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

DESTAQUES DO CAMPO Maio 2021

#DIRETODOCAMPO 

Reels Enxertia

O Reels do mês destacou os benefícios de investir em 
enxertia. Uma tecnologia com muitas vantagens. 

Websérie

Maio foi mês de lançamento da Websérie 
Tomate Pizzadoro: do Campo à Mesa! 
Foram meses de preparação e gravação 
para que os 4 episódios da 1ª temporada 
chegassem até você! 
Con�ra os episódios em nossos canais: 
Instagram, Facebook e  Youtube.

NOSSOS HÍBRIDOS

O parceiro Stuhr Agropecuária realizou um 
trabalho de avaliação de frutos liderado pelo 
Pablo Kuster e acompanhado pelo RTV João 
Osório. As imagens são a prova de que Heli-
caz é igual a qualidade e se diferencia em co-
loração e em tamanho quando comparado 
ao concorrente. Con�ra e comprove que a 
altura, o peso e a largura do fruto demons-
tram sua qualidade interna.

Dia do Trabalho – 1/5/21

DATAS COMEMORATIVAS

MÍDIAS SOCIAIS 

Dia do Campo – 5/5/21

No Dia do Campo, agradecemos a todos os que 
trabalham para que o campo siga fértil e produti-
vo. Obrigado a todos os parceiros BASF que utili-
zam as sementes Nunhems em suas plantações!

Dia das Mães – 9/5/21

Legado é sobre passar adiante o melhor que nos 
foi passado algum dia. É criar as próximas gera-
ções com a memória no passado, o coração no 
presente e o olhar no futuro. Parabenizamos quem 
representa tudo isso melhor do que ninguém: as 
mães do Brasil.

CLIQUE PARA ASSISTIR!

CLIQUE PARA ASSISTIR

Comemoramos o Dia do Trabalho com 
um post mostrando que o trabalho é a 
semente que permite a realização dos 
sonhos e a colheita dos nossos objetivos.

CAMPANHAS E LIVES 

AVISOS

Ano Internacional das 
Frutas e Vegetais - Alcachofra

Em maio a Campanha Institucional da 
BASF’s vegetable seeds business 
destacou a alcachofra! Con�ra os posts 
do mês nas nossas Mídias Sociais e 
acompanhe semanalmente novos posts 
sobre o Ano Internacional das Frutas e 
Vegetais, de�nido pela ONU.

#REPOST

Nunhems.BR NunhemsGlobal@BASF_nunhems_brasil 

Acompanhe nossos canais e nos marque em suas publicações! 

www.nunhems.com/br

Acontecimentos que foram destaque em maio!

Lavoura 100% Enpower em Ribeirão Branco 
- SP, área do produtor Rogério Finencio da 
Condor Tomates. Fotos enviadas pelo RTV 
Leonardo Peres.

A equipe do produtor Sinésio, em Caratinga, 
realizou um café da tarde com o RTV João 
Osório para conversar sobre enxertia e seus 
benefícios.

1›

2›

Em Linhares, o RTV João Osório e Deusmar 
Silva Campos participaram de um café da 
manhã sobre enxertia com o Grupo Hortaliças 
Mais Vida em parceria com a Nutrientes. 
Helicaz + porta enxerto NUN0021 e Helicaz + 
porta enxerto Enpower: receitas de sucesso!

Recebemos fotos do RTV Rafael Fernandes de 
área de tomate em estufa enxertado no porta 
enxerto NUN0021 em Protásio Alves.

3›

4›
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HELICAZ – Avaliação Stuhr

O Tropical é um tomate tipo cherry e alguns 
de seus diferenciais são: alta tolerância ao 
cracking (rachaduras), excelente coloração e 
sabor, além de pencas uniformes, com frutos 
padronizados que podem ser colhidos indivi-
dualmente ou nas próprias pencas. Recebe-
mos fotos do nosso RTV Rafael Fernandes 
de produção de Tomate Tropical em Farroupi-
lha, no Rio Grande do Sul.

