CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Não houve alteração do panorama da
cultura em relação à semana anterior. As lavouras seguem
em desenvolvimento normal, com 33% em fase de
floração e 7% em formação de grão.
Não há relatos de ocorrências significativas de
pragas ou moléstias, com as plantas apresentando bom
aspecto; a mesma situação é verificada com respeito à
água para a irrigação. Arroios e cursos d’água que
registravam diminuição nos volumes apresentam
normalidade após as recentes chuvas.
Milho: A colheita do milho teve pequeno avanço
devido às chuvas ocorridas no último período,
principalmente na metade Norte do Estado, onde estas
foram mais intensas e frequentes.
Nas lavouras em desenvolvimento, quando a
umidade permite, seguem a aplicação de ureia e o
controle das pragas. Nesse sentido, provavelmente pelas
condições meteorológicas reinantes, é notada uma
incidência maior da lagarta do cartucho, a qual vem sendo
combatida de maneira cada vez frequente com a
utilização de vespas do gênero Trichogramma.
Em zonas tradicionais de plantio de fumo, como o
Baixo Vale do Rio Pardo, as recentes chuvas propiciaram
a retomada do plantio do milho nas áreas e resteva.
Soja: Na atualidade 66% das lavouras se
encontram entre as fases de floração e enchimento de
grão. Nesse sentido, as recentes chuvas ocorridas desde o
fim de semana passado chegaram em momento
oportuno. Muitos produtores já se encontravam
seriamente preocupados com a prolongada falta de
chuvas mais abundantes e suas possíveis consequências.

Cabe agora esperar que o regime pluviométrico se
regularize, dando condições de recuperação às plantas,
tendo em vista que a maioria das variedades utilizadas
atualmente é de ciclo indeterminado. Tal característica
permite que a planta emita várias camadas de flores,
desde que tenha umidade suficiente no solo e luz (calor).
De resto seguem os tratamentos fitossanitários
preventivos para o controle de doenças, principalmente a
ferrugem asiática.
Todavia esse manejo é pouco seguido por muitos
agricultores, que preferem aplicações preventivas de
inseticidas junto com fungicidas.
Fato a destacar é o início da colheita em lavouras
plantadas na primeira quinzena de setembro em Porto
Lucena, no Noroeste do Estado. Em Doutor Maurício
Cardoso, Novo Machado e Porto Mauá, também na
mesma região, a colheita deverá ser iniciada na próxima
semana nas áreas em maturação.

SOJA - CHICAGO
Os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago
(CBOT) iniciaram a semana com altas de dois dígitos. As
principais posições da commodity testavam ganhos entre
11,75 e 13,25 pontos, por volta das 8h28 (horário de
Brasília). O vencimento março/18 era cotado a US$ 9,98
por bushel e o maio/18 era negociado a US$ 10,10 por
bushel.
De acordo com informações das agências
internacionais, os preços da oleaginosa são impulsionados
pelas preocupações com o clima na Argentina. No final de
semana, o país até recebeu algumas chuvas, mas ainda
insuficientes para recompor a umidade nos solos, ainda
conforme explicam os especialistas.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

A semana começa com tempo aberto e sem chuvas em
todo o RS, volta a chover na quinta-feira na região Sudeste
do estado.

Cotações
Cotações das principais culturas no interior do RS (R$/Saco)
Cultura
Cooperoque Cotrisel Cotrirosa
Cotriel
Cotrijuc
Soja
58,00
62,00
57,00
60,50
62,00
Milho
27,00
28,00
26,00
25,50
28,00
Trigo
29,00
30,00
29,50
Feijão
Arroz
36,24
33,30
35,00
-

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 29/01:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 72,00
- R$ 72,50
Fonte: Carlos Cogo

Última atualização:
29/01/2018 10h43min
DÓLAR (PTAX) venda
3,168
Venc. Soja Bolsa de Fechamento
R$/ 60
Chicago - Pregão
(US$ /
kg
Diurno
Bushel)
mar-18
9,97
69,63
mai-18
10,08
70,40
jul-18
10,18
71,10
Venc. Soja BM&F Fechamento
R$/ 60
Pregão Regular
(US$ / 60 kg)
kg
0,00
Fonte: Notícias Agrícolas

Data:
Camnpal
62,00
28,00
29,50
110,00
33,00

29/01/18
Média
60,25
27,08
29,50
110,00
34,39

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --(29/01/2018 - 22/01/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,64

1,64

1,54

MILHO (05.20.20)

2,08

2,09

2,52

SOJA

(02.20.20)

0,88

0,88

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,89

1,90

2,08

Cotações Ano Anterior (30/01/2017)
Soja: R$ 66,51- Milho: R$ 26,85 - Trigo: R$
28,53- Feijão: R$ 150,00 - Arroz: R$ 47,00

Mercado da Soja
Na Bolsa de Chicago (CBOT), os preços do
milho iniciaram a sessão desta segunda-feira
(29) com ligeiras altas. Perto das 8h51 (horário
de Brasília), as principais posições da
commodity exibiam ganhos entre 1,75 e 2,50
pontos.
Conforme
reportou
a
Reuters
internacional,
as
cotações
encontram
sustentação na valorização registrada nos
contratos do trigo. Os futuros do cereal subiam
mais de 6 pontos, às 8h55 (horário de Brasília).
Por sua vez, os futuros do trigo são
impulsionados pelas preocupações com o clima
nas regiões de produção nos Estados Unidos,
que pode impactar o rendimento das
plantações. O clima na Argentina também
permanece no radar dos investidores, isso
porque, há especulações sobre o reflexo do
tempo mais seco no desenvolvimento das
lavouras de milho.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Com projeção de um novo recorde para
safra de soja deste ano, produtores e o governo
de Mato Grosso do Sul estão mobilizados para
liberar armazéns e garantir o escoamento da
produção. De acordo com projeção da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
o Estado poderá ter um incremento de 1,5% na
produção de soja, chegando a 8,701 milhões de
toneladas, 125,6 mil a mais em comparação à
safra de 16/17.
De acordo com o presidente da
Associação de Produtores de Soja de Mato
Grosso do Sul (Aprosoja), Juliano Schmaedecke,
a produção deste ano será semelhante à do ano
passado, em que foi recorde. A projeção da
Conab é de queda de 3,1% na produtividade
neste ano, que deve ser compensada pelo
aumento de 4,7% da área plantada, para 2,640
milhões de hectares. Com a projeção de recorde,
deu-se início à mobilização para liberar os
armazéns
Fonte: Agrolink.com.br

Indicadores

