A VALAGRO S.P.A E A INTERNATIONAL FERTILIZER DEVELOPMENT
CENTER COLABORAM PARA DESENVOLVER FERTILIZANTES
INOVADORES PARA PAÍSES EM EXPANSÃO
A Valagro e a IFDC concordam em colaborar para desenvolver fertilizantes com
maior absorção de nutrientes para atender às necessidades específicas dos
pequenos agricultores nas regiões em desenvolvimento do mundo
Atessa - Muscle Shoals (Alabama - EUA), 12 Junho de 2014 - Valagro, uma empresa líder na
produção e comercialização de bioestimulantes e oligoelementos, e a International Fertilizer
Development Center (IFDC), uma organização pública internacional de renome nos Estados
Unidos que lida com a segurança alimentar mundial, a luta contra a fome e a pobreza no mundo,
proteção ambiental e promoção do desenvolvimento econômico, concordaram em colaborar, de
forma não exclusiva, na área de fertilizantes inovadores para melhorar a produtividade agrícola e
melhorar a vida na fazenda, com um foco particular em países da África e Sul da Ásia.
A colaboração entre a Valagro e a IFDC estudará os diferentes regimes e modelos de aplicação
para fertilizantes, com o objetivo de melhorar a eficiência deles. Ela também iniciará uma
investigação que visa a produção e validação de fertilizantes novos ou já existentes sob as duas
condições agrícolas controladas. Por fim, o acordo permitirá o intercâmbio de informações, a fim
de identificar os sistemas de produção, práticas de gestão, fatores ambientais, produtos
fertilizantes e outras ferramentas para conseguir uma utilização mais sustentável dos nutrientes.
"Este acordo é mais uma prova do compromisso da Valagro com o desenvolvimento de soluções
que atendam às necessidades dos nossos clientes mais de perto e demonstra a intenção da
empresa de contribuir para a inovação em todo o setor" - afirmou Prem Warrior, COO do Grupo
Valagro -. A Valagro continua a realizar programas de pesquisa e desenvolvimento tanto
diretamente quanto através de colaborações internacionais com as principais universidades e
instituições científicas, incluindo a IFDC, e tem como alvo o investimento de cerca de pelo menos
4% do volume do negócio total anual na área rural.
A IFDC através de seu recém-desenvolvido Centro virtual de pesquisa de fertilizantes (Virtual
Fertilizer Research Center - VFRC) visa catalisar um processo de melhoria da investigação e
desenvolvimento para chegar a fertilizantes inovadores que são facilmente absorvidos pelas
plantas e acessível para os pequenos agricultores. O Dr. Amit Roy, CEO da IFDC, explica que
isso busca um processo inclusivo de informar objetivamente o público sobre produtos emergentes,
aumentar a produtividade agrícola, reduzir os efeitos ambientais secundários negativos e aumenta
o rendimento agrícola.
A Valagro é uma empresa líder na produção e comercialização de bioestimulantes (Plant biostimulants – PBS) e High
efficiency nutritionals para uso na agricultura, tratamento de gramados, jardinagem e em várias aplicações
industriais. Fundada em 1980 e com sede em em Atessa, Itália, a Valagro está empenhada em fornecer soluções
inovadoras e eficazes para a nutrição e cuidados com as plantas que podem ajudar os nossos clientes a alcançar maior
rendimento e culturas mais saudáveis com menor impacto ambiental. A Valagro coloca a ciência a serviço da
humanidade, ajudando a melhorar o bem-estar, a promover uma melhor nutrição e a respeitar o nosso habitat.
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