TOMATE TROPICAL

Essa é uma foto de sementeira de cebola 
na cidade de Casa Nova – BA enviada pelo 
nosso RTV Gleidson Silva. À esquerda po-
demos ver as mudas de NUN1205, cebola 
Nunhems, com germinação maior que a da 
concorrência.

SEMENTEIRA DE CEBOLA

Dia do Trabalhador Rural – 25/5/21

No Dia do Trabalhador Rural, agradecemos pelas 
mãos que plantam, colhem, alimentam e deixam, 
assim, seu legado. Temos muito 
#OrgulhoDoCampo e dos trabalhadores rurais.

Alcachofra 20 +

Nossa variedade de alcachofra Green Queen foi indi-
cada pela European Seed como uma das 20 varieda-
des de plantas mais inovadoras de 2020. Estamos 
orgulhosos!
Este é um reconhecimento pelo nosso melhoramento 
genético inovador e como ele nos ajuda a produzir os 
vegetais que estão disponíveis para os consumidores 
e são fornecidos em estreita colaboração com parcei-
ros. Esta nomeação dá um impulso extra à nossa moti-
vação de tornar a alimentação saudável mais agradá-
vel e sustentável.

Revista VEJA

A Melancia Pingo Doce Amarelinha e a Cebola 
Dulciana foram destaque em reportagem da 
Revista Veja sobre “A nova geração de frutas e 
legumes geneticamente selecionados”. Paulo 
Tomaseto, Diretor Comercial de sementes de 
frutas e hortaliças da BASF, destacou a impor-
tância da inovação para o desenvolvimento de 
novos produtos “que ofereçam benefícios para 
os produtores, consumidores e para o plane-
ta”. O melhoramento genético é um processo 
fundamental para a agricultura moderna e tem 
foco total na saúde dos consumidores.

Revista Cultivar

A Revista Cultivar destacou em sua edição física o apoio 
da BASF ao Ano Internacional das Frutas e Hortaliças, 
declarado pela Organização das Nações Unidas em 
2021. A matéria contou com a participação de Vicente 
Navarro, Vice-presidente sênior do negócio de Semen-
tes de Frutas e Hortaliças da BASF e membro do Conse-
lho da International Seed Federation (ISF), que reforçou 
o preparo de lançamentos e ações da BASF para conti-
nuar apoiando e fortalecendo o setor. 

CLIQUE AQUI E CONFIRA A NOMEAÇÃO

LEIA A MATÉRIA COMPLETA 

LEIA A MATÉRIA COMPLETA 

Novo fone fixo
Nosso número de telefone �xo 
do escritório mudou!

ATENÇÃO: Este número 
NÃO é WhatsApp.

https://youtube.com/playlist?list=PLUGVDzNOdObaiN2apLVWMogy7hlVM_O31
https://www.instagram.com/p/COxXlefrIgv/
https://www.instagram.com/p/CO-gcBxLlZT/
https://www.instagram.com/p/CPENk7dr9y0/
https://www.instagram.com/p/COUq1RnHmPq/
https://www.instagram.com/p/COfZh6IDr8l/
https://www.instagram.com/p/COpjC1gjgdU/
https://www.instagram.com/p/CPTsblmrvYs/
https://www.instagram.com/reel/CPjE3kqnkXM/
https://www.instagram.com/p/COkVD9cHi2O/
https://www.instagram.com/p/CPBtYV0rpie/
https://mla.bs/b819d026
https://www.nunhems.com/br/pt/news_events/News/2021/BASF-reforca-seu-compromisso-com-o-setor-frutas-e-Hortalicas.html?fbclid=IwAR0k6eSlctiDxqq6hdPEoYqI7TrAuWN_JTu-we-Zx7w9TvApCsUtuL5S1JA
https://www.instagram.com/p/COvbnzJrYbd/
https://mla.bs/22eb853e
https://www.instagram.com/p/CO0Ghg0rJOm/
https://www.instagram.com/basf_nunhems_brasil/
https://www.facebook.com/Nunhems.BR/
https://www.youtube.com/user/NunhemsGlobal
https://www.nunhems.com/br



