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Com o encerramento das atividades do Interna-
cional Plant Nutrition Institute (IPNI), a edição 
de Dezembro de 2018 do Jornal Informações 

Agronômicas foi a última a ser veiculada pelo Instituto. Na 
ocasião, muitas dúvidas surgiram acerca do destino do acervo 
de propriedade intelectual do IPNI. Com o tempo, fi cou deci-
dido que a empresa Nutrição de Plantas Ciência e Tecno-
logia (NPCT), formada com os mesmos princípios do IPNI, 
porém, de caráter privado, poderia herdar os materiais já 
publicados no Brasil e também dar continuidade à edição 
do Jornal. Recentemente, o Jornal Informações Agronômi-
cas completou 40 anos, prestando um inestimável serviço 
à agricultura nacional por meio da difusão de conhecimento 
prático e aplicado. Assim, dada a relevância da publicação, 
aceitamos, com orgulho, o desafi o de dar continuidade ao 
trabalho, agora com um novo formato.

Nesta primeira edição do Jornal sob a responsabilidade 
da NPCT, encontram-se alguns artigos traduzidos e adaptados 
do último número da revista Better Crops, a qual focou o tema 

Fósforo, em homenagem ao aniversário de 350 anos de seu 
descobrimento. São artigos educativos e focados no futuro, para 
o avanço da Ciência, propiciando o uso mais efi ciente deste 
importante nutriente para as plantas. A partir da próxima edição 
(Junho), pretendemos imprimir um caráter ainda mais prático ao 
Jornal, contribuindo com informações prontas da pesquisa para o 
manejo adequado das lavouras nas diferentes regiões do Brasil. 

Todos as edições publicadas até Dezembro de 2018, bem 
como esta primeira de 2019, serão oferecidas de forma gratuita, 
para consulta no site da NPCT (www.npct.com.br). Porém, a partir 
da próxima edição, por não termos mais o fi nanciamento do IPNI, 
será estabelecida uma anuidade para os assinantes.  

Iniciamos, assim, uma nova fase do Jornal, que somente 
será exitosa com o apoio dos interessados. De nossa parte, 
faremos todo o possível para renovar novos 40 anos de auxílio 
aos que fazem a nossa agricultura grandiosa.

E que venham novos cenários, novos desafi os e novas 
conquistas!! Estamos prontos para esta nova jornada!!

PARA FAZER A ASSINATURA DO JORNAL INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS, VIDE PÁGINA 18
OU ACESSE O SITE DA NPCT: www.npct.com.br 
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