
 
  

 

 

Spoločná tlačová správa 
 
 

 
Bayer sa pripája k skupine vyvíjajúcej systém uzatvoreného 

plnenia easyconnect 
 

 

Bratislava, Slovensko – 2. september 2021 – Spoločnosť Bayer sa pripojila 

k medziodborovej skupine, ktorá vyvíja systém uzatvoreného plnenia (Closed Transfer 

System, CTS) easyconnect. 

Jedná sa o otvorenú technológiu vznikajúcu v rámci partnerskej spolupráce, ktorá je 

k dispozícii všetkým členom pracovnej skupiny. Záujemcovia o spoluprácu spomedzi 

agrochemických spoločností, výrobcov poľnohospodárskych zariadení či ďalších strán 

môžu kontaktovať ktorúkoľvek z členských spoločností. 

Spoločne s ostatnými členmi skupiny, ktorými sú ADAMA, BASF, Belchim Crop Protection, 

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

uvedie spoločnosť Bayer systém easyconnect na trh do roku 2030. Európskym 

poľnohospodárom tak poskytne efektívne, rýchle, bezpečné a pohodlné riešenie na obsluhu 

postrekovačov.  

„Spoločnosť Bayer vítame medzi nami a vážime si ich podporu. Veríme, že spoločne sa 

nám podarí systém zaviesť v celej Európe," hovorí Louise Brinkworthová, Stewardship 

Leader pre región EMEA v spoločnosti Corteva Agriscience a predsedníčka riadiaceho 

výboru pracovnej skupiny easyconnect CTS. 

„Systém CTS podporujeme už od roku 2014. Aby sme mohli aktívne prispieť k jeho vývoju, 

meníme našu podporu v členstvo v pracovnej skupine easyconnect," vysvetľuje Fabrice 

Houdebert, riaditeľ marketingu pre región EMEA v spoločnosti Bayer. 



 
  

 

 

Členovia skupiny plánujú prvé uvedenie systému v Dánsku a Holandsku v roku 2022. 

Od roku 2023 by mal byť easyconnect k dispozícii vo Francúzsku, Nemecku a Spojenom 

kráľovstve. Ostatné krajiny budú pravdepodobne nasledovať. 

Bližšie informácie sú k dispozícii tiež na webovej stránke www.easyconnect.tech. 

 
 
O systéme easyconnect 
Systém easyconnect je systém uzatvoreného plnenia (CTS) pre kvapalné prípravky na ochranu rastlín, ktorý umožňuje 
oproti konvenčným metódam rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie plnenie postrekovača. Systém vyvíja spoločnosť 
BASF v spolupráci s partnermi. Ide o otvorenú technológiu, ktorá je k dispozícii skupine firiem podieľajúcich sa na jej 
vývoji. Tu aktuálne tvoria spoločnosti ADAMA, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva 
Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group a Syngenta. 
 
O spoločnosti Bayer 
Bayer je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotnej starostlivosti a výživy. Vo fiškálnom roku 2020 skupina 
zamestnávala približne 100 000 ľudí a zaznamenala tržby na úrovni 41,4 miliardy eur. Výdaje na výskum a vývoj pred 
zvláštnymi položkami činili 4,9 miliardy eur. Ďalšie informácie nájdete na www.bayer.com. 

  

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


 
  

 

 

 

Kontakty pre médiá: 
 

ADAMA BASF Bayer  

Efrat Dayanová  
Riaditeľka firemnej komunikácie 
efrat.dayan@adama.com 
+972 52 7310029 

Alexandra Goekeová 
Globálna externá komunikácia 
Poľnohospodárske riešenia 
alexandra.goeke@basf.com 
+49 173 5728212 
 

Véronique Schmittová 
Riaditeľka komunikácie CS EMEA 
Veronique.schmitt@bayer.com 
+41 79 778 4085 
 

 

Ochrana rastlín Belchim Certis Európa  Corteva Agriscience  

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

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

József Máté 
Riaditeľ komunikácie, Evropa 
jozsef.mate@corteva.com 
+41 22 775 3670  

 

FMC Corporation Nufarm Skupina Rovensa  

Eva Louise Holmová Østergaardová 
Manažérka komunikácie, EMEA 
Eva.Ostergaard@fmc.com 
+45 4137 1207 
 

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

Raquel Henriquesová 
Komunikácia a udržateľnosť 
raquel.henriques@rovensa.com 
+351 218717715 

 

Syngenta    

Anna Bakola 
Riaditeľka externej komunikácie 
anna.bakola@syngenta.com 
+32 (0) 2 642 27 12 
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