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Editorial

Bragantia publica neste número o artigo “Diagnose nutricional do cafeeiro pelo DRIS
variando-se a constante de sensibilidade dos nutrientes de acordo com a intensidade e freqüência
de resposta na produção”, assinado pelo Pesquisador Científico Ondino Cleante Bataglia.

Primeiro aluno da turma de Engenheiros Agrônomos formados em 1967, pela Escola Superior
de Agricultura ‘Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), foi contatado já no ano seguinte pelo Instituto
Agronômico (IAC) para desenvolver pesquisa na área de Ciência do Solo, Nutrição de Plantas,
Fertilidade do Solo e Adubação.

Doutorou-se em 1973 pela ESALQ/USP e obteve em 1980 o título de PhD pela Universidade
da Califórnia (Davis, EUA).

Durante sua vida profissional especializou-se em nutrição mineral de plantas,  com destaque
às culturas da soja, milho, café, citros e seringueira. Contribuiu de forma marcante no
desenvolvimento e adaptação de métodos de análise química de plantas e no diagnóstico de nutrição
mineral com ênfase no Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS) para as culturas
do cafeeiro, citros e seringueira.

Atuou intensamente na difusão de conhecimentos científicos mediante participações em
inúmeros cursos de treinamento para produtores rurais, extensionistas e profissionais dos setores
públicos e privado, além de colaborar como orientador e docente de cursos de pós-graduação da
USP, UNESP e IAC.

Ondino Bataglia ocupou diversos cargos administrativos na Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, como Encarregado do Setor de Análise de Solo e Plantas,
Chefe da Seção de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas e Diretor Geral do IAC.  Foi Coordenador
da Pesquisa Agropecuária do Estado de São Paulo e um dos importantes articuladores do Consórcio
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café implementado em 1998.

Prestou assessoria técnico-científica ao CNPq, à EMBRAPA, FAPERGS, FAPESP e UNICAMP
e participou como líder de importantes colegiados como o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia
(CONCITE) e Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisas Agropecuárias (CONSEPA).
Recebeu diversos prêmios de destaque como a Medalha Fernando Costa (AEASP), Personalidade
da Tecnologia-Agricultura (Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo) e Medalha Paulista
do Mérito Científico e Tecnológico.

O trabalho publicado neste número de Bragantia é um dos 85 artigos científicos da extensa
produção bibliográfica do Doutor Ondino Bataglia, que também assinou seis livros e 20 capítulos
de livros, além de inúmeros textos em jornais, revistas e anais de eventos científicos.

Ondino Cleante Bataglia aposentou-se em novembro de 2003 e Bragantia tem a honra de
publicar seu último texto, como Pesquisador Científico, na ativa, do Instituto Agronômico.

Oliveiro Guerreiro Filho
Editor-Chefe


