CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: O plantio segue seu transcurso dentro da
normalidade, com praticamente todas as regiões
produtoras, do Sul ao Norte, registrando áreas já
semeadas. Na região administrativa de Caxias do Sul,
apenas nos Campos de Cima da Serra ainda há áreas em
preparo, uma vez que nesta zona o período recomendado
para o plantio vai de 21/6 a 31/7. Nesse sentido, o
percentual de área plantada atinge nesta semana 70% do
total previsto em nível estadual.
Nas lavouras do Noroeste, próximas à fronteira
com a Argentina, plantadas no início de maio, os
produtores já iniciaram trabalhos de adubação em
cobertura, objetivando que as plantas tenham um
perfilhamento mais vigoroso e, consequentemente, uma
melhor produção.
Alho: Na Serra gaúcha, momento de intensificação
no plantio da safra para as variedades tardias, destacandose a São Valentin, alho nobre com bulbo roxo, bulbilhos de
tamanho médio e aroma de forte intensidade. Nos galpões
ainda permanece estocado considerável volume do
produto da safra anterior, embora a consciência dos
alhicultores com a época avançada para a manutenção do
produto em condições de comercialização.
Cebola: Em muitas áreas a semeadura da cebola
está concluída. Ainda ocorrem as semeaduras das
cultivares tardias; previsão do transplante entre meados de
junho e agosto. As áreas de terras e a formação dos
canteiros seguem sendo preparados para o transplante das
mudas; cebolicultores já iniciaram a intensificação do
transplante das mudas de cebola para os canteiros
definitivos. A área transplantada está em 15% da intenção
de plantio.
Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Importação de carne bovina da França:
PEQUIM (Reuters) - A China assinou um acordo nesta
segunda-feira com a França para a importação de
carne bovina do país europeu. O acordo estava ligado
aos requisitos de higiene e inspeção para a carne
bovina francesa, de acordo com uma declaração lida
por um funcionário chinês não identificado que
anunciou o acordo no Grande Salão do Povo.
O acordo segue-se à decisão da China de
suspender seu embargo à carne bovina francesa no
ano passado, uma proibição que remonta à crise da
doença da vaca louca na Europa há duas décadas. No
entanto, Pequim deve certificar plantas de
processamento antes que qualquer carne possa ser
embarcada.
O Primeiro-ministro da China, Li Keqiang, disse
aos repórteres que após o acordo ter sido assinado no
Grande Salão do Povo, em Pequim, a China está
disposta a abrir ainda mais seu mercado e comprar
mais produtos agrícolas franceses.
Li também observou que o acordo "permitirá
que os consumidores chineses consumam
rapidamente mais carne bovina francesa de alta
qualidade e outros produtos agrícolas".
Ele não deu detalhes.
A China é o segundo maior importador global
de carne bovina, com quase 700 mil toneladas
adquiridas em 2017, no valor de cerca de 3,3 bilhões
de dólares, com os volumes crescendo 20 por cento
ante o ano anterior, segundo dados da alfândega
chinesa.
Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A semana inicia com chuva, mas logo ameniza por alguns dias, voltando a aparecer e se
estendendo até sábado.

Prognóstico Jun/Jul/Ago: Para o mês de junho, tendência de predominar precipitações pouco abaixo do
padrão na maior parte do Estado, exceto no oeste e noroeste onde deve ficar dentro do padrão. O
prognóstico para as temperaturas mínimas indica, para o mês de valores mensais predominando pouco
abaixo do padrão no norte e nordeste e dentro nas demais regiões. Já para as temperaturas máximas
o modelo indica para os meses de junho e julho, temperaturas médias mensais pouco acima do padrão,
especialmente nas regiões oeste, sul e centro do Estado.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 25/06:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 83,50
- R$ 84,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --25/06/2018 - 18/06/2018– JUNHO 2017

ARROZ (04.17.27)

1,89

2,14

1,33

MILHO (05.20.20)

1,93

2,16

2,30

SOJA

(02.20.20)

0,97

1,07

0,85

TRIGO (05.20.20)

1,77

1,97

1,67

Cotações Ano Anterior (26/06/2017)
Soja: R$ 58,75 - Milho: R$ 22,50 - Trigo: R$
32,08 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 39,57.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Durante a sessão desta segunda-feira (25), os
futuros do milho negociados na Bolsa de Chicago
(CBOT) ampliaram as perdas. Às 12h06 (horário de
Brasília), as principais posições da commodity
recuavam entre 4,25 e 5,00 pontos. O contrato
julho/18 era cotado a US$ 3,52 por bushel e o
setembro/18 trabalhava a US$ 3,61 por bushel. O
dezembro/18 era negociado a US$ 3,73 por bushel.
"Os futuros de grãos estão baixos nesta
segunda-feira, pressionados pelos últimos movimentos
na disputa comercial entre os EUA e a China. Notícias
da administração Trump pode impor restrições ao
investimento chinês em empresas de tecnologia dos
EUA enviaram mercados caindo ao redor do mundo",
informou o site internacional Farm Futures.
Paralelamente, as atenções dos participantes
do mercado permanecem voltadas ao comportamento
do clima no Meio-Oeste. "As lavouras de soja e milho
dos EUA se beneficiaram de condições de crescimento
úmido e quente até agora, pressionando ainda mais os
preços. Mas agora alguns analist5as estão
considerando se o solo está muito molhado em
algumas áreas", informou a agência Reuters.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

A pressão já conhecida sobre os preços da soja
praticados na Bolsa de Chicago e as incertezas sobre
uma melhora nas relações comerciais entre China e
Estados Unidos faz com que os fundos investidores
sigam se desfazendo de suas posições na commodity e
pesam ainda mais sobre as cotações no pregão desta
segunda-feira (25). Na última semana, os
especuladores estavam comprados em apenas 27,073
mil contratos, a menor posição desde a semana
encerrada em 23 de janeiro, segundo números do CFTC
(Commodity Futures Trading Commission).
Assim, as baixas nesta primeira sessão da
semana já vinham sendo intensificadas no início da
tarde e, por volta de 12h05 (horário de Brasília),
variavam de 15,50 a 16,75 pontos, com o julho/18 já
atuando abaixo dos US$ 8,80 por bushel. Com isso, o
novembro/18 já perdia também o patamar dos US$
9,00, o qual ainda conseguia sustentar pela manhã.
"Os 'gerentes do dinheiro' se tornam cada vez
mais pessimistas sobre os futuros da soja e do milho
diante das boas condições de clima para o
desenvolvimento das lavouras no Meio-Oeste
americano. Apesar do excesso de chuvas em algumas
áreas, a maior parte do Corn Belt conta com um cenário
ideal para seu progresso desde o início dessa nova
safra", dizem os analistas do portal internacional
Agriculture.com.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

Eventos
Durante toda a semana anterior, as equipes técnica e de vendas da Unifertil estiveram presentes em
algumas das nossas empresas parceiras realizando treinamentos técnicos e visitas aos nossos clientes. Dentre
as empresas visitadas estão: Kombate – São Borja/RS, Plantebem – Cruz Alta/RS, Vetagro - Uruguaiana/RS e
Agroplan – Uruguaiana.
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