EM DESTAQUE
IPNI NO Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras

IPNI PROMOVE O MANEJO 4C EM EVENTO DO AGRONEGÓCIO

Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto IPNI Brasil, participou
do 43o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, realizado em
Poços de Caldas, MG. Dr. Casarin apresentou, de forma oral, a
palestra “Balanço de nutrientes em cafezais dos estados de São
Paulo e Minas Gerais”. O trabalho também tem a autoria da estudante de agronomia da UNIFEOB, Mariana Rodrigues de Souza.
O objetivo do evento é divulgar os últimos resultados obtidos
pela pesquisa e as inovações no manejo dos cafezais e preparo
do café. Estiveram presentes no evento técnicos e consultores
ligados à assistência, bem como liderança de produtores. “Nossa
apresentação mostrou os resultados do Balanço de Nutrientes em
Café nos últimos três anos. Os resultados obtidos nas propriedades mostraram valores positivos, principalmente para os anos de
safra alta, mostrando o efeito da bienalidade da cultura do café
sobre o desfrute dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio”,
comentou Dr. Casarin.

O SIMPAS, Sistemas Integrados de Manejo na Produção
Agrícola Sustentável, é um evento que ocorre em diferentes locais
ao redor do país, pelo menos duas vezes por ano. É patrocinado
por associações ligadas ao agronegócio, incluindo o IPNI Brasil.
Em setembro, o evento ocorreu em Piracicaba, SP. Dr. Luís Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, representou o IPNI no evento e
apresentou uma palestra sobre o tema “Manejo 4C de Nutrição
de Plantas: Conceito e prática”. Importantes agricultores e consultores agrícolas da região participaram do evento. Além deles,
muitos estudantes da Universidade de São Paulo estavam presentes. O evento foi finalizado com um discurso do ex-Ministro da
Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues, uma personalidade líder no
Brasil no campo do agronegócio.

Dr. Luís Prochnow durante sua palestra no SIMPAS 2017, em Piracicaba, SP.

IPNI PARTICIPA DO 3O WORKSHOP DE FERTILIZANTES
Dr. Valter Casarin e Mariana Rodrigues de Souza no Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras.

PROCESSO HABER BOSCH E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Um artigo escrito pelo Dr. Luis Prochnow, diretor do IPNI
Brasil, sobre o tema “Processo Haber Bosch e Produção de Alimentos” foi editado e distribuído à imprensa pela Nutrientes para
a Vida (NPV) no Brasil. O objetivo do artigo é informar o público
em geral sobre a importância da síntese da amônia para a produção de alimentos para a família humana. Informações adicionais
sobre a história do fertilizante nitrogenado, tais como “Tecnologia
e produção de fertilizantes nitrogenados” e “Desenvolvimento
histórico do processo Haber-Bosch” estão disponíveis no site do
IPNI (http://www.ipni.net/article/IPNI-3359).
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Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI no Brasil,
ministrou palestra no III Workshop de Fertilizantes em Sinop,
Mato Grosso. O simpósio, organizado pelo Grupo de Estudos de
Fertilizantes, vinculado ao Departamento de Solos da Universidade
de Viçosa, e pela unidade da Embrapa Agrosilvipastoril, recebeu
250 participantes como produtores, agrônomos e consultores. "A
participação de fertilizantes no custo de produção de grãos no Brasil
está em cerca de 20 a 30%, e por isso, o uso deve ser sempre eficiente
com seu efeito na produção maximizado. Uma área representativa
do Cerrado brasileiro já se encontra com níveis adequados de P
no solo, cuja eficiência de uso é relativamente baixa em função de
aspectos fisico-químicos do solo e outros de manejo. Assim, muita
atenção deve ser dispensada na recomendação desse nutriente em
sistemas de alta intensidade produtiva", disse Dr. Francisco. A
palestra está disponível no site do IPNI.
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Dr. FRANCISCO É ENTREVISTADO NO CANAL RURAL

IPNI NO CONGRESSO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES

Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, foi entrevistado e convidado para discutir a nutrição das gramíneas forrageiras
durante o Giro do Boi, um programa transmitido pelo Canal Rural
dedicado a criadores de gado, que trata sobre o mercado da carne
bovina e outras questões relacionadas à pecuária. “Atualmente, o
IPNI vem empreendendo eforços para promover o manejo eficiente
de nutrientes por meio das BPMFs para gramíneas forrageiras no
Brasil com a intenção de auxiliar os agricultores na obtenção de
maior produtividade e sustentabilidade na produção de carne bovina”,
comentou Dr. Francisco. “O manejo 4C representa uma ótima opção
para educar os agricultores que não estão acostumados a pensar no
manejo dos fertilizantes ou na melhoria do solo como base para
obter maiores rendimentos. Os solos brasileiros precisam ser bem
manejados para proporcionar um ambiente sustentável para os futuros
sistemas de produção pecuária”, acrescentou Dr. Francisco.

