CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: Trigo – A segunda metade de julho se
caracterizou por tempo encoberto, chuvoso, com alta
umidade relativa do ar e com ocorrência de baixas
temperaturas. A condição climática predominante no
período não favoreceu as culturas de inverno, em especial
a do trigo.
Essas condições climáticas, além de diminuírem a atividade
fotossintética devido à baixa luminosidade, também
tornam as culturas suscetíveis à incidência de doenças;
nesse cenário desfavorável, se torna necessário o uso de
tratamentos fúngicos preventivos de maneira mais
constante.
Cevada: As lavouras permanecem nas fases de
desenvolvimento vegetativo, elongação e início de
floração, sendo atacadas por doenças fúngicas como oídio
e manchas foliares, em consequência da falta de luz e de
temperaturas amenas associadas à alta umidade do ar.
Os tratos culturais estão prejudicados pelo excesso de
umidade do solo, impossibilitando a entrada de máquinas
nas lavouras. Mesmo assim, o potencial das lavouras
continua sendo bom, em torno de três toneladas até o
momento.
Canola: A lavoura gaúcha se encontra com 34% na
fase de desenvolvimento vegetativo, 60% em floração e 6%
em enchimento de grãos. A cultura apresenta condições
irregulares de evolução nesse período. Nas regiões Celeiro
e Alto Jacuí, as lavouras se encontram com excelente
desenvolvimento e qualidade superior à safra do ano
passado, com lavouras implantadas no início do período
recomendado, apresentando elevado número de síliquas
por planta. Somente em áreas pontuais, como no
município de Ijuí, algumas lavouras apresentam
desenvolvimento irregular.
Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Preço – Gasolina e Diesel: A Petrobras reduzirá
em 0,7 por cento os preços da gasolina nas refinarias,
para 1,9331 real o litro, a partir de terça-feira,
informou a estatal em seu site. O movimento ocorre
como parte da política de preços da petroleira, que
prevê reajustes até diários do combustível vendido nas
refinarias, tendo como referência indicadores
internacionais, como preço do petróleo e dólar. Já as
cotações do diesel seguem congeladas em 2,0316 reais
o litro, desde que a Petrobras aderiu ao programa de
subvenção econômica, que prevê o ressarcimento pelo
governo de possíveis perdas com a venda do
combustível.
China e o surto da gripe suína: A província
chinesa de Liaoning aumentará as inspeções em
fazendas de porcos e mercados, e reforçará o
monitoramento do transporte de suínos, depois que o
primeiro caso de peste suína africana do país foi
reportado na região, informou o jornal local Liaoning
Daily nesta segunda-feira. O surto da peste suína
africana representa uma grande ameaça para a
indústria de suinocultura na província e em todo o país,
e deve ser erradicado completamente, disse um
funcionário do Departamento Provincial de Saúde e
Produção Animal de Liaoning, segundo o jornal. O
governo provincial pediu às autoridades locais para
lançarem inspeções de emergência em todas as
fazendas de porcos, mercados de suínos, matadouros
e locais de tratamento na província, e relatar quaisquer
casos de mortes de porcos por razões desconhecidas,
dentre outras questões, relatou o jornal, citando o
departamento de saúde animal.

Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A previsão é tempo aberto e firme durante praticamente toda a semana para os estados
da região Sul do Brasil. Somente na quarta-feira, há possibilidade chuvas nos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná.

Prognóstico Ago/Set/Out: Para o mês de agosto, tendência de predominar precipitações pouco acima
do padrão no nordeste e dentro do padrão nas demais regiões. Para o mês de setembro, são esperadas
precipitações acima do padrão em todo o Estado. Para o mês de outubro a tendência é de ocorrer
precipitação pouco acima do padrão, especialmente nas regiões da metade leste do estado.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 06/08:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 86,50
- R$ 87,00
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --06/08/2018-30/07/2018–AGOSTO 2017

ARROZ (04.17.27)

1,75

1,76

1,29

MILHO (05.20.20)

1,97

1,97

2,21

SOJA

(02.20.20)

0,91

0,91

0,80

TRIGO (05.20.20)

1,81

1,80

1,62

Cotações Ano Anterior (07/08/2017)
Soja: R$ 59,00 - Milho: R$ 22,56 - Trigo: R$
33,61 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 39,27

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
A sessão da última sexta-feira (3) foi positiva
para os futuros do milho negociados na Bolsa de
Chicago e o movimento positivo segue na abertura dos
negócios desta semana, porém com ganhos mais
tímidos. Por volta das 9h22 (horário de Brasília)
o dezembro/18, que é atualmente o mais negociado,
trabalha com US$ 3,84 por bushel leve correção de 0,5
pt.
Os futuros de setembro tem negócios a US $
3,70 com elevação de 0,75 pts e o vencimento
Março/2019 sobe 0,25 pts a US $ 3,95. A semana
anterior registrou sólida demanda de exportação
ajudando a proteger os preços. As ofertas de base de
milho nos EUA caíram de 1 a 5 centavos em várias
localizações do meio-oeste, depois que os preços
futuros estimularam a participação dos produtores
rurais.
Uma pesquisa exclusiva da Farm Futures
conclui que o atual potencial de produção de milho
está em 175,4 bushels por acre - pouco abaixo do
recorde alcançado em 2017. Com uma área também
reduzida, isso pode resultar em uma produção total de
cerca de 14,36 bilhões de bushels (355,62 milhões de
toneladas).

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

A China pode reduzir as importações de soja
em mais de 10 milhões de toneladas neste ano, graças
ao uso de nova tecnologia em farelo de soja e à adoção
de suplementos como sementes de girassol e
sementes de palmeira, segundo publicação no jornal
estatal Economic Daily nesta segunda-feira.
O uso de fórmulas de baixa proteína para
alimentação animal poderia reduzir a demanda anual
da China por farelo de soja em entre 5 por cento e 7
por cento, o que significa cerca de 5 milhões de
toneladas de soja, segundo o jornal, que citou um
especialista da Academia de Ciência da China.
A China também pode aumentar importações
de ração animal feita de sementes de girassol, de
palmeira e colza, que poderiam substituir uma
demanda anual por farelo de soja de cerca de 4,8
milhões de toneladas, equivalente a cerca de 6 milhões
de toneladas de grãos de soja, disse a reportagem.
A demanda por farelo de soja deve continuar
fraca nos próximos meses devido a perdas em alguns
produtores de carne suína, adicionou o jornal. O
consumo de farelo de soja caiu 1,3 por cento entre abril
e junho ante o mesmo período do ano anterior.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Eventos

A Unifertil esteve presente ministrando palestra técnica para os clientes da Agropecuária Boa Safra em Vale do
Sol/RS.

