IPNI SCHOLAR AWARD 2017
PRÊMIO PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO
Prêmios individuais de US$ 2,000 (dois mil dólares) serão concedidos pelo IPNI a estudantes de Pós-Graduação
em ciências relevantes relacionadas à nutrição de plantas e ao manejo de nutrientes.
São elegíveis ao prêmio os alunos que cursam Mestrado ou Doutorado em Universidades localizadas nos países contemplados com o Programa IPNI e cujas pesquisas
visam o uso eficiente de fertilizantes e a manutenção da qualidade ambiental, de modo
a garantir a segurança alimentar e nutricional mundial. As áreas incluídas são: agronomia, horticultura, ecologia, fertilidade do solo, química do solo, fisiologia da produção,
ciência ambiental e outras.

Prazo para inscrição: 27 de Abril de 2017
Os candidatos brasileiros premiados em 2016 e respectivas pesquisas foram:
• Eduardo Lopes Cancellier, Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG. Tese de
Doutorado: Development of bio-based coatings for production of controlled-release
fertilizers and availability of controlled-release phosphorus.
• Shivelly Los Galetto, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR. Tese de Doutorado: Eficiência
da adubação fosfatada influenciada pela aplicação de gesso em sistema plantio direto.
• Lauren Maine Santos Menandro, Instituto Agronômico, Campinas, SP. Dissertação de Mestrado: Caracterização
e aproveitamento agronômico e industrial de ponteiros e folhas secas da cana-de-açúcar.
• Saulo Augusto Quassi de Castro, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, USP, Piracicaba, SP. Dissertação de Mestrado: Uso do nitrogênio pela cana-de-açúcar em função da rotação com crotalária, remoção de palha
e doses de N.
Mais informações sobre o prêmio encontram-se no site do IPNI: http://www.ipni.net/scholar

CONCURSO FOTOGRÁFICO DO IPNI – 2017
O International Plant Nutrition Institute (IPNI) continuará, em 2017, a promover o concurso
fotográfico sobre deficiências nutricionais com o objetivo de incentivar a observação de
campo e aumentar a compreensão sobre as deficiências nutricionais nas plantas.
“Esperamos que esse concurso estimule aqueles que trabalham na produção agrícola e
em pesquisas”, disse Dr. Terry Roberts, Presidente do IPNI. “Pesquisadores envolvidos
em trabalho sob condições controladas também são convidados a enviar suas fotos. Nós
encorajamos consultores, agricultores e outros interessados a fotografar e documentar
as deficiências nutricionais nas culturas”.
Os vencedores serão anunciados e notificados no primeiro trimestre de 2018, e os resultados serão publicados no site do IPNI: www.ipni.net.
Fotos e informações adicionais podem ser enviadas até 5 de Dezembro de 2017.
Os prêmios são os seguintes:
1° Prêmio: US$ 250 para a melhor fotografia entre todas as categorias.
1° Prêmio: US$ 150 e 2° Prêmio: US$ 100 para a melhor fotografia dentro de cada uma
das quatro categorias (Nitrogênio, Fósforo, Potássio e Outros Nutrientes).
Além disso, todos os premiados receberão um USB com uma cópia de nossa mais recente
coleção de imagens.
Mais detalhes sobre o concurso são encontrados no endereço: https://www.ipni.net/
photocontest/learn
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Deficiência de potássio em banana.
Foto classificada em segundo lugar
na Categoria Potássio, em 2016.
Crédito: Vinicius Benites, Rio Verde,
GO.
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