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Desenvolver e promover informações científicas sobre 
o manejo responsável dos nutrientes das plantas para o 
benefício da família humana

MISSÃO

O potássio na sucessão soja-trigo”. Este foi o título do 
artigo que deu início ao jornal Informações Agro-
nômicas, edição número 1, em junho de 1978, sob 

a liderança do Dr. Tsuioshi Yamada, Diretor da então PoTAfos 
no Brasil. o IA, como respeitosamente o jornal é chamado inter-
namente, desde a sua origem, é um veículo de informação dirigido 
aos profissionais que trabalham no campo com nutrição mineral, 
fertilidade do solo e adubação de culturas, e que enfoca assuntos 
de importância do dia a dia, além de notícias sobre cursos, eventos, 
publicações e pesquisas.

Durante esses 40 anos de atividade, 473 artigos técnicos 
foram publicados em 161 edições, tratando de importantes temas, 
com a contribuição grandiosa de diversos autores internacionais e 
nacionais, como Dr. francisco Pimentel Gomes, Dr. Bernardo van Raij,  
Dr. Alfredo scheid Lopes, Dr. José Carlos Alcarde, entre outros, edu-
cando sobre o manejo adequado dos nutrientes, como também tratando 
de temas diversos relacionados à agricultura. Ademais, 51 Encartes 
Técnicos foram editados e distribuídos gratuitamente, cumprindo 
a missão da instituição de promover e difundir o uso adequado dos 
nutrientes das plantas para o benefício da família humana.

Ressalta-se, especialmente, a contribuição valiosa e intensa 
do saudoso Dr. Eurípedes Malavolta, Professor Emérito da EsALq/
UsP e grande pesquisador da área de nutrição mineral de plantas, 
que colaborou com o IA por anos, escrevendo diversos artigos 
técnicos e de opinião. Esteve sob sua responsabilidade a seção 
Ponto de Vista do IA entre os anos de 1991 e 1994. Antes de seu 
falecimento, em 19 de janeiro de 2008, deixou, como último legado 
de sua extensa produção literária, o artigo inacabado, intitulado  
O futuro da nutrição de plantas tendo em vista os aspectos agronô-
micos, econômicos e ambientais, publicado na edição de número 121. 

o jornal, em sua jornada histórica, também contou com a bri-
lhante colaboração do Eng. Agrônomo e pesquisador Dr. Norman Bor-

laug, agraciado merecidamente com o Prêmio Nobel da Paz em 1970, 
dentre vários outros, pelas suas incansáveis atividades de pesquisa e 
extensão pelo mundo, incluindo visitas ao Brasil, ocasião na qual ficou 
admirado com o potencial agrícola da já então avançada agricultura do 
Cerrado. Ele deixou sua importante contribuição no artigo Alimentando 
o mundo com tecnologia, publicado na edição 71, de 1995.

Embora muitos anos tenham se passado desde a primeira edi-
ção deste jornal, alguns assuntos que foram discutidos nas primeiras 
edições continuam presentes, como, por exemplo, a compactação 
do solo, tratada em artigos publicados nas edições de número 21 
(1983) e 29 (1985), demonstrando a atemporalidade do tema e a 
sensibilidade do jornal aos diversos fatores que impactam o uso 
eficiente dos nutrientes. O IA sempre esteve atento às atualidades 
de grande relevância e, ao longo do tempo, alguns temas foram 
abordados com maior ênfase, como o manejo do solo em plantio 
direto, os fatores de impacto na busca pela máxima produtividade, as 
relações entre a nutrição mineral e as doenças das plantas e o manejo 
dos nutrientes em sistemas de produção agropecuários. Novos 
temas deverão compor as futuras edições, como a adubação por 
fertirrigação, os fertilizantes fluidos e as ferramentas da agricultura 
de precisão, bem como culturas de grande valor sócio-econômico 
como as hortaliças, as frutíferas e as essências florestais.

Em pesquisa de opinião recentemente realizada pelo IPNI, 
pôde-se observar o grande apreço dos leitores pelos artigos de cunho 
técnico e prático publicados no IA e o reconhecimento da qualidade 
desta publicação. Assim, é com imensa satisfação e inspiração do 
passado que o corpo editorial deste importante jornal continua a 
veicular informações agronômicas que ajudam os profissionais 
de campo e contribuem para o avanço do conhecimento de seus 
assíduos e respeitados leitores. 

A todos, uma excelente leitura e uma sugestão... Visitem o site 
do IPNI (http://brasil.ipni.net) e revejam as edições anteriores!

“

40 ANOS


