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Nutrien promove dia de campo virtual São Paulo 
 

Sementes, fertilizantes, nutrição de plantas e proteção de cultivos serão abordados com a participação de 
agricultores locais. Transmissão será ao vivo para todo o país no dia 18/03 

 
São Paulo (SP) – A Nutrien Soluções Agrícolas, empresa que está construindo uma das maiores plataformas 
de soluções para atender o agricultor do plantio à colheita, apresenta no dia 18 de março, das 17h às 18h15, 
o Nutrien em Campo edição São Paulo. O Dia de Campo virtual permitirá que agricultores de todo o país e, 
principalmente de São Paulo, conheçam as N soluções, de produtos a serviços integrados para a cultura da 
soja e do milho. 
 
Com a participação de agricultores locais, serão abordadas temáticas como posicionamento e qualidade das 
variedades das Sementes Goiás, como aproveitar o máximo do potencial produtivo da semente com os 
fertilizantes e a tecnologia inovadora desses produtos para os solos tropicais. O Nutrien em Campo vai falar 
também sobre a produtividade com o uso de nutricionais e manejo de pragas, além de proteção de cultivos.  
 
“A Nutrien está revolucionando o varejo de insumos no Brasil, construindo uma das maiores plataformas de 
soluções agrícolas integradas para oferecer ao agricultor N soluções. O estado de São Paulo tem suas 
características para a produção de soja e milho, e realizar o Nutrien em Campo com os produtores paulistas 
é muito importante para a estratégia da empresa no Brasil. Teremos a oportunidade de apresentar nosso 
portfólio de produtos e serviços integrados aos agricultores que conhecerão mais da empresa e o que 
podemos fazer pela sua lavoura”, acrescenta Carlos Brito, Diretor de Varejo da Nutrien no Brasil. 
 
 
Serviço 
Nutrien em Campo  
18/03 – 17h às 18h15 
São Paulo 
Ao vivo, no Canal Rural, para todo o país 
 
Sobre a Nutrien 
No Brasil, a Nutrien Soluções Agrícolas é uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas, 
desenvolvendo a maior e melhor plataforma de soluções agrícolas para oferecer produtos e serviços de 
forma integrada, ágil, mais sustentável e conectada às tendências e às necessidades dos agricultores. A 
empresa está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, com 24 lojas, operando em mais de 
500 municípios e com um quadro de mais de 200 consultores técnicos, além de 2 fábricas de produção de 
sementes, 4 misturadores e 1 fábrica de nutricionais. E continua em plena expansão dos seus negócios para 
outras regiões. O compromisso da Nutrien com inovação, segurança, tecnologia e sustentabilidade permite à 
empresa oferecer os melhores produtos, serviços e soluções que contribuem com os agricultores, ampliando 
seus rendimentos e incrementando os resultados no campo. Mais informações em nutrien.com.br  
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