EM DESTAQUE
IPNI PARTICIPA DE DIA DE CAMPO EM REGIÕES
PRODUTORAS DE SOJA

VÍDEO EFFICIENT USE OF FERTILIZERS É TRADUZIDO
PARA O PORTUGUÊS

Dr. Valter Casarin, Diretor-adjunto do iPNi Brasil, visitou
diversas propriedades produtoras de soja nos estados do maranhão e
do tocantins. Dr. Casarin foi acompanhado pelos consultores rafael
Pagano de Oliveira e Geovane Barbosa, que discutiram aspectos
nutricionais e formas de controlar pragas e doenças nos cultivos
de soja nessas regiões. Dr. Casarin também participou de um dia
de campo no maranhão e falou sobre “manejo de nutrientes para
alta produtividade da soja”. Os produtores da região que participaram do dia de campo puderam observar o poder produtivo e o
manejo de diferentes variedades de soja. “Esta viagem foi muito
importante para avaliar o manejo da cultura da soja nos estados de
tocantins e maranhão”, disse Dr. Casarin. “alguns aspectos ainda
merecem cuidado por parte dos produtores dessas regiões, como é
o caso das medidas de conservação do solo e aquelas que afetam o
desenvolvimento do sistema radicular”, acrescentou Dr. Casarin.

Em um projeto conjunto entre o iPNi Brasil e a iniciativa
Nutrients for life no Brasil, o vídeo Efficient Use of Fertilizers foi
traduzido e adaptado para o português e está sendo promovido por
diferentes veículos de mídia de ambas as instituições. “Os vídeos
são uma ótima ferramenta para transmitir nossa mensagem a públicos selecionados e este deve, especialmente, ajudar a destacar a
importância dos nutrientes na produção das culturas e os princípios
do uso eficiente dos fertilizantes”, disse Dr. Luís Prochnow, diretor
do iPNi Brasil.

PROJETO MILHO GLOBAL: DIVULGANDO A PESQUISA
Dr. Eros Francisco, Diretor-adjunto do iPNi Brasil, apresentou os resultados do projeto milho Global no Brasil durante um
dia de campo em itiquira, mato Grosso, organizado pela Fundação
de apoio à Pesquisa agropecuária de mato Grosso – Fundação
mt, mais de 750 pessoas, entre produtores, agrônomos, técnicos
e estudantes visitaram a estação experimental da Fundação mt,
onde os pesquisadores apresentaram resultados de vários projetos de pesquisa sobre rotação de culturas, correção do perfil do
solo, ferramentas de agricultura de precisão e manejo eficiente de
nutrientes para as culturas da soja, milho e algodão. “a Fundação
mt tem sido uma parceira importante do iPNi há muitos anos e,
em conjunto, têm produzido informações relevantes sobre o manejo
de nutrientes para a produção agrícola sustentável na região do
Cerrado brasileiro. Frutos dessa parceria são os resultados relevantes do projeto de pesquisa com foco no milho safrinha para
altas produtividades, que foram apresentados neste evento para os
produtores”, disse Dr. Francisco.

Dia de campo com grande participação de produtores em Tocantins.

IPNI NO CANAL RURAL
Dr. Eros Francisco, Diretor-adjunto do iPNi Brasil, participou do programa Giro do Boi, do Canal rural. O programa realizou
uma entrevista com Dr. Francisco para tratar sobre o tema Manejo
4C de Nutrição de Plantas e Boas Práticas para Uso Eficiente de
Fertilizantes na adubação de pastagens. “recentemente, o iPNi
Brasil tem se envolvido bastante com o setor de pecuária visando
promover a difusão das boas práticas de uso de fertilizantes em
pastagens, considerando que esta é uma cultura de elevado potencial
produtivo mas de baixa adoção de tecnologia no país”, comentou
Dr. Francisco. O link para a entrevista está disponível no endereço:
http://www.girodoboi.com.br/destaques/pecuarista-esta-lucrando-mais-que-agricultor-afirma-especialista.
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Dr. Francisco durante a apresentação do projeto Milho Global.
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IPNI NA FRONTIERS OF POTASSIUM SCIENCE CONFERENCE
Dr. luís Prochnow, diretor do iPNi Brasil, apresentou
uma palestra intitulada Rates and Residual Effect of Potassium
Fertilization in a Brazilian Oxisol na Conferência Frontiers of
Potassium Science, ocorrida em roma, e foi moderador de uma
das sessões. "Foi uma satisfação verificar que o conhecimento sobre
potássio – pesquisa e prática – está avançando", disse Dr. Prochnow.
"Esperamos que esta conferência conduza a melhor utilização do
K em muitas partes do mundo", disse ele.

