CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Na Fronteira Oeste e Campanha, duas
importantes regiões produtoras, as condições climáticas
continuam favorecendo a realização de tratos culturais
nas lavouras e também os trabalhos de colheita; nas áreas
semeadas em setembro, ocorrem de forma acelerada,
sendo que em alguns municípios destas regiões já foram
colhidas mais de 30% das áreas. Esse fato tem
compensado atrasos em outras regiões que sofreram
mais com as intempéries, ainda em novembro, durante o
plantio.
Milho: A cultura apresenta 1% de lavouras ainda
em desenvolvimento vegetativo, 3% em floração e 12%
em enchimento de grãos, ao passo que 12% já está em
maturação e 72% já foi colhido.
A aplicação de adubação nitrogenada em
cobertura nas áreas de milho plantado tardiamente
(chamada pelos produtores de “safrinha”) teve que ser
suspensa em alguns casos por falta de umidade
adequada. Já o controle de pragas, como o ataque de
lagarta, vem sendo realizado sem problemas, sendo que
alguns produtores têm relatado o bom nível de controle
com uso da vespinha (controle biológico).
Soja: Cultura vem evoluindo rapidamente para o
estádio de maturação fisiológica. As primeiras áreas
colhidas estão apresentando produtividade dentro do
esperado, mas abaixo da expectativa criada pelos
produtores que, em meados de fevereiro, ainda
desejavam obter rendimentos similares aos do ano
passado.

Em áreas onde não houve diminuição das chuvas,
as produtividades ultrapassam, em alguns casos, 70 sacas
por hectare (4,2 mil kg/ha). No momento a colheita atinge
3% do total plantado nesta safra. O clima mais seco neste
final de ciclo vem preocupando os produtores. As
cultivares de ciclo mais longo e que se encontram em final
de enchimento de grãos apresentam grãos menores. Nas
áreas com solos mais rasos, as plantas apresentam
sintomas de déficit hídrico.

SOJA- CHICAGO
O mercado da soja dá início à semana trabalhando
com intensas baixas na Bolsa de Chicago. Na sessão desta
segunda-feira (19), a commodity perdia entre 10 e 12
pontos nas posições mais negociadas, com o maio/18
valendo US$ 10,37 por bushel, perdendo a referência dos
US$ 10,40 mais uma vez.
As commodities agrícolas registram uma queda
generlizada nesta segunda, com os demais grãos
negociados na CBOT, assim como a soja, perdendo mais
de 1%, enquanto na Bolsa de Nova York as soft
commodities apresentavam perdas mais tímidas, diante
de um movimento conjunto de vendas de posições por
parte dos fundos, segundo explicam analistas
internacionais.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Há previsão de chuva para as regiões Noroeste e Nordeste na terça-feira. Já na
quarta, está previsto céu limpo para todas as regiões do estado.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 19/03:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 80,50
- R$ 80,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --(19/03/2018 - 12/03/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,72

1,73

1,54

MILHO (05.20.20)

1,84

1,97

2,92

SOJA

(02.20.20)

0,79

0,82

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,90

1,96

2,08

Cotações Ano Anterior (19/03/2017)
Soja: R$ 61,67 - Milho: R$ 22,78 - Trigo: R$
28,88 - Feijão: R$ 130,00 - Arroz: R$ 41,40.
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Os valores do milho seguem firmes no
mercado interno, sustentados pela forte
retração vendedora – conforme colaboradores
do Cepea, apenas pequenos volumes têm sido
disponibilizados
para
comercialização.
Compradores, por sua vez, são obrigados a
ceder nas negociações para repor estoques de
curto prazo.
No mercado internacional, agentes
continuam atentos às lavouras na Argentina.
Entre 9 e 16 de março, o Indicador
ESALQ/BM&FBovespa (Campinas – SP)
permaneceu praticamente estável (+0,07%),
fechando a R$ 41,45/sc de 60 kg na sexta-feira,
16.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Durante o pregão desta segunda-feira
(19), os futuros da soja negociados na Bolsa de
Chicago (CBOT) ampliaram as desvalorizações.
Às 12h37 (horário de Brasília), as principais
posições da commodity exibiam quedas de mais
de 20 pontos. O maio/18 operava a US$ 10,27
por bushel, enquanto o julho/18 era cotado a
US$ 10,38 por bushel.
Segundo
dados
das
agências
internacionais, os fundos de investimento
permanecem liquidando suas posições depois
das recentes valorizações. Além disso, chuvas
foram registradas no final de semana em
algumas regiões da Argentina.
"Embora a umidade não seja suficiente
para reverter a situação de perdas nas lavouras
de soja, a psicologia do mercado vê a chuva
como
fator
baixista",
informou
o
Agriculture.com. Os mapas meteorológicos
voltaram a indicar algumas chuvas nos
próximos 10 dias no país,

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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