
DESTAQUES DO CAMPO Julho 2021

#DIRETODOCAMPO 

PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE

RESISTÊNCIA E PEGAMENTO

Enxertia - Guilherme Hungueria

Con�ra como a BASF está revolucionando o 
mercado de tomate de campo aberto com a 
tecnologia de enxertia no Brasil na entrevista 
de Guilherme Hungueria, Gerente Regional de 
Produto Tomate e Pimentão.

Nunhems.BR NunhemsGlobal@BASF_nunhems_brasil 

Acompanhe nossos canais e nos marque em suas publicações! 

www.nunhems.com/br

Acontecimentos que foram destaque em julho!

1: Nosso Tomate Helicaz 
sendo cultivado na região do 
Carmo - RJ, com a parceira 
Timac, Casa do Adubo e 
BASF. Aqui com o acompan-
hamento do RTV João Osório.

2: Tomate Tropical enchen-
do a lavoura em Farroupi-
lha, RS! Fotos do RTV Rafa-
ell Fernandes.

3: Áreas Enpower indo para 
terra em Monte Mor – SP, 
com acompanhamento do 
RTV Leonardo Peres.
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4: RTV Wellington Moraes 
acompanhando as Cebolas 
Dulciana sendo colhidas na 
fazenda da família Basílio, 
em Monte Alto – SP. 

5: Visita técnica do RTV Welling-
ton Moraes com produtores de 
Itápolis, com intuito de difundir 
a utilização de gotejamento nas 
áreas de melancia. Click dos 
produtores Fabrício Batista, 
Adriano Rizo e Eduardo 
Campos. A visita foi realizada 
em Aparecida do Taboado – 
MS.
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6: Evento em comemoração 
aos 30 anos do nosso parceiro 
comercial Celeiro Verde Mudas.
Nesta foto estão nossos RTV’s 
João Osório e Leonardo Peres, 
o Gerente Regional de Produto 
Tomate e Pimentão, Guilherme 
Hungueria e o Diretor Comercial 
de sementes de frutas e hortali-
ças da BASF, Paulo Tomaseto, 
e os proprietários do local, Sr.  
Antônio Ledo e Alcione Ledo.
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#REPOST

Agradecemos a todas as pessoas que marcam o per�l da @basf_nunhems_brasil em 
suas fotos no feed e nos stories.  

DEPOIMENTOS

CLIQUE E CONFIRA

NOSSOS HÍBRIDOS

Veja as fotos do comparativo de raiz entre o porta-
-enxerto Enpower, o concorrente e o pé franco. 
Spoiler: excelentes resultados para o Enpower!

ENPOWER
comparativo de raiz

MELANCIA 21
Nosso RTV Wellington Moraes acompa-
nhou toda a produção de Melancia 21 do 
Seu Ely Roberto Villegas em Paranapoema 
– PR. Con�ra os vídeos:

Dia do Agricultor - 28/07/21

DATAS COMEMORATIVAS

Sabemos que a semente é o 1º passo para o 
sucesso da lavoura. Hoje, no Dia do Agricultor, 
lembramos que eles são como as sementes: 
a�nal, tudo começa com suas ações!

Reels 

O Reels é uma ferramenta de grande repercussão 
no Instagram. Todo mês produzimos conteúdo 
para levar mais informação para você. Neste mês 
falamos sobre melhoramento genético. Você sabe 
como funciona essa tecnologia? 

MÍDIAS SOCIAIS 

CLIQUE PARA ASSISTIR!

Ano Internacional das Frutas 
e Vegetais – Espinafre

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

CLIQUE E CONFIRA

Perguntas e Respostas 

Agora você pode participar nos nossos Stories do 
Instagram respondendo perguntinhas toda semana 
sobre nossos híbridos. Que tal enviar a sua?

Dia de Campo Virtual

Para nos adaptar ao cenario de pandemia 
atual, surgiu o Dia de Campo Virtual da 
BASF’s vegetable seeds business! Estamos 
rodando o país com nossos RTV´s para 
apresentar nosso portifólio de híbridos em 
versão online. 

CLIQUE PARA ASSISTIR!

CLIQUE E CONFIRA

Lembramos do começo da enxertia em Venda 
Nova do Imigrante – ES com esta foto dos parcei-
ros Toninho Ledo, do Viveiro de Mudas Celeiro 
Verde, e Geraldo Gobbi, agricultor pioneiro nesta 
tecnologia na região.

O Começo da Enxertia 
em campo aberto

CLIQUE E CONFIRA

Nós repostamos da @melanciapingodoce 
um passeio por uma das plantações mais 
doces do Brasil! 

Pingo Doce

CLIQUE E CONFIRA!

* Gravação realizada em abril, quando a roça foi �nalizada.

CAMPANHA SEMENTES

Em julho a campanha Sementes abordou a 
diferença entre variedades e híbridos. Você 
sabe qual é? Con�ra no post!

CLIQUE E CONFIRA!

https://www.instagram.com/p/CRTvlKyrS0R/
https://www.instagram.com/p/CQ02BeeL4My/
https://www.instagram.com/p/CQ8g_UBLas-/
https://www.instagram.com/p/CR_1pw-r_Z3/
https://www.instagram.com/p/CRCMZtoskzD/
https://www.instagram.com/p/CR4aUhKhb1H/
https://www.instagram.com/p/CROj_owh_1P/
https://www.instagram.com/p/CRhEsebFBe5/
https://www.instagram.com/p/CRRlPVzr2mR/
https://www.instagram.com/p/CR3shhmrTCg/
https://www.instagram.com/p/CRoYl2GlseL/
https://www.facebook.com/Nunhems.BR
https://www.instagram.com/basf_nunhems_brasil/
https://www.youtube.com/user/NunhemsGlobal
https://www.nunhems.com/br/pt.html



