
 

 
 

Período: de 04 a 12 de outubro de 2020. 

 

 
 

Semana com continuidade do tempo 

seco e baixa umidade no solo e no ar. 

Predomínio de tempo aberto com 

aumento da nebulosidade na quarta-feira á 

tarde e quinta-feira durante todo o dia. A 

formação de nuvens provocou precipitações 

localizadas com volumes extremamente baixos 

concentrados em pequenas áreas. 

Grande variação de temperatura durante 

o dia, com noites e madrugadas frescas e tardes 

quentes. 

Clima quente e seco provocando 

diminuição dos mananciais de água na região, 

preocupando produtores, pois o histórico 

hídrico aponta para grandes volumes de 

precipitações neste período em anos anteriores.  



 
 

 
 

CULTURAS DE VERÃO 

Período de baixa umidade no solo prejudicando o desenvolvimento das culturas de verão. 

Tabela geral das culturas: 

DESCRIÇÃO: Soja Milho Feijão 1ª Feijão 2ª 

Área 2019/20 (ha) 942.446 78.970 1.175 4.102 

Perspectiva 2020/21 (ha) 960.226 83.240 1.083  

Área realizada (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Área Semeada (%) 00,90 94,90 84,00 00,00 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

Vegetativo 100,00 100,00 100,00 0,00 

Floração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Granação 0,00 0,00 0,00 00,00 

Maturação 0,00 0,00 0,00 00,00 

Área colhida (%)     

Rendimento (sc/ha)     

Preço médio (R$/sc/60kg) 147,40 62,90 213,00 

 

 

SOJA 

Com solo muito seco não foi possível dar continuidade à operação de semeadura da 

cultura. 

As lavouras implantadas nas semanas anteriores estão emergindo desuniformemente, mas 

as sementes que não germinaram continuam intactas no solo, sem ataque de pragas ou doenças, 

necessitando apenas de umidade adequada para germinar. 

O preparo das lavouras com aplicação de herbicidas para controle das ervas daninhas 

requer atenção redobrada devido a baixa umidade no ar e as plantas com crescimento paralisado. 

Nas áreas onde as culturas de inverno estão sendo colhidas não há rebrote das plantas daninhas, 

não sendo indicado aplicar os herbicidas em plantas de soqueira com baixo volume de folhas. A 

resolução do MAPA liberando os estoques de Paraquat tem auxiliado no preparo das áreas com 

utilização de aplicação sequencial. 

Tratamento das sementes nas propriedades com fungicidas e inseticidas em fase final de 

operação. 

Preços sendo praticados entre R$ 145,00 a R$ 149,00/sc. de 60 kg, com média em R$ 

147,40. Disponível em Cruz Alta – R$ 152,50. 

 

 

 

 



 
 

MILHO 

Cultura com crescimento muito lento e apresentando sintomas de déficit hídrico, com 

enrolamento de folhas e colmos finos. 

As lavouras se encontram entre os estádios fenológicos de V3 a V6 momento adequado 

para aplicação de fertilizante nitrogenado em cobertura e controle de ervas. Estas práticas 

requerem umidade adequada no solo para não comprometer a operação. As condições climáticas 

atuais não permitem estas atividades, preocupando os produtores, pois podem impactar no 

potencial produtivo da cultura se não forem realizados no estádio atual da cultura do milho. 

O longo período com baixa umidade tem favorecido o ataque de lagarta do cartucho e 

complicado a efetividade de seu controle. 

Preços sendo praticados entre R$ 62,00 e R$ 63,00/sc. Preço médio de R$ 62,90/sc. 

Disponível em Cruz Alta R$ 68,00. 

 

FEIJÃO 

Área projetada para plantio em Setembro concluída, restando pequena área a ser semeada 

em Dezembro do Feijão 1ª Safra. 

As últimas lavouras semeadas apresentando emergência desuniforme, necessitando 

retorno da umidade no solo para emparelhar as lavouras. 

Lavouras já emergidas com crescimento lento e já apresentando sintomas de déficit 

hídrico. 

Aumento do ataque de pragas, sem danos até o momento. 

Preço médio do grão na região R$ 213,00/sc. de 60 quilos. 

 

 

CULTURAS DE INVERNO 

 

Avanço na colheita das culturas de inverno com queda de produtividade. 

DESCRIÇÃO: Trigo Aveia Branca Cevada Canola 

Área 2019 (ha) 214.850 91.665 8.200 7.127 

Perspectiva 2020 (ha) 261.045 92.035 6.715 8.053 

Área realizada (ha)     

Área Semeada (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

Vegetativo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Floração 1,50 00,00 0,00 0,00 

Granação 61,20 7,30 27,60 2,00 

Maturação 31,80 68,50 72,40 55,40 

Área colhida (%) 5,50 24,20 0,00 42,60 

Rendimento (sc/ha) 37,0 24,8  15,5 

Preço médio (R$/sc/60kg) 62,80 32,60 S/I 132,90 

 



 
 

TRIGO 

 

Cultura encurtando o ciclo devido a baixa umidade no solo e evoluindo muito rapidamente 

para a maturação, com prejuízos no enchimento de grãos. 

