
DESTAQUES DO CAMPO Junho 2021

#DIRETODOCAMPO 

Websérie

Em junho encerramos nossa Websérie Tomate 
Pizzadoro: do Campo à Mesa com os 
episódios 3 e 4! Con�ra todos os episódios no 
nosso Instagram, Facebook ou Youtube. 

Helicaz

O produtor Anderson Coser (Aranha), do 
Grupo Irmãos Coser, mostra sua área de 
tomate redondo Helicaz da Nunhems em 
Santa Teresa – ES e conta as principais 
características e vantagens do híbrido 
em sua opinião. Con�ra no vídeo!

CLIQUE PARA ASSISTIR

Nunhems.BR NunhemsGlobal@BASF_nunhems_brasil 

Acompanhe nossos canais e nos marque em suas publicações! 

www.nunhems.com/br

Acontecimentos que foram destaque em junho!

1: Tour com produtores em 
Caratinga – MG, realizado 
pelo RTV João Osório com 
foco no nosso Tomate Helicaz, 
que tem demonstrado resulta-
dos excelentes na região.

2: Cebola Dulciana em Sali-
tre, Juazeiro – BA, região 
acompanhada pelo RTV 
Wenio Barbosa e trial Gleid-
son Silva.

3: Produtividade e vigor na 
roça do produtor Rogério 
Soares em Paranapuã – SP, 
área acompanhada pelo 
RTV Wellington Moraes.
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4: Em Curaçá – BA, a Cebola 
Dulciana formou um verda-
deiro tapete nesta área do 
produtor Guto Gazula.

5: Publicamos em junho as ima-
gens de resultados da Cebola 
Atacama de maio enviadas pelo 
RTV Wenio Barbosa, mostrando 
todo o seu potencial produtivo 
em Casa Nova – BA. 
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Agradecemos a todas as pessoas que marcam o per�l da @basf_nunhems_brasil em 
suas fotos no feed e nos stories. Adoramos “repostar” as imagens e acompanhar o 
dia a dia de vocês!

#REPOST

Pingo Doce

Quem vê casca não vê...? 
A melancia Pingo Doce 
Amarelinha chegou 
despertando curiosidade 
geral com sua cor. 

Naturalmente 
deliciosa, diferente 
e surpreendente.

Campanha 
Sementes

Em junho iniciamos 
uma nova campanha: 
Sementes! O objetivo 
é levar mais informa-
ções sobre as semen-
tes Nunhems e as 
tecnologias que utili-
zamos nos nossos 
híbridos. Clique para 
conferir o primeiro 
post e participe das 
nossas enquetes nos 
stories!

DEPOIMENTOS - #PALAVRADOPRODUTOR

CLIQUE PARA ASSISTIR

Melancia 21

Con�ra o depoimento do Seu Ely 
Roberto Villegas sobre a qualidade 
interna da Melancia 21, em área 
acompanhada pelo nosso RTV 
Wellington Moraes.

CLIQUE PARA ASSISTIR

Dulciana

O produtor Gilmar Freire, da Nova 
Geração, deu seu depoimento sobre as 
cebolas Dulciana e NUN1205 da 
Nunhems, que ele planta no Vale do São 
Francisco.

CLIQUE PARA ASSISTIR

NUN1205

O produtor Cláudio Nunes, gerente da Nova 
Geração, no Vale do São Francisco – BA, 
indicou a Cebola da Nunhems NUN1205!

CLIQUE PARA ASSISTIR

NOSSOS HÍBRIDOS

Publicamos dois vídeos enviados pelo nosso 
RTV João Osório que mostram na prática a 
diferença do porta enxerto Enpower versus a 
concorrência. Também tivemos nesse mês 
um comparativo de campo realizado pelo 
Pablo Kuster, parceiro da Stuhr Agropecuá-
ria, em Linhares – ES. Con�ra!

ENPOWER – comparativo 
de raiz e de campo

Recebemos fotos da Cebola So�re com 
alta produtividade em América Dourada, 
região de Irecê - Bahia: Produtividade de 
1.264 sacos em menos de uma tarefa.

SOFIRE

CLIQUE PARA ASSISTIR: RAIZ

CLIQUE PARA ASSISTIR: CAMPO

CLIQUE PARA ASSISTIR: CAMPO KUSTER

Dia Mundial do Meio Ambiente - 5/6/21

DATAS COMEMORATIVAS

Estamos juntos #PorUmFuturoMaisSustentável 
e celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente 
convidando você a re�etir também sobre suas 
ações: o que você pode fazer, hoje, para 
contribuir com um futuro melhor e com mais 
qualidade de vida para todos?

Dia da Cebola – 27/6/21

O Dia da Cebola é comemorado nos Estados Unidos. Resolvemos celebrá-lo também 
por aqui, valorizando os diferenciais dos nossos híbridos. Agradecemos aos 
agricultores parceiros, que nos ajudam a levar cebolas de qualidade para as mesas de 
todo o país!

Nova unidade na Etiópia

Estamos empolgados em compartilhar que as pri-
meiras sementes produzidas em nossa nova uni-
dade de produção na Etiópia entraram no merca-
do global de sementes de hortaliças!

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS

Reels 

Seguindo a estreia da campanha Sementes, o Reels 
do mês explicou o que são sementes híbridas e os 
benefícios de sua utilização. A�nal, a semente é o 1º 
passo para uma lavoura de sucesso! 

MÍDIAS SOCIAIS 

CLIQUE PARA ASSISTIR!

Ano Internacional das Frutas 
e Vegetais – Melancia

Junho foi o mês da Melancia na Campanha 
Institucional da BASF’s vegetable seeds 
business! Os posts do mês podem ser 
conferidos nas nossas Mídias Sociais.

O QUE VEM POR AÍ

Dia de Campo Virtual
Estamos preparando uma versão online dos tradicionais Dias de Campo com 
nossos RTVs. A pandemia fez com que todos precisassem se adaptar e, por isso, 
novidades estão chegando em breve para as apresentações dos nossos híbridos – 
agora na versão virtual! Aguardem!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUGVDzNOdObaiN2apLVWMogy7hlVM_O31
https://www.instagram.com/p/CPkmdknjbWA/
https://www.instagram.com/p/CQHEuj9jSep/
https://www.instagram.com/p/CQUKo_PHQd7/
https://www.instagram.com/p/CQgLyfuLOc0/
https://www.instagram.com/p/CPnSDiOj6em/
https://www.instagram.com/p/CQLb26Wjh3n/
https://www.instagram.com/p/CQrMc3rNVSa/
https://www.instagram.com/p/CP8XDe6Lsts/
https://www.instagram.com/p/CP8TeecLESh/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQgX2KUhFgb/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPdS923Low5/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPuyPtiLQ3C/
https://www.instagram.com/p/CQoE7CuLXFw/
https://www.instagram.com/p/CQI5j0urGkv/
https://www.instagram.com/p/CQdj_QRjCse/
https://www.instagram.com/reel/CQvndy0FKMB/
https://www.instagram.com/p/CPseuhcLCY7/
https://www.instagram.com/basf_nunhems_brasil/
https://www.youtube.com/user/NunhemsGlobal/playlists
https://www.facebook.com/Nunhems.BR/
https://www.nunhems.com/br/pt.html



