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Agrichem destaca soluções integradas para agricultura de precisão na 

Agrobrasília 
 

Ao longo de cinco dias, a marca de nutricionais da Nutrien vai oferecer soluções 
inovadoras para a lavoura, no evento, em Brasília 

 
Brasília (DF) – A Agrichem, marca de produtos nutricionais da Nutrien Soluções Agrícolas, vai participar 
da Agrobrasília – Feira de Tecnologia Agropecuária, de 17 a 21 de maio, em  Brasília. Atuando junto a 
uma das maiores plataformas de soluções agrícolas do Brasil, o estande da marca vai apresentar 
soluções integradas em agricultura para otimizar o uso de fertilizantes na lavoura. A Agrichem possui 
uma linha completa de produtos que utilizam tecnologia de ponta, propiciando segurança na aplicação 
e rendimento superior para aumentar a qualidade e a produtividade agrícola. 
 
Produzir mais e com melhor qualidade, gastando menos recursos é um dos principais desafios da 
agricultura sustentável. O diretor comercial da Nutrien, Luis Arruda, aponta que para melhor 
rentabilidade no campo, o produtor rural deve se apegar às análises de solo e de folha. "O fator mais 
importante é trabalhar com o planejamento. Temos ferramentas de diagnóstico como o PamNutri que 
permitem o uso racional dos produtos, apontando o nutriente, o período e a dose correta de aplicação 
de acordo com os resultados das amostras de solo e da folha”, conta 
 
Arruda acredita que o agricultor brasileiro é mais aberto a mudanças e tem adotado mais tecnologias 
inovadas a cada ano. "Com o PamNutri, o produtor tem atendimento personalizado do início ao fim do 
programa, buscando a produtividade sustentável. O diagnóstico é detalhado com dados sob medida, por 
meio de métodos diferenciados e exclusivos de levantamento da fertilidade dos solos", explica. 
 
Muitos produtores chegam com a dúvida de como liberar todo potencial produtivo do solo, mas para o 
diretor de nutricionais e serviços da Nutrien na América Latina, Guilherme Galvão, no cenário atual com 
altos preços e incerteza em relação a oferta, se tornou ainda mais importante o uso racional de insumos, 
e o investimento em produtos que maximize seus resultados na nurtrição e performance das plantas.  
 
“Além de orientar o produtor sobre a melhor forma de otimizar o uso dos produtos, a Agrichem 
apresentará um robusto portfólio de soluções, que vai desde o condicionamento de solo - aumentando 
a disponibilidade dos fertilizantes aplicados – tratamento de sementes, entre eles o Concentrat Fix, que 
estamos lançando na Agrobrasília, para garantir ótimo arranque e vigor das plantas, enraizador para 
maximizar a absorção de nutrientes e água, além de soluçoes para melhorar a defesa das plantas contra 
doenças, e produtos para estimular uma melhor perfomance da lavoura. Tudo isto combinado a 
nutrientes foliares de alta qualidade e eficiência. ”ressalta Galvão 
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A Agrichem – marca de produtos nutricionais da Nutrien Soluções agrícolas e especialista em nutrição 
de plantas – cultiva a inovação no manejo agrícola a partir de completas linhas de produtos que 
apresentam altas tecnologias de formulação, segurança máxima na aplicação e rendimento superior 
para aumentar a qualidade e a produtividade agrícola de ponta a ponta. Devido à máxima nutrição 
propiciada por seus insumos agrícolas, a Agrichem tornou-se sinônimo de alta tecnologia e qualidade 
no ramo de fertilizantes líquidos de alta concentração e no manejo nutricional das principais culturas do 
mercado brasileiro. Para a Agrichem, a ciência da nutrição é alimentar cada detalhe.  
Para mais informações, consulte o site da Agrichem. 
 
Sobre a Nutrien Soluções Agrícolas 

No Brasil, a Nutrien Soluções Agrícolas é uma das maiores distribuidoras de insumos 

agrícolas, desenvolvendo um varejo ágil, mais sustentável e conectado às tendências e às 

necessidades dos agricultores. Está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Tocantins e Goiás, com 39 lojas, 13 Centros de Experiências, operando em 

mais de 500 municípios e com um quadro de mais de 300 consultores técnicos, além de 2 

fábricas de produção de sementes, 4 misturadores e 1 fábrica de nutricionais. Com mais de 

1.500 colaboradores, a Companhia 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 no site da Nutrien. 
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