
 
  

 

 

Společná tisková zpráva 
 
 

 
Bayer se připojuje ke skupině vyvíjející systém uzavřeného 

plnění easyconnect 
 

 

Praha, Česká republika – 2. září 2021 – Společnost Bayer se připojila k mezioborové 

skupině, která vyvíjí systém uzavřeného plnění (Closed Transfer System, CTS) 

easyconnect. 

Jedná se o otevřenou technologii vznikající v rámci partnerské spolupráce, která je k 

dispozici všem členům pracovní skupiny. Zájemci o spolupráci z řad agrochemických 

společností, výrobců zemědělského zařízení či dalších stran mohou kontaktovat kteroukoli 

z členských společností. 

Společně s ostatními členy skupiny, kterými jsou ADAMA, BASF, Belchim Crop Protection, 

Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group a Syngenta 

uvede společnost Bayer do roku 2030 systém easyconnect na trh. Evropským zemědělcům 

tak poskytne efektivní, rychlé, bezpečné a pohodlné řešení pro obsluhu postřikovačů.  

„Společnost Bayer vítáme ve svých řadách a vážíme si její podpory. Věříme, že společně 

se nám podaří systém zavést v celé Evropě," říká Louise Brinkworthová, Stewardship 

Leader pro region EMEA ve společnosti Corteva Agriscience a předsedkyně řídícího výboru 

pracovní skupiny easyconnect CTS. 

„Systém CTS podporujeme již od roku 2014. S cílem aktivně přispět v jeho vývoji nyní svou 

podporu transformujeme v členství v pracovní skupině easyconnect," vysvětluje Fabrice 

Houdebert, ředitel marketingu pro region EMEA ve společnosti Bayer. 



 
  

 

 

První uvedení systému plánují členové skupiny v Dánsku a Nizozemsku v roce 2022. 

Od roku 2023 by měl být easyconnect k dispozici ve Francii, Německu a Spojeném 

království. Ostatní země pravděpodobně budou následovat. 

Bližší informace jsou k dispozici také na webových stránkách www.easyconnect.tech. 

 
 
O systému easyconnect 
Systém easyconnect je systém uzavřeného plnění (CTS) pro kapalné přípravky na ochranu rostlin, který umožňuje 
oproti konvenčním metodám rychlejší, jednodušší a bezpečnější plnění postřikovače. Systém vyvíjí společnost BASF ve 
spolupráci s partnery. Jde o otevřenou technologii, která je k dispozici skupině firem podílejících se na jejím vývoji. Tu 
aktuálně tvoří společnosti ADAMA, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC 
Corporation, Nufarm, Rovensa Group a Syngenta. 
 
O společnosti Bayer 
Bayer je mezinárodní společnost působící v oblasti zdravotní péče a výživy. Ve fiskálním roce 2020 skupina zaměstnávala 
přibližně 100 000 lidí a zaznamenala tržby ve výši 41,4 miliardy eur. Výdaje na výzkum a vývoj před zvláštními položkami 
činily 4,9 miliardy eur. Další informace naleznete na www.bayer.com. 

  

https://protect-eu.mimecast.com/s/WGpCCzvvYcAQvPlsXLII_/


 
  

 

 

 

Kontakty pro média: 
 

ADAMA BASF Bayer  

Efrat Dayanová  
Vedoucí firemní komunikace 
efrat.dayan@adama.com 
+972 52 7310029 

Alexandra Goekeová 
Globální externí komunikace 
Zemědělská řešení 
alexandra.goeke@basf.com 
+49 173 5728212 
 

Véronique Schmittová 
Vedoucí komunikace CS EMEA 
Veronique.schmitt@bayer.com 
+41 79 778 4085 
 

 

Ochrana plodin Belchim Certis Evropa Corteva Agriscience  

Yves Eeckhoutová 
Manažerka kvality 
Yves.Eeckhout@belchim.com 
+32 52 319 659 
 

Gill Norriss Sequitur 
 gillnorriss@sequitur.eu.com 
+44 1794 388831 

József Máté 
Vedoucí komunikace, Evropa 
jozsef.mate@corteva.com 
+41 22 775 3670  

 

FMC Corporation Nufarm Skupina Rovensa  

Eva Louise Holmová Østergaardová 
Manažerka komunikace, EMEA 
Eva.Ostergaard@fmc.com 
+45 4137 1207 
 

Christian Haschka 
vedoucí oddělení podnikových 
záležitostí, EuMEA 
christian.haschka@nufarm.com 
+49 152 29 40 58 71 

Raquel Henriquesová 
Komunikace a udržitelnost 
raquel.henriques@rovensa.com 
+351 218717715 

 

Syngenta    

Anna Bakola 
Vedoucí externí komunikace 
anna.bakola@syngenta.com 
+32 (0) 2 642 27 12 
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