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O

Jornal Informações Agronômicas completa este ano
40 anos de existência. São 40 anos de informação
direcionada à comunidade agrícola, às pessoas
responsáveis pela produção de alimentos, fibra e energia renovável
no Brasil.
Neste período, procuramos resumir e transmitir ao homem
do campo e aos consultores agronômicos o que existe de melhor
na pesquisa agropecuária brasileira. Sempre digo que o IPNI, por
meio de seus veículos de informação – jornal, livros, eventos e
website, tem o compromisso de oferecer aos leitores informações
científicas agronomicamente corretas sobre o manejo dos nutrientes,
as quais promovem elevadas produtividades, otimizam o lucro e
protegem o ambiente.
Nesta oportunidade, quero agradecer, em meu nome e
em nome do IPNI Brasil, a todos aqueles que colaboram para
o sucesso do Jornal. Em uma pesquisa de satisfação realizada
recentemente junto aos nossos leitores, o Jornal foi qualificado

como muito bom ou excelente por 95% deles. Isto é motivo de
grande orgulho para todos nós.
Em especial, quero agradecer ao ex-Diretor do IPNI Brasil,
Dr. Tsuioshi Yamada, pelo esforço e dedicação empreendidos na
transformação dessa publicação em um veículo de sucesso. Além
disso, agradeço aos editores que serviram ao Jornal nestes últimos anos,
ao Dr. Valter Casarin e, mais recentemente, ao Dr. Eros Francisco.
Agradeço, ainda, a nossa colega Silvia Stipp pela dedicação
distinta com que revisa e molda cada volume da publicação. É
simplesmente notável a dedicação destes profissionais em busca
de uma agricultura cada vez melhor em nosso País.
Que venham mais 40 anos! E que eles sejam anos tão
produtivos quanto os que já se foram. Que possamos, através do
Jornal, cumprir a nossa nobre missão de educar as pessoas sobre
o valor dos nutrientes das plantas, para que estes sejam utilizados
de forma responsável em prol de uma agricultura abundante e de
qualidade.
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MEMBROS DO IPNI
• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc.
• International Raw Materials Ltd.
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• K+S KALI GmbH
• Nutrien
• OCP S.A.

MEMBROS AFILIADOS Ao IPNI
• PhosAgro
• Shell Sulphur Solutions
• Simplot
• Sinofert Holdings Ltd.
• The Mosaic Company
• Yara International ASA
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• Arab Fertilizer Association (AFA)
• Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)
• Fertiliser Association of India (FAI)
• Fertilizer Canada
• Fertilizers Europe
• International Fertilizer Association (IFA)
• International Potash Institute (IPI)
• The Fertilizer Institute (TFI)
• The Sulphur Institute (TSI)
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