeving te ontwikkelen en te behouden. Door samen te werken 

met telers en tuinders, landbouwprofessionals en andere experts, is het onze taak dit mogelijk te maken. 

We investeren in een actieve R&D-pijplijn en een breed portfolio inclusief 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 

productiesites kunnen we innovatief denken combineren met concrete actie om zo tot praktische ideeën te 

komen die werken – voor landbouwers en tuinders, de maatschappij en de planeet. In 2018 realiseerde 

onze divisie een omzet van € 6,2 miljard. Voor meer informatie kunt u terecht op www.agriculture.basf.com. 

 

About Corteva Agriscience 

Corteva Agriscience is a publicly traded, global pure-play agriculture company that provides farmers around 

the world with the most complete portfolio in the industry - including a balanced and diverse mix of seed, 

crop protection and digital solutions focused on maximizing productivity to enhance yield and profitability. 

With some of the most recognized brands in agriculture and an industry-leading product and technology 
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pipeline well positioned to drive growth, the company is committed to working with stakeholders throughout 

the food system as it fulfills its promise to enrich the lives of those who produce and those who consume, 

ensuring progress for generations to come. Corteva Agriscience became an independent public company 

on June 1, 2019 and was previously the Agriculture Division of DowDuPont. More information can be found 

at www.corteva.com. 

Over Nufarm 

Nufarm Limited is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van gewasbescherming en 

gespecialiseerde zaden. Wij maken producten om boeren te helpen hun gewassen te beschermen tegen 

schade door onkruid, ongedierte en ziekten. Met productie- en marketingactiviteiten in Europa, Australië, 

Nieuw-Zeeland, Azië en Noord- en Zuid-Amerika heeft Nufarm meer dan 3.100 mensen in dienst, die 

allemaal een essentiële bijdrage leveren aan de reputatie van het bedrijf op het gebied van 

kwaliteitsproducten, innovatie, eersteklas marketing en technische support. Nufarm is genoteerd aan de 

Australische effectenbeurs (symbool NUF). Het hoofdkantoor is gevestigd in Laverton in Melbourne. 

Over Syngenta 

Syngenta is een toonaangevende agro-onderneming die bijdraagt aan de verbetering van de wereldwijde 

voedselzekerheid, door miljoenen boeren in staat te stellen beter gebruik te maken van de beschikbare 

bronnen. Dankzij eersteklas wetenschap en innovatieve oplossingen voor gewassen, dragen onze 28.000 

medewerkers in meer dan 90 landen bij aan een betere oogst. We zijn er op gericht om land vruchtbaar te 

houden en te beschermen tegen erosie, biodiversiteit te vergroten en landelijke gemeenschappen nieuw 

leven in te blazen. Meer over Syngenta leest u op www.syngenta.com, www.syngenta.nl en 

www.goodgrowthplan.com. Of volg ons op Twitter® op www.twitter.com/Syngenta of 

www.twitter.com/Syngenta_BNL. 
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