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FMC erbjuder moderna och  
effektiva växtskyddsmedel. På 
Borgeby Fältdagar visar företaget 
upp försöksrutor med nyheter och 
behandlingsprogram.

FMC grundades redan 1883 i Amerika 
och är i dag ett av världens ledande fö-
retag inom forskning och utveckling 
av växtskyddsmedel för lantbruket. 
På 2000-talet etablerade sig företaget 
i Europa och Sydamerika. I Norden 
blev FMC känt efter köpet av danska 
Cheminova år 2015. Inträdet på den 
finländska marknaden skedde 2017 
i samband med övertagandet av Du-
Ponts verksamhet i Norden och Balti-
kum.

– FMC övertog inte enbart DuPonts 
preparat, utan även den omfattande 
forsknings- och utvecklingsverksam-
heten samt de f lesta fabriker. Det här 
var en stor förändring. Till exempel 
steg antalet fabriker från 12 till 26, 
antalet forskningscenter från 8 till 23 
och personalen från 5000 till nästan 
7000 anställda, berättar FMC:s Fin-
landschef Anne-Maj Grimm.

FMC:s europeiska huvudkontor och 
utvecklingscenter European Innova-
tion Center ligger utanför Köpen-
hamn.

Ständig utveckling
Forskning prioriteras högt vid FMC. 
Det märks till exempel så att hela åtta 
procent av den globala avkastningen 
allokeras till undersökningsverksam-
heten.

– Forskningen strävar till att hitta 
nya verksamma ämnen samt under-
söka hur växtskyddsmedel påverkar 
ogräs, svamp och insekter. I år inleder 
vi samarbete med försöksstationen i 
Västankvarn och Naturresursinstitu-
tet Luke. Det handlar om praktiska 
försök för att hitta lämpliga lösning-
ar för finländska lantbrukare, säger 
Grimm och fortsätter.

– Ofta kan inget medel ensamt lösa 
alla problem, så vi vill testa effektiva 
tankblandningar.

Med tanke på resistensfrågorna är 
det viktigt att använda tankbland-
ningar och alternera medel med olika 
verkningssätt. Grimm nämner som 
exempel pyretroidresistenta rapsbag-
gar i oljeväxtbestånden, där har forsk-
ningen lyckligtvis tagit fram växt-
skyddsmedel med nya verksamma 
ämnen, såsom Avaunt.

– FMC är ett forskningsföretag. 
Det kommer nya ogräs, nya insekter, 

också till Finland och det är allt vik-
tigare både med forskning och att få 
de utvecklade medlen registrerade i 
Norden.

Största delen av FMC:s produkter 
som är registrerade i Finland är ogräs-
medel.

Provrutor i Borgeby
På Borgeby Fältdagar visar FMC upp 
försöksrutor med olika grödor och be-
handlingsprogram.

– Det finns mycket att se på. Nordis-
ka teamet är på plats, så det är lätt att 
prata med oss och få svar på hur man 
kan lösa olika problem, säger Grimm, 
som själv deltar båda dagarna.

I försöksrutorna ses bland annat ett 
program för raps, tre sorters höstvete, 
samt grönsaker – bönor, ärter, potatis, 
morot och betor. Också en ny produkt 
med brett spektrum mot ogräs som 
är inlämnad för registrering i Finland 
presenteras.

– Följ de stora vita ballongerna med 
FMC-logo, de guidar dig till vår avdel-
ning, tipsar Grimm.

FMC har etablerat sig i Norden och Baltikum

FMC:s avdelning i Borgeby är den samma som i fjol, B100. I årets försöksrutor presenteras bland annat program för 
höstvete, grönsaker och raps. 

Följ de stora vita ballongerna med FMC-logo, de guidar dig till vår  
avdelning, tipsar Anne-Maj Grimm.

FMCs produkter
För bekämpning av ogräs:  Ally® Class, CDQ™ SX®, Express® 50 SX®, 
 Express® Gold SX®, Harmony® SX®, 
 Premium™ Classic SX®, Ratio® 50 SX®, 
 Refine® Super SX®, Safari®, Spotlight® 
 Plus och Tripali®.

För bekämpning av Avaunt®, Danadim™ Progress och  
skadeinsekter: Steward®.  

Växtnäringsprodukter: Boron 150, Entire®, Foliar Extra, 
 Hi-Phos, Jett Mangan 235, Magnus, 
 Multiple Pro, Thio-S och Zoom

För mera information, besök vår hemsida www.fmcagro.fi

FMC 
hittas 

på avdelning 
B100!


