EM DESTAQUE
WEBINAR DO IPNI ABORDA TÉCNICAS PARA AVALIAR O
DESEMPENHO DOS FERTILIZANTES E O IMPACTO AMBIENTAL
Dr. Valter Casarin, Diretor-Adjunto do IPNI Brasil, organizou um webinar científico intitulado “Avaliação do modo de
ação de fertilizantes e predição do desempenho agronômico e do
impacto ambiental”. O webinar foi apresentado pelo Dr. Rodrigo
Coqui da Silva, da Universidade de Adelaide (Austrália). Dr. Eros
Francisco, Diretor-Adjunto do IPNI Brasil, moderou o webinar.
Algumas técnicas foram apresentadas para avaliar o modo de ação
dos fertilizantes. As vantagens e limitações dessas ferramentas
na predição do desempenho agronômico e do possível impacto
ambiental também foram discutidas. As técnicas são propostas não
para substituir a tradicional e eficiente experimentação agronômica,
mas para complementá-las, pois quando utilizadas em conjunto
com os dados obtidos no campo podem ajudar tanto na avaliação
de fertilizantes tradicionais como de novos fertilizantes.

IPNI NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MANEJO DO SOLO
Dr. Eros Francisco, Diretor-Adjunto do IPNI, ministrou
aulas sobre dinâmica de nutrientes no sistema solo-planta e práticas
de manejo de fertilizantes para alunos do Curso de Especialização
em Manejo de Solo da Universidade de São Paulo, em Água Boa,
MT. Cerca de 25 alunos participaram das aulas. “Uma atividade
importante é ensinar o uso correto dos fertilizantes e suas características, bem como contribuir para a formação de agrônomos que
certamente farão uso de fertilizantes na produção agrícola”, disse
Dr. Francisco. O Curso de Especialização em Manejo de Solos é
oferecido pelo Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), em Piracicaba,
SP, e reúne alunos de diferentes regiões do país.

IPNI PARTICIPOU DO TREINAMENTO DA
EQUIPE TÉCNICA DA YARA FERTILIZANTES
Dr. Luís Prochnow e Dr. Valter Casarin participaram do
treinamento da equipe técnica da YARA Fertilizantes, EmpresaMembro do IPNI, por meio das apresentações intituladas “Conceito 4C e Boas Práticas para Uso Eficiente de Fertilizantes” e
“Micronutrientes: Fisiologia e Fertilização Foliar”, respectivamente. A YARA reuniu sua equipe técnica dos setores de culturas
e fertilizantes foliares. “Esta foi uma excelente oportunidade de
interação com a equipe técnica da YARA para discutir informações
importantes sobre adubação foliar e micronutrientes, priorizando
a época correta da aplicação com base na fisiologia da planta”,
comentou Dr. Casarin.

Treinamento agronômico da equipe técnica da Yara Fertilizantes.
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Dr. Eros Francisco e alunos do curso em Água Boa, MT.

IPNI NO Dia de Campo DA Ceres Consultoria
Dr. Eros Francisco participou do dia de campo sobre manejo
de solo para as culturas de soja e algodoeiro realizado pela Ceres
Consultoria em fazendas da região de Primavera do Leste, MT. O
evento contou com a participação de cerca de 50 produtores e técnicos
da região, que visitaram áreas de produção de soja e algodoeiro em
solos arenosos e um ensaio de pesquisa sobre opções de rotação de
culturas para controle de nematoides em lavouras de algodoeiro. “A
participação neste evento foi importante, pois permitiu conhecer as técnicas atuais de manejo do solo e identificar os gargalos de informação
ainda existentes para o manejo eficiente de nutrientes em sistemas de
produção de grãos e de fibras. Foi possível constatar que a correção
da fertilidade do solo em todo o perfil é passo fundamental para a
construção do alicerce produtivo neste sistema, bem como para o
uso racional de nutrientes facilmente lixiviados em solos de textura
arenosa. O desafio é conquistar qualidade no ambiente de produção.
A recuperação da pastagem após a correção do solo e cultivo da soja
é, sem dúvida, uma realidade promissora e rentável para um sistema
produtivo sustentável no longo prazo”, disse Dr. Francisco.
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IPNI NO 2o SIMPÓSIO DE CIÊNCIA DO SOLO

DESAFIOS DE PLANTIO DIRETO NO CERRADO BRASILEIRO

Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, participou como palestrante do II Simpósio de Ciência do Solo, ocorrido
na Universidade Federal de Lavras (UFLA), MG. O evento foi
promovido pelo Núcleo de Estudos em Ciência do Solo (Necs), do
Departamento de Ciência do Solo (DCS/UFLA), teve como tema
“Interfaces, desafios e inovações”. A programação foi composta por
palestras e minicursos, com o compromisso de gerar e aprimorar
conhecimentos, levantar questionamentos e atualizar informações
sobre os entraves e possibilidades de crescimento da agricultura
focada no estudo dos solos. Dr. Casarin apresentou o tema “O
Manejo 4C de Nutrição de Plantas”. Foram discutidos as práticas
de suporte e o manejo correto dos fertilizantes para alcançar ganhos
de produtividades das culturas alicerçados nos valores econômicos,
sociais e ambientais.

