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Em Dezembro último, fi camos muito surpreendidos 
com a decisão do Conselho Diretivo do Internatio-
nal Plant Nutrititon Institute (IPNI) de encerrar as 

atividades do Instituto no mundo todo. Muitas pessoas entraram 
em contato conosco mostrando incredulidade a respeito dessa reso-
lução. Após anos de trabalho exemplar, desde 1935, realmente foi 
difícil aceitar o encerramento de forma tão abrupta. Por semanas 
fi quei digerindo tal decisão e confesso não ter sido fácil, mas agora 
o processo de luto acabou. Não há nada que se possa fazer. Ficará 
sempre o enorme respeito por tudo o que o Instituto representou 
e continuará a representar através do conhecimento gerado, mas 
agora faz-se necessário reinventar para continuar contribuindo com 
a agricultura do Brasil. Nasce, assim, a empresa Nutrição de Plantas 
Ciência e Tecnologia (NPCT).

A NPCT nasce, basicamente, com a mesma equipe, mesmos 
objetivos e com a missão renovada de promover pesquisa e educação 
para o uso efi ciente de nutrientes na agricultura. Com um amplo 
portfólio de serviços, a empresa se dedicará a atender aos seus leitores 
e clientes com rigor e o mais elevado grau de compromisso e ética.

A mudança deve ser sempre encarada como um processo 
que oferece novas oportunidades e possibilidades. Já identifi camos 
enormes oportunidades e vamos colocá-las em prática. A atuação na 
forma de empresa trará maior fl exibilidade na tomada de decisões.

Estamos muito animados e com vários projetos já em 
andamento. Em breve, muitas novidades serão apresentadas a toda 
comunidade, em especial àqueles que querem aprender mais e 
aplicar o conhecimento de forma adequada na nutrição das culturas 
comerciais.

Luís Ignácio Prochnow

REINVENTAR É PRECISO!




