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CAMPANHA SEMENTES
O Processamento é uma etapa que está 
inserida no processo de Controle de Qualidade 
e vem logo após a etapa de Higiene da 
Produção. Saiba mais sobre ele:
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• Enxertia

• Campanha Vegetables People Love 

• Tomate e doenças do solo

• Reels  
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Post

Vídeo

Infográfico

Vídeo

Repostamos fotos de parceiros, clientes e colaboradores ao longo do 
mês. Continuem marcando o nosso per�l @BASF_Nunhems_Brasil em 
suas fotos no feed e nos stories!

Nunhems.BR NunhemsGlobal@BASF_nunhems_brasil 

Acompanhe nossos canais e nos marque em suas publicações! 

www.nunhems.com/br
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@GUSTAVOKLAMERDE

Dia de Campo

Con�ra o Dia de Campo Virtual 
com o RTV Wenio Barbosa!

Notícias

Sustentabilidade na prática
O sistema produtivo do tomate na América do 
Sul é referência de sustentabilidade na prática. 
Con�ra a matéria completa e saiba mais sobre a 
enxertia em nosso site: 

Cebola NUN1205
no Vale do São Francisco - BA

Saiba mais

Como será a alimentação em 2050?
Para alimentar a população mundial de 10 
bilhões de pessoas até lá, a produção vai 
precisar aumentar – e muito.

Saiba mais

O alimento que chega até a casa de milhões 
de brasileiros começa com o seu trabalho. 
#ObrigadoAgricultor!

Em fevereiro conhecemos mais sobre os 
benefícios do pepino para a alimentação.
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Saiba mais sobre as doenças do solo e 
conheça as vantagens de utilizar híbridos 
Nunhems na sua lavoura!

Quais os benefícios da Enxertia 
para sua lavoura?

Mídias Sociais 

Datas Comemorativas

•   1/2 - Dia do Tomate

Vídeo

Comemoramos esta data com 
uma animação sobre o ciclo 
produtivo do tomate!

4
@ENGAGRO.GUST

•   11/2 - Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência 

Vídeo

Uma data muito importante para lembrar 
e relembrar as descobertas, invenções e 
pesquisas realizadas pelas mulheres que 
mudaram o mundo.
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https://www.instagram.com/p/CaCSW8xrmbO/
https://www.instagram.com/p/CaUhqiuJSvV/
https://www.instagram.com/p/CZcR8fJpzuw/
https://www.instagram.com/p/CZ2abB6Fljd/
https://www.instagram.com/p/CZeWHilMrM7/
https://www.instagram.com/p/CaPRPlUMZ2k/
https://www.instagram.com/p/CZwsQbjMach/
https://www.instagram.com/p/CZjNuXauGJe/
https://www.instagram.com/p/CZ4M7uUsaDz/
https://www.instagram.com/p/CaHfXwBBv-w/
https://www.instagram.com/p/CZrOEeOsKBZ/
https://www.instagram.com/p/CakKgHwj_ER/
https://www.facebook.com/Nunhems.BR/
https://www.instagram.com/basf_nunhems_brasil/
https://www.youtube.com/channel/UCCGV8E4wfXNCJE5egThPGsQ

