
DESTAQUES DO CAMPO Fevereiro 2021

Con�ra as imagens que recebemos durante o mês diretamente dos produtores e dos RTVs!

#DIRETODOCAMPO 

Ana Maria Braga 
experimenta e aprova 
a Pingo Doce 
Amarelinha em rede 
nacional e comenta 
sobre o híbrido 
Nunhems com Fátima 
Bernardes durante o 
Programa Mais Você, 
da Rede Globo.

Bruna Oliveira e RTV 
João Osório entregam 
o reconhecimento 
Enpower ao produtor 
Geraldo Gobbi e ao 
gerente Edi da Gobbi 
Hortifruti, em Venda 
Nova do Imigrante – 
ES.

Tomate Sperare em 
área em Pimenta – 
MG acompanhada 
pelo RTV Leonardo 

Peres. Produtividade e 
qualidade!

Área 100% 
Enpower do 

produtor 
Rodrigo em 

Sumaré, 
acompanhada 

pelo RTV 
Leonardo Peres. 

Liderança no 
segmento de 

vigor!

Área com 50 dias de 
Enpower em Ribeirão 
Branco: excelente 
vigor e qualidade de 
ponteiro!

Cebola Dulciana na 
região do Vale do São 
Francisco com ótima 
sanidade foliar em 
apenas 80 dias! 
@centraldeadubos 
@wenio.barbosa 
@gleidsonbritosilva

Tomate Helicaz no 
produtor Faustão em 
Araguari – MG. Frutos 
graúdos e vigor de 
ponteiro!

Aurio recebe o 
reconhecimento 

Enpower da RTV 
Denise Prado, em 

Araguari – MG, pela 
sua participação 
fundamental na 

transformação do 
mercado de enxertia 

no Brasil.

ONU elege 2021 como Ano
Internacional das Frutas e Vegetais

A Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) elegeu 
2021 como o "Ano Internacional das Frutas e 
Vegetais". Em tempos de pandemia global, �cou 
ainda mais clara a importância das frutas e 
hortaliças para a manutenção da saúde, para a 
prevenção de doenças e para o fortalecimento 
do sistema imunológico.
A BASF apoia esta iniciativa. Seguiremos 
produzindo conteúdo alinhado com as metas 
propostas pela FAO para 2021 e levando 
informação e conscientização sobre o mercado 
de frutas, legumes e verduras.

Ivonir Rezende recebe 
o reconhecimento 
Enpower em Araguari 
– MG da RTV Denise 
Prado e comemora o 
desenvolvimento da 
tecnologia de enxertia 
na região.

Transplante das 
primeiras áreas de 

Enpower no litoral em 
Sombrio – SC, 

acompanhadas pelo 
RTV Rafael 
Fernandes.

Depoimentos

Tivemos três depoimentos de grandes parceiros durante o mês. Igor Martinez contou 
mais sobre o Projeto da Melancia Pingo Doce, assim como Stéfano Marini, que teve 
sua produção de Pingo Doce Amarelinha destacada na mídia no Jornal do Almoço, da 
TV RBS a�liada Rede Globo, e no Diário Popular. Já o produtor Carlos Brito 
compartilhou sua satisfação com a Cebola Dulciana e destacou seu vigor e 
produtividade! Ficamos sempre felizes em ouvir e coletar relatos diretos de quem 
atesta, todos os dias, a qualidade dos híbridos Nunhems.

O Reels chegou para �car! Essa ferramenta do 
Instagram permite interação e compartilhamento de 
conteúdo de forma dinâmica e divertida. Já 
produzimos diversos Reels e você pode assistir a 
todos eles clicando na aba especial no Instagram.

FIQUE LIGADO NAS NOSSAS REDES SOCIAIS! 

Reels

Curiosidades 
Melões Gália

A campanha Curiosidades este mês trouxe 
mais informações sobre os Melões Gália. 
O Melão Gália é arredondado e possui 
casca amarela, polpa esverdeada e 
também é conhecido como Melão 
Israelense por sua origem. A Nunhems 
conta com dois híbridos em seu portifólio: 
o NUN67007 e o Vangal, melões do tipo 
Gália com qualidade, exportação e 
excelente produtividade.

