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raízEs na rEaLidadE

• Agrium Inc.
• Arab Potash Company
• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc. 
• International Raw Materials Ltd.
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• K+S
• OCP S.A.

• PhosAgro
• PotashCorp
• Shell Sulphur Solutions
• Simplot
• Sinofert Holdings Ltd.
• The Mosaic Company
• Yara International ASA

MEMBROS DO IPNI MEMBROS AFILIADOS AO IPNI

• Arab Fertilizer Association (AFA)
• Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)
• Fertiliser Association of India (FAI)
• Fertilizer Canada
• Fertilizers Europe
• International Fertilizer Industry Association (IFA)
• International Potash Institute (IPI)
• The Fertilizer Institute (TFI)
• The Sulphur Institute (TSI)

A tecnologia agronômica 
atual é realmente impres-
sionante, variando dos 

notáveis avanços da genética às ferra-
mentas de monitoramento em tempo 
real do sistema de produção, e tudo em 
conjunto. Igualmente incrível é a veloci-
dade com que essas tecnologias avançam, 
bem como a promissora aceleração futura 
resultante de pesquisas, como a nova fer-
ramenta CRISPR/Cas9 para a edição de 
genomas. É necessário grande esforço de 
entendimento dos aplicativos para atuali-
zação e orientação sobre como essas tec-
nologias podem oferecer soluções reais. 
Mais do que nunca na história, a eficiência 
da ciência agronômica será grandemente 
determinada pela sua ligação contínua 
com o usuário final e com a dinâmica tecnológica que o circunda.

Não é de se admirar que, com os eventos da tecnologia 
atual, o maior interesse no momento não esteja nos equipamentos 
ou em algo que ocupe espaço físico no barracão, na revenda, ou 
na propriedade. Ele está no conhecimento confiável sobre como 
essas tecnologias podem ser melhor aproveitadas para acrescentar 
valor aos negócios, seja na fazenda, seja na corporação. A ciência 
aplicada e relevante, vista através do filtro da experiência local, é a 
fonte de grande parte deste conhecimento valioso para a conversão 
de tecnologia em soluções.

Um recente artigo de Daniel 
Sarewitz (www.thenewatlantis.com/publi-
cations/saving-science) intitulado “Sal-
vando a Ciência” faz uma revisão sóbria 
acerca da ciência contemporânea em 
geral, mas destaca vários pontos relevan-
tes relacionados à ciência da nutrição de 
plantas. A mensagem-chave de Sarewitz 
diz que a ciência é mais valorizada 
quando está intimamente relacionada às 
pessoas e aos lugares nos quais existem 
problemas urgentes a serem resolvidos. 
Ele argumenta que as instituições de 
pesquisa bem sucedidas irão “associar 
as suas agendas de pesquisa à busca 
por melhores soluções – geralmente 
tecnológicas –, ao invés de conectá-las 
ao conhecimento para benefício próprio”.

O foco do IPNI e de sua rede de colaboradores ao redor 
do mundo está no desenvolvimento e aplicação de soluções para 
os problemas críticos relacionados ao manejo de nutrientes, 
com base na ciência. A equipe do IPNI se posiciona de forma 
a engajar a indústria de fertilizantes e seus clientes (produtores 
rurais) não apenas como  beneficiários das soluções, mas como 
colaboradores no desenvolvimento delas. Nós mantemos nossas 
raízes na realidade. 
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