Dr. Luis Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, participou e
foi co-autor de uma palestra no 7º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, evento organizado anualmente pela ANDA, Associação
Nacional para Difusão de Adubos. A palestra “Fertilizantes,
sustentabilidade e Nutrientes Para a Vida no Brasil”, de autoria
principal do Dr. Heitor Cantarella, abordou a percepção pública
sobre os fertilizantes no Brasil e a atuação da Nutrientes para a
Vida (NPV) junto à sociedade na divulgação da importância e
dos benefícios dos fertilizantes e dos nutrientes das plantas na
produção e qualidade dos alimentos. O IPNI Brasil é uma das
entidades que apoiam o Congresso, o que é fundamental para a
constitutição da rede e divulgação de informações atualizadas
sobre a indústria de fertilizantes no Brasil e em todo o mundo.

Dr. Francisco durante sua entrevista no programa Giro do Boi.

IPNI NO CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO
Dr. Luís Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, foi palestrante
no Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, realizado em Belém,
PA, cujo tema foi “Fertilizantes e Segurança Alimentar”. A palestra
alcançou mais de 600 participantes. “Esta foi uma excelente oportunidade para discorrer mais detalhadamente sobre os fertilizantes
e seu papel fundamental na segurança alimentar”, disse Dr. Prochnow. “Fiquei muito satisfeito com a audiência e sua reação ao meu
discurso. A visibilidade do IPNI em participar desse evento foi
maravilhosa”, ressaltou.

WEBINAR DO IPNI DISCUTE O MANEJO DE
NUTRIENTES NA CULTURA DA SOJA
Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, apresentou o webinar “Manejo de Nutrientes para a Soja no Cerrado
Brasileiro”, o qual faz parte da Série de Webinars do IPNI. A soja é
a cultura mais importante na agricultura brasileira, com 34 milhões
de hectares cultivados e cerca de 15 milhões de toneladas de fertilizantes consumidas na última safra. Mais de 60% da soja é cultivada
na região do Cerrado, onde grande parte dos solos apresenta baixa
disponibilidade original
de nutrientes e acidez de
moderada a elevada. Dr.
Francisco explicou como
a adoção do manejo de
nutrientes 4C é primordial para promover e/ou
sustentar altos rendimentos de grãos. O webinar
está disponível no site
do IPNI.

IPNI VISITA MINA DE FOSFATO EM PRATÁPOLIS

IPNI NO 1o Simpósio de Ciência do Solo

Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, e Dr. Luis
Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, visitaram uma mina de fosfato
na cidade de Pratápolis, Minas Gerais, para conhecer as operações
envolvidas na execução de lavra na região. A jazida é de fosforita
e é explorada pela empresa de mineração Morro Verde. A visita foi
acompanhada por representantes da empresa.

Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, participou como palestrante do I Simpósio de Ciência do Solo – O
Manejo do Solo na Qualidade Ambiental e na Segurança Alimentar. O evento foi organizado pelo Grupo de Estudos em Nutrição,
Adubação e Fertilidade do Solo, com apoio do Núcleo Estadual São
Paulo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, da Pró-Reitoria
de Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, da
Faculdade de Engenharia da UNESP de Ilha Solteira, da Fundação de
Ensino, Pesquisa e Extensão de Ilha Solteira e da Fundação VUNESP.
Dr. Casarin ministrou a palestra "O Uso de Fertilizantes e sua Relação
com a Qualidade Ambiental e a Produção de Alimentos". O evento
permitiu discussões e debates entre pesquisadores, estudantes, técnicos agrícolas e agricultores da região, ampliando o entendimento
sobre o manejo do solo e suas relações com o ambiente e a segurança
alimentar, além de estimular a busca por novas estratégias para
aumentar a produção local de maneira racional e sustentável.

Dr. Prochnow, Dr. Casarin e representantes da empresa Morro Verde.
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