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Como 2019 marca o 350º aniversário da descoberta do 
fósforo (P) por Hennig Brandt, este é um momento 
para se refl etir sobre o número de avanços científi cos 

signifi cativos que se seguiram à descoberta. Vemos a última edição 
do Better Crops2 como um legado de colaborações da pesquisa nas 
quais o Instituto se envolveu ao longo dos anos, não somente para 
avançar no campo do manejo dos nutrientes agrícolas, mas para 
aumentar a adoção de melhores práticas para uso de fertilizantes 
em todo o mundo.

Estima-se que a população mundial aumente em dois bilhões 
de pessoas até 2050, o que leva, entre outros itens, à urgência 
de avançar na ciência relativa ao P para atender de forma mais 
sustentável as necessidades globais de alimentos, fi bras e rações, 
e minimizar os impactos ambientais. Os artigos incluídos nesta 
edição foram escolhidos para avançar estrategicamente através dos 
fundamentos dessa ciência, capturando destaques do progresso que a 
agricultura, através do trabalho de grandes pesquisadores, alcançou 
ao longo das décadas.

À medida que embarcamos em nossa jornada e avançamos 
no campo da ciência relativa ao P, durante esse período de mudan-
ças climáticas e de paisagem, nossos sistemas de cultivo devem 
se concentrar em práticas de manejo adaptáveis,   que envolvam 
soluções sustentáveis, garantindo a integração do uso de fontes 
de P com os princípios de manejo de nutrientes 4C e a adoção de 
práticas conservacionistas.

Temos a expectativa de que os artigos contidos nesse número 
do jornal Informações Agronômicas possam contribuir para o 
manejo mais sustentável do P no futuro!
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350 ANOS, 
E CONTANDO...

Heidi Peterson1

1  Ex-Diretora do Programa sobre Fósforo do IPNI.
2  Esclarecemos que os artigos desta edição do Informações Agronômicas 

foram orginalmente publicados pelo Better Crops.


