Laboratório de Genômica - LAGEN
No LAGEN são desenvolvidos trabalhos nas
linhas de diversidade genética, caracterização
de cultivares, metagenômica, expressão
diferenciada de proteínas em plantas, genes de
resistência em cultivares, caracterização de
fungos controladores e microrganismos de
interesse agronômico.

LABORATÓRIOS

Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais - LCTV
O LCTV – também utilizando a estrutura da
biofábrica de plantas (na Estação Experimental de
Itapirema), desenvolve e aprimora tecnologias nas
áreas de protocolos para micropropagação de
plantas em larga escala incluindo sistema de
imersão temporária automatizado.

Laboratório De Mudanças Climáticas – LAMUC
O LAMUC atua na execução de projetos de
pesquisa e desenvolvimento, executando e
divulgando ações teóricas e práticas nas
soluções de adaptação e mitigação dos efeitos
das mudanças climáticas e no estudo de
cenários do clima atual e futuro para o Nordeste
do Brasil.

Laboratório de Reprodução Assistida de Bovinos
Leiteiros - LARABL
Estação Experimental de São Bento do Una
.
Laboratório de Patologia Vegetal - LAPAV
Estação Experimental de Itapirema - Goiana
Laboratório de Melhoramento e Reprodução de
Animais - LAMRA
Estação Experimental de Arcoverde
Biofábrica de Plantas
Estação Experimental de Itapirema - Goiana
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Há mais de 80 anos os serviços prestados pelos Laboratórios do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA se firmaram como referência no segmento agropecuário,
aliando avanços científicos e tecnológicos ao desenvolvimento do conhecimento agrário e ao disponibilizar produtos de qualidade à sociedade e em especial ao homem do campo.
Estes laboratórios têm como atividades a execução de análises, a realização de pesquisas científicas e a produção, em escala, de bioprodutos.

Laboratórios de serviços/pesquisa científica
Laboratório de Análise de Água, Planta e Ração - LAPRA
O LAPRA realiza determinações de compostos
químicos de materiais como plantas, rações e
da qualidade de água para irrigação, seguindo
as normas nacionais e internacionais.

Laboratório de Análise de Sementes - LAS
O LAS está credenciado no MAPA sob
RENASEM no PE 00016/2012, podendo
realizar análise da qualidade físico-fisiológica
em sementes de vinte e quatro (24) espécies,
envolvendo grandes culturas, olerícolas,
frutíferas e forrageiras.

Laboratório de solos - LASOL
O LASOL realiza pesquisa e prestação de
serviços aos agricultores com ênfase na área
de fertilidade para recomendações de
adubação e calagem e em física para auxiliar na
indicação de práticas de manejo e conservação
do solo e no cálculo da lâmina d'água para
irrigação. Participa do Programa de Análise de
Q u a l i d a d e e m F e r t i l i d a d e – PA Q L F,
coordenado pela Embrapa desde 1977.

Laboratório de Fitopatologia - LAF
O LAF desenvolve pesquisas científicas nas
diversas áreas da fitopatologia, atende aos
produtores rurais e a população em geral,
oferecendo serviços de diagnose de doenças
de plantas, com recomendações de medidas de
controle.

Laboratório de Entomologia - LABEN
O LABEN realiza o diagnóstico de pragas de
plantas provocadas por insetos e ácaros e
sugere recomendações de controle. Além disso,
no laboratório são conduzidas pesquisas
científicas em apoio às ações de manejo
integrado, controle biológico/alternativo e à
resistência de plantas à insetos pragas.

Laboratórios de pesquisa científica
Laboratório de Biotecnologia - LABIO
O LABIO iniciou suas atividades em 2016 e
vem realizando estudos com bactérias
entomopatogênicas visando ao controle de
pragas agrícolas e de saúde publica.

Laboratório de Biologia do Solo - LABS
Laboratório de Botânica - LAB/Herbário - IPA
O LAB vem contribuindo para o conhecimento,
manejo e a conservação da flora nordestina
(bioma Caatinga); divulgando informações
sobre as plantas da região; prestando serviço,
contínuo, de identificação de plantas e formação
de recursos humanos. O herbário se destaca
como referência nacional e internacional com
cerca de 93 mil amostras em exsicatas.

Laboratório de Fungos Entomopatogênicos - LAFEN
Desde meados da década de 1970 o LAFEN
realiza estudos para controle de diferentes
insetos pragas, usando fungos
entomopatogênicos. O laboratório também
presta serviço de controle de qualidade ao
analisar a viabilidade dos fungos Metarhizium
anisopliae / Beauveria bassiana utilizados no
controle biológico da 'cigarrinha da cana-deaçúcar' e do 'moleque da bananeira',
respectivamente.

O LABS foi criado em 1986 para desenvolver
pesquisas na área de microbiologia do solo,
enfoque nos fungos micorrízicos arbusculares
– FMA, e promover a capacitação e formação
de recursos humanos .

Laboratório de Patologia de Sementes - LAPAS
O LAPAS desenvolve pesquisas ligadas a
área de patologia aplicada a sementes,
principalmente, para o controle de fungos
fitopatógenos e de atividades de
armazenamento de sementes, utilizando
agentes biocontroladores e métodos
alternativos.

Laboratório de Pós-colheita – LAPOSC
O LAPOSC conduz experimentos e análises
de frutas dando suporte aos programas de
melhoramento genético do IPA.

