CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: A cultura segue evoluindo de maneira
satisfatória sem maiores percalços em que pese a forte
estiagem na Campanha e no Sul do Estado. Até o
momento não há informações de indisponibilidade de
água para a finalização da irrigação necessária, embora
alguns mananciais apresentem decréscimo acentuado nas
cotas de armazenamento.
Como ocorre todos os anos, a Fronteira Oeste
começa a registrar as primeiras colheitas, mais
precisamente em Itaqui e São Borja. Entre esses dois
municípios estima-se que tenham sido colhidos sete mil
hectares até o momento, com produtividades que giram
em média de oito mil kg/ha, com boa qualidade de grão.
A partir de agora a colheita deverá tomar impulso,
uma vez que 8% do total das lavouras do Estado se
encontram maduras e prontas para serem ceifadas.
Milho: A colheita segue de modo normal na parte
Norte do Estado, onde a lavouras se encontram em
estágio mais adiantado. Como um todo, o percentual de
produto colhido atinge 32% das lavouras plantadas nesta
safra, ficando dentro da média para o período.
Na região administrativa de Santa Rosa,
importante produtora do grão e que tradicionalmente
começa a colheita da safra, o percentual chega a 72%.
Nessa região, conforme informações dos técnicos locais,
a produtividade média das lavouras sem irrigação gira ao
redor dos sete mil kg/ha; já as irrigadas alcançam pouco
mais de 10 mil quilos.
Tendo em vista a inconstância das chuvas ao
longo do ciclo dessas lavouras, esses rendimentos podem
ser considerados excelentes.

Soja: Assim como no milho, a soja começa a
registrar as primeiras colheitas também na região
administrativa de Santa Rosa. Mais precisamente na
Fronteira Noroeste, cerca de mil hectares já foram
colhidos, com produtividade média de três mil kg/ha, com
variação entre 2,7 mil quilos e 3,3 mil kg/ha.
Por certo é prematuro extrapolar esses resultados
para as demais regiões, tendo em vista principalmente o
comportamento observado nas condições meteorológicas
até o presente.
Todavia, a tendência, segundo técnicos, é que a
metade Norte não se distanciará muito do esperado
inicialmente. Já a metade Sul seguramente terá
dificuldade em obter rendimentos aceitáveis.

SOJA - CHICAGO
As bolsas de Chicago e Nova York não operam
nesta segunda-feira, 19 de fevereiro. Nos Estados Unidos,
se comemora hoje o feriado do Dia do Presidente e, assim,
os mercados estão fechados. As operações serão
retomadas nesta terça-feira (20).
As previsões mais atualizadas seguem indicando
ainda tempo quente e seco em importantes regiões
produtoras da Argentina, pelo menos, no período dos
próximos sete dias. E este é o mais importante estágio das
lavouras argentinas neste momento, que passam por sua
fase de enchimento de grãos e, por isso, precisam ainda
mais da umidade.

Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Há predominância de chuva para praticamente todo o RS no início da semana,
e na quinta-feira a previsão é de céu limpo em quase todas as regiões.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 19/02:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 75,50
- R$ 76,00
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --(19/02/2018 - 15/02/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,65

1,65

1,54

MILHO (05.20.20)

2,03

2,06

2,92

SOJA

(02.20.20)

0,84

0,84

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,92

1,89

2,08

Cotações Ano Anterior (20/02/2017)
Soja: R$ 64,08 - Milho: R$ 25,70 - Trigo: R$
28,79 - Feijão: R$ 150,00 - Arroz: R$ 46,67.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
O mercado interno de milho tem
registrado ritmo lento de negócios e poucas
variações nos preços em quase todas as regiões
acompanhadas pelo Cepea, devido ao recesso de
carnaval.

Atrasada, a colheita da soja ainda está no
início mas, com base em levantamentos
preliminares
feitos
por
cooperativas,
integradoras e produtores obtidos pelo Jornal O
Paraná, a quebra já está estimada em 15% na
região oeste do Paraná.

Produtores/vendedores se mantêm
retraídos do mercado de milho, à espera de
melhores oportunidades de comercialização –
devido ao avanço da colheita da soja, a
prioridade continua sendo a comercialização da
oleaginosa. Compradores, por sua vez,
pressionam
os
valores
do
cereal,
fundamentados no progresso da colheita do
milho verão, na atual elevada disponibilidade e
nas incertezas quanto à segunda safra deste ano.

Se esses números forem confirmados até
o fim da colheita, que só deve ocorrer em março,
a produção deve ficar em torno de 3,4 milhões
de toneladas. No início do cultivo de quase 1
milhão de hectares, a expectativa era a colheita
de 4 milhões de toneladas.
Essas 600 mil toneladas que ficarão pelo
caminho são resultado de muitas interferências
climáticas. Essa perda representa cerca de R$
650 milhões, considerando o preço de balcão da
saca da oleaginosa em R$ 65 - valor médio em
algumas cidades ontem para saca de 60 quilos.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
Fonte: Agrolink.com.br

Indicadores

Feiras e eventos

No mês de fevereiro, a Unifertil participou de vários eventos (feiras e dias de campo). Entre eles
estão: 06/02 Canquerini (Capivari do Sul/RS) e Santa Clara (Ciríaco/RS), 07 e 08/02 Coperja (Jacinto
Machado/RS), 08/02 Copermap (Brunópolis/SC) e 15/02 Santa Clara (Paim Filho/RS).

