CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Novamente as condições climáticas da
semana foram favoráveis para a lavoura orizícola, com
boa insolação e temperatura, sendo que nos primeiros
dias ocorreram temperaturas reduzidas nas madrugadas
em algumas regiões. Em municípios como Hulha Negra,
onde os termômetros registraram 9°C, a baixa
temperatura poderá ocasionar esterilidade das
espiguetas nas lavouras que se encontram em floração,
baixando o rendimento. A colheita evoluiu nas primeiras
regiões onde a cultura foi implantada, como na
Campanha, Fronteira Oeste, Central, Litoral Norte e
Lagunar, chegando em 4% a nível estadual. A fase maior
de maturação se aproxima dos 60%.
Milho: A maior parte da área plantada com a
cultura do milho no estado do Rio Grande do Sul está
colhida, correspondendo a 41% da área, e outros 16%
com o grão estão em ponto de colheita. Em enchimento
de grãos, a cultura apresenta 26% da área. A área colhida
no Estado é diferenciada, maior na Fronteira Noroeste e
Missões com aproximadamente 74% colhido, Alto
Uruguai apresenta 40% colhido e a região Serrana está
iniciando a colheita. De modo geral, dados sobre a
colheita apresentam elevada produtividade e boa
qualidade de grãos. A produtividade irá ultrapassar a
estimativa inicial. Nas regiões Celeiro, Noroeste Colonial
e Alto Jacuí, o aumento da área cultivada com irrigação
tem aumentado a produtividade média da cultura.
Feijão: A colheita evoluiu nas primeiras regiões
onde a cultura foi implantada, como na Campanha,
Fronteira Oeste, Central, Litoral Norte e Lagunar,
chegando em 4% a nível estadual. A fase maior de
maturação se aproxima dos 60%. As lavouras dessa
região apresentam bom desenvolvimento devido às
ótimas condições climáticas até o momento.
Fonte: Emater

Soja: No Rio Grande do Sul, a soja está em
estágio principalmente de enchimento de grãos,
com 72% do total da área plantada; as fases de grão
maduro e colhido somam 5% da área plantada. De
maneira geral, a semana apresentou clima favorável
ao desenvolvimento da cultura no Estado, com bom
aporte de umidade no solo e temperaturas mais
amenas, garantindo o seu potencial produtivo,
embora se observe diferencial de potencial entre
lavouras.

SOJA - CHICAGO
Os futuros da oleaginosa permaneciam sobre o
pilar das boas notícias vindas das relações entre China
e Estados Unidos e da possibilidade de um acordo ente
as duas maiores economias do mundo estarem mais
próximas depois das últimas rodadas de negociações.
De acordo com o próprio presidente Donald
Trump anunciou, mais uma vez, pela sua conta no
Twitter, a nação asiática teria se comprometido com os
americanos em comprar mais cerca de 10 milhões de
toneladas de soja. O presidente americano, na última
sexta, se reuniu com o 1º ministro chinês, Liu He, braço
direito de Xi Jinping quando o assunto é economia.
Como explicou o analista sênior do portal Farm
Futures, Bryce Knorr, "o mercado da soja acompanha
ainda o financeiro, que nesta segunda viu as ações na
China subirem depois das notícias da possibilidade do
acordo".

Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: Uma frente fria ainda causa chuva sobre a Metade Norte e Fronteira Oeste do Rio
Grande do Sul entre a segunda (25) e terça-feira (26). A partir da quarta-feira (27), o tempo seco predomina
e a temperatura declina chegando perto dos 10°C pela manhã. Na segunda metade da semana, o calor
retornará.

Prognóstico: Fev/Mar/Abr: Para o mês de fevereiro o modelo mostra precipitações pouco acima do padrão
no sul e leste, predominando dentro do padrão climatológico nas demais regiões do Estado. A expectativa
para os meses de março e abril será de chuvas um pouco acima do padrão climatológico, especialmente no
Sul e Oeste do estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: NotíciasAgrícolas
Fonte: Notícias Agrícolas

Cotações

--- Unifertil ---

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 25/02:
> Paranaguá/PR:

- R$ 80,00

>Rio Grande/RS:

- R$ 79,00
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
25/02/2019 – 18/02/2019 – fevereiro 2018

ARROZ (04.17.27)

1,79

1,96

1,65

MILHO (05.20.20)

2,05

2,67

2,06

SOJA

(02.20.20)

0,95

1,18

0,84

TRIGO (05.20.20)

1,71

1,97

1,89

Cotações Ano Anterior (26/02/2018)
Soja: R$ 65,03 - Milho: R$ 27,33 - Trigo: R$
29,50 - Feijão: R$ 110,00 - Arroz: R$ 34,15.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Os preços internacionais do milho na Bolsa de
Chicago (CBOT) registram leves quedas ao longo dessa
segunda-feira (25). As principias cotações registraram
desvalorizações entre 1,25 e 1,75 pontos negativos por
volta das 11h59 (horário de Brasília). O vencimento
março/19 era cotado a US$ 3,73, o maio/19 valia US$
3,81 e o julho/19 era negociado por US$ 3,91.
Segundo análise de Bryce Knorr da Farm os
dados divulgados na semana passada estão ajudando o
mercado a esclarecer a demanda de safras antigas e
falar sobre novas safras. As vendas de exportação para
as seis semanas que se encerraram em 14 de fevereiro,
totalizando 238,5 milhões de bushels, foram um pouco
melhores do que as estimativas comerciais e à frente
da taxa necessária para atingir a previsão do USDA para
a safra de 2018. Os embarques, no entanto, precisarão
aumentar notavelmente para atingir esse total, com
uma média de mais de 50 milhões de bushels por
semana na segunda metade da campanha de
comercialização.
O Compromisso dos Comerciantes de sextafeira sugere que os grandes especuladores ainda
continuam em viés de baixa. Embora esses fundos
cobrissem a maioria de suas apostas pessimistas na
primeira semana de fevereiro.

Fonte: Notícias Agrícolas

As importações chinesas de soja norteamericana quase dobraram em janeiro em relação ao
mês anterior, com cargas sendo encomendadas pelo
maior importador mundial da oleaginosa logo após
uma trégua comercial entre os dois países, segundo
dados da alfândega da China.
O gigante asiático importou 135.814 toneladas
de soja dos EUA em janeiro, um aumento de 95 por
cento em relação às 69.298 toneladas em dezembro.
Mas o número ainda é 99,7 por cento inferior aos 5,82
milhões de toneladas do mesmo mês do ano anterior,
já que as pesadas tarifas de Pequim sobre os
embarques norte-americanos restringiram as compras.
A China normalmente compra soja dos Estados
Unidos no quarto e primeiro trimestres de cada
temporada, quando a colheita norte-americana
domina o mercado. Mas os compradores chineses
evitaram os produtos norte-americanos em meio à
disputa comercial e pegaram a oferta brasileira.
As importações chinesas da oleaginosa dos
EUA, seu segundo maior fornecedor, caíram
acentuadamente no ano passado e praticamente
zeraram em novembro. Compras limitadas foram
retomadas após os dois países concordarem com uma
trégua em dezembro.
No entanto, a China importou 4,93 milhões de
toneladas de soja brasileira em janeiro, mais que o
dobro do ano passado (2,07 milhões de toneladas).

Fonte: Notícias Agrícolas

Indicadores

Eventos

Participação na 29ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz em Capão do Leão/RS.

Participação na 4° Expo Agro Cotricampo em Campo Novo/RS.

A Unifertil visitou o evento em Cruz Alta/RS “Noite de campo Sementes Aurora”.