Dr. Luís Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, participou do
Simpósio “Desafios do plantio direto no cerrado brasileiro”. O evento,
ocorrido na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, USP,
Piracicaba, SP, contou com a presença de estudantes e profissionais
de agronomia. Os palestrantes discutiram os principais desafios
enfrentados pelos produtores agrícolas no cerrado, com foco na conservação, compactação e fertilidade do solo; nutrição das plantas;
necessidade de rotação de culturas e problemas com nematoides.
“Eventos como este são fundamentais para o aprimoramento da
técnica de plantio direto no País. Estou orgulhoso de participar das
discussões deste importante simpósio”, comentou Dr. Prochnow.

NOVA PARCERIA DO IPNI NO PROJETO MILHO GLOBAL
Dr. Eros Francisco, Diretor-Adjunto do IPNI Brasil, acompanhou o Dr. Rafael Otto, professor da Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz” (ESALQ), juntamente com o doutorando Thales
Sattolo, durante sua visita ao Projeto Milho Global, instalado em
Itiquira, MT, e à Fundação Mato Grosso, em Rondonópolis, MS.
O objetivo da visita foi estabelecer uma parceria entre o IPNI e a
ESALQ para pesquisar os benefícios da intensificação ecológica dos
sistemas de cultivo de milho, com ênfase na acumulação de carbono e
nitrogênio no solo. “A primeira etapa dessa parceria será realizada em
Itiquira, e as futuras pesquisas poderão ser conduzidas na outra filial
do Projeto, instalada em Ponta Grossa, PR”, comentou Dr. Francisco.
“Os resultados permitirão a compreensão dos importantes resultados
atuais obtidos no Projeto Milho Global no Brasil”, acrescentou.

Dr. Casarin durante sua palestra no II Simpósio de Ciência do Solo.

WEBINAR DO IPNI ABORDA Conceitos de
Produtividade Agrícola e “Yield Gap”
Dr. Luís Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, moderou um
webinar científico intitulado Conceitos de Produtividade Agrícola e
“Yield Gap”. O webinar foi apresentado pelo Dr. Paulo César Sentelhas, professor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”,
Piracicaba, SP. Dr. Paulo explanou sobre yield gap, ou quebra de
produtividade, que vem sendo amplamente abordado nos últimos
anos em todo o mundo, bem como identificou as magnitudes e as
principais causas dessas perdas, auxiliando, assim, na definição de
estratégias para o seu controle e contribuindo de forma efetiva para
o aumento da segurança alimentar e energética ao redor do mundo.

IPNI PARTICIPA DE Banca Examinadora de DEFESA
DE Dissertação DE MESTRADO
Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, participou como Membro Titular da Banca Examinadora da Defesa de
Dissertação de Mestrado em Agricultura Tropical e Subtropical da
Engª Agrª Luiza Oliveira Macedo, ocorrida no Departamento de
Pós-Graduação do Instituto Agronômico de Campinas. O título da
dissertação foi “Eficiência da aplicação de fontes de boro e zinco em
café e citros”. A orientação foi de responsabilidade do Dr. Dirceu
Mattos Junior e co-orientação do Dr. Rodrigo Marcelli Boaretto. “O
trabalho da Luiza é de grande importância para o entendimento da
ação de fertilizantes pouco solúveis aplicados via foliar”, comentou
Dr. Casarin.
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Projeto Milho Global em Itiquira, MT.

IPNI EM EVENTO TÉCNICO NO MATO GROSSO
Dr. Eros Francisco, Diretor-Adjunto do IPNI Brasil, foi
convidado para moderar um painel sobre o manejo de nutrientes na
cultura da soja durante um evento técnico organizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (Fundação
MT), em Cuiabá, MT. O evento reuniu os principais agrônomos
responsáveis pelas grandes operações agrícolas no Mato Grosso.
Cerca de 400 pessoas participaram do evento. “Este é um evento
técnico realizado anualmente pela Fundação MT, especificamente
para agrônomos, que visa discutir as últimas questões relacionadas
à agricultura e também apresentar os resultados de pesquisa da
última safra. O Mato Grosso é a principal região produtora de soja
do País e é uma honra para o IPNI contribuir nas discussões sobre
o manejo adequado dos nutrientes do solo através dos princípios
4C de nutrição de plantas “, disse Dr. Francisco.
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