WEBINAR DO IPNI ABORDA O MANEJO DE
NUTRIENTES EM CAFÉ
Dr. Valter Casarin, Diretor-adjunto do iPNi Brasil, coordenou o webinar atualidades sobre a nutrição com micronutrientes
em café. a palestra foi ministrada pelo Dr. tiago tezotto, professor da UNiFEOB, são João da Boa Vista, sP. Durante o webinar,
Dr. tezotto discutiu diversos temas que envolveram desde as funções fisiológicas dos micronutrientes nas plantas até os fatores que
afetam a disponibilidade de micronutrientes nos solos tropicais e o
manejo de micronutrientes na cultura do café. “Entre as principais
culturas brasileiras, o café é a cultura que apresenta o menor índice
de aproveitamento de fertilizantes, ou desfrute, tornando-o um tema
importante nas atividades desenvolvidas pelo iPNi no Brasil. O
conhecimento do manejo de nutrientes 4C é essencial para melhorar
o balanço de nutrientes dessa cultura”, disse Dr. Casarin.

Dr. Prochnow na Conferência Frontiers of Potassium Science.

MANEJO DE NUTRIENTES NA AGRICULTURA DE PRECISÃO
Dr. Eros Francisco, Diretor-adjunto do iPNi Brasil, foi
convidado para participar de uma reunião com representantes da
associação Brasileira dos Prestadores de serviços de agricultura de
Precisão, em Goiânia, para discutir as melhores práticas de manejo
de nutrientes na produção de grãos no Centro-Oeste brasileiro. a
associação é composta por mais de 40 empresas e tem o objetivo
de promover práticas e ferramentas para a tomada de melhores
decisões na agricultura de precisão por meio da interação de seus
associados e prestadores de serviços, como produtores, consultores,
pesquisadores, cooperativas e revendedores. "Essas empresas são
administradas principalmente por engenheiros agrônomos com
grande conhecimento sobre as últimas ferramentas e softwares
para agricultura de precisão, fornecendo serviços em todo o país",
disse Dr. Francisco. "Eles convidaram o iPNi Brasil para conhecer
melhor os aspectos relacionados à dinâmica dos nutrientes do solo
e ao manejo da nutrição de plantas e como eles interagem com o
manejo do solo e, provavelmente, incorporar as práticas ao seu
trabalho, visando serviços de melhor qualidade".

IPNI NO SIMPÓSIO DE FERTILIDADE DO SOLO
E NUTRIÇÃO DE PLANTAS
O 1º simpósio de Fertilidade do solo e Nutrição de Plantas
(siFErt), organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Fertilidade do solo e Nutrição mineral de Plantas (GEFErt), ocorreu
na Universidade Federal de são Carlos, Campus araras, reunindo
estudantes de agronomia, agrônomos e agricultores. Dr. Valter Casarin, Diretor-adjunto do iPNi Brasil, apresentou a palestra "manejo
de Nutrientes 4C". O evento destacou assuntos de importância no
setor de fertilizantes, como as novas tecnologias para aumento da
eficiência de uso dos fertilizantes. “Minha palestra versou sobre a
importância do uso eficiente de fertilizantes e os cuidados com o
meio ambiente", comentou Dr. Casarin.
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Dr. Valter Casarin com Dr. Tiago Tezotto.

RESUMO DE PESQUISA MAIS RECENTE DA
SÉRIE PESQUISA COM IMPACTO
O iPNi está envolvido em mais de 150 projetos de pesquisa. a cada mês, um desses projetos é selecionado para demonstrar como a pesquisa do iPNi está resolvendo problemas da vida
real e ajudando as pessoas a viver uma vida mais produtiva. Este
mês, Dr. Eros Francisco, Diretor-adjunto do iPNi Brasil, relata
um projeto que mostra que mesmo quando os campos e as pastagens brasileiras são queimados acidental ou intencionalmente, o
fertilizante fosfatado que é queimado na superfície do solo ainda
representa uma fonte valiosa de nutriente para as plantas. leia mais
sobre este e outros projetos de pesquisa do iPNi em: http://www.
ipni.net/research-impact

Dr. Francisco examina as plantas que são cultivadas com adubo
fosfatado queimado.
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