Pesquisa 
Dia a dia do Campo

A pesquisa Dia a Dia do Campo continua! 
Com o objetivo de ouvir os trabalhadores 
do mercado Agro de FLV, estamos 
realizando uma pesquisa para entender 
melhor os hábitos, rotina e gostos de 
quem está dia a dia no campo. Participe! 
Queremos ouvir que colabora e constrói o 
mercado para podermos oferecer uma 
melhor experiência com nossos produtos.

Dia do Tomate

Comemoramos o Dia do Tomate, esse fruto tão versátil que amamos, com um post 
em vídeo comemorativo e stories interativos!

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR O VIDEO

HÍBRIDOS EM FOCO

NUN0021
Só a BASF, referência no mercado da enxertia, pode oferecer um 
lançamento como o porta-enxerto NUN0021, que oferece resistência 
e vigor em uma única solução!

Dulciana
Em fevereiro tem início a janela de plantio da cebola Dulciana nas 
regiões do Vale do São Francisco e de Irecê. Sabemos que, para o 
sucesso da colheita, a escolha da janela de plantio é essencial, por 
isso avisamos nas nossas redes os melhores períodos para plantar 
nossos híbridos e alcançar resultados de sucesso!

Sofire
A janela de plantio da Cebola So�re 
começa em Abril. Ela é cultivada 
especialmente na região Nordeste do 
país. O destaque em fevereiro foi para 
o vídeo depoimento do agricultor 
Leonardo Guimarães em Cafarnaum – 
BA. É palavra de quem entende!

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

No dia 25/2 a revista Campo e Negócios promoveu 
a live “Mercado Promissor das Melancias” com o 
produtor do Projeto Pingo Doce Igor Martinez. Ele 
destacou a praticidade da Pingo Doce Original e 
Pingo Doce Amarelinha quando comparadas às 
concorrentes: “A dona de casa não quer abrir uma 
melancia e deixar estragar na geladeira. A Pingo 
Doce, pelo seu tamanho prático, pode ser 
consumida no dia ou mesmo na hora.”

Projeto Pingo Doce

Live Campo & Negócios 

Nunhems.BR @basf_nunhems_brasil 

Acompanhe nossas Redes Sociais e nos marque em suas publicações!

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR O VÍDEO COMPLETO

CLIQUE AQUI E RESPONDA A PESQUISA

CLIQUE E LEIA A CAMPO & NEGÓCIOS HORTIFRÚTI

CLIQUE E LEIA A GLOBO RURAL

Pingo Doce nas 

revistas Globo Rural e
Campo & Negócios

A família Pingo Doce recebeu 
destaque na Revista e no 
Instagram da Globo Rural e na 
edição de fevereiro da revista 
Campo & Negócios Hortifrúti.

CLIQUE PARA ASSISTIR AO VÍDEO NO GSHOW!

Melancia
Pingo Doce na Mídia

A Pingo Doce Amarelinha se destacou 
em diversas mídias, aparecendo no 
Portal G1, no Diário Popular e no Jornal 
do Almoço, da RBS a�liada da Rede 
Globo no Rio Grande do Sul. Vale 
ressaltar, no entanto, sua aparição no 
Programa Mais Você, da Rede Globo, 
onde alcançou exposição nacional e foi 
provada e aprovada ao vivo pela Ana 
Maria Braga. Pingo Doce Amarelinha é 
um sucesso, agora também na TV!

https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/episodio/2021/02/02/videos-do-episodio-de-mais-voce-de-terca-feira-02-de-fevereiro-de-2021.ghtml?video-9231623-id
https://melanciapingodoce.com.br/pingo-doce-e-destaque-de-fevereiro-da-revista-campo-negocios-hortifruti/
https://melanciapingodoce.com.br/mais-doce-e-com-menos-sementes-melancia-amarela-cresce-no-mercado-brasileiro/
https://www.instagram.com/tv/CLu499TFZRw/?igshid=1rn230u7y8ix8
https://www.instagram.com/p/CLmoooklcRO/
https://www.instagram.com/p/CKwZYOYjC1B/
https://www.instagram.com/p/CLMOVi6lL1Q/
https://pt.surveymonkey.com/r/ZK6K3V3
https://www.instagram.com/basf_nunhems_brasil/
https://www.facebook.com/Nunhems.BR