Espigas formadas nos afilhos emitidos após as geadas são as mais prejudicadas com a falta 

de umidade no solo. O desenvolvimento do grão foi afetado, diminuindo de tamanho e peso final. 

Nas espigas normais o enchimento dos grãos é desuniforme por espigueta. O primeiro e o 

segundo grão da espigueta com bom desenvolvimento, mas o terceiro grão (e raramente o quarto 

grão da espigueta) não foi totalmente desenvolvido devido a antecipação da maturação da 

cultura. 

Com o acúmulo de massa nos grãos e consequente aumento de peso nas espigas, tem 

aumentado o tombamento de plantas que apresentavam pequenos danos nos caules ocasionados 

pelas geadas, mas que não haviam comprometido por completo o desenvolvimento. 

As lavouras colhidas até o momento apresentaram produto de boa qualidade, melhorando 

o PH em relação a semana anterior. 

Aumento da necessidade de aplicação de produtos recomendados para uniformizar a 

maturação e proporcionar uma boa operação de colheita. 

Preços sendo praticados entre R$ 62,00 e R$ 65,00/sc. de 60 kg, com média de R$ 62,80. 

Disponível em Cruz Alta R$ 72,00. 

 

AVEIA BRANCA 

 

Cultura em final de ciclo com avanço significativo na área colhida. 

Grande variabilidade na produtividade e qualidade final do produto. Lavouras mais 

prejudicadas não sendo viável economicamente realizar a colheita. 

Produtividade média das lavouras abaixo de 1.500 kg/ha.  

Grande procura pelo produto colhido para ser destinado à alimentação animal. 

Clima seco favorecendo a qualidade do grão. 

Melhora no preço da aveia com qualidade industrial. 

Preço médio praticado na região de R$ 32,60/saca de 60 kg. 

 

CEVADA 

 

Cultura em fase de maturação com regular potencial produtivo, mas baixa qualidade. 

Análises dos grãos em fase final de maturação apontam produto fora dos padrões para atender a 

indústria cervejeira. 

Pela baixa qualidade as empresas armazenadoras não receberão o produto, devendo ser 

destinado à alimentação animal, mas com dificuldade de encontrar local de armazenagem. 

 

 

 

 



 
 

CANOLA 

 

Cultura em plena colheita com baixo rendimento.  

Primeiras áreas colhidas com grãos pequenos e baixo número de grãos por síliqua. 

Lavouras mais tardias com melhor potencial de produção.  

Para evitar debulha os produtores estão realizando corte e enleiramento ou adição de 

adjuvantes que funcionam como agente adesivo evitando perdas. 

Preço médio praticado na região de R$ 132,90/saca de 60 kg. 

 

 

 

 

 
 

OLERÍCOLAS 

Clima quente e seco favorável ao desenvolvimento das olerícolas em geral. 

Intensificação da irrigação nas culturas. 

Redução do transplantio de folhosas cultivadas a campo e aumento da instalação de 

estufas para cultivo protegido de alface e rúcula. 

Continuidade de ataque de ácaros e tripes. 

Abóboras, pepino e vagens em plena produção, planta menores com ramos e entrenós 

mais curtos. 

 

 

Tabela de preços médios praticados na região 
Produto Unidade Preço (R$) 

Alface cab. 2,09 

Beterraba kg 3,29 

Brócolis  kg 3,80 

Cenoura  kg 3,50 

Couve-flor kg 4,80 

Mandioca c/ casca kg 1,87 

Mandioca s/ casca kg 5,46 

Pepino kg 4,60 

Repolho kg 2,90 

Rúcula maço 2,30 

Tomate kg 5,10 

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Ijuí. 

 

 

 

 

 



 
 

FRUTÍCOLAS 

 

Cultura do pêssego em estádio de crescimento final da polpa e amadurecimento incipiente. 

Plantas com ramos vigorosos e baixo potencial produtivo. Monitoramento e controle da mosca 

das frutas. 

Citros em colheita da laranja Valencia, baixa produtividade. Produção para a próxima safra 

com bom número de frutos em estádio de desenvolvimento inicial. Baixa incidência de mosca das 

frutas até o momento. 

Cultura do morangueiro em pico de produção com frutos saborosos e grandes, baixa 

incidência de doenças. 

 

 Tabela de preços médios (mesa)/kg 
Produto Preço (R$/kg) 

Bergamota 2,20 

Laranja 1,70 

Melão S/I 

Melancia S/I 

Morango 18,70 

Pêssego S/I 

Uva S/I 

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Ijuí. 

 

 

 

 
 

 

PASTAGENS 

Pastagens com desenvolvimento lento devido a baixa umidade no solo. 

Forrageiras anuais de inverno em final de ciclo, em estádio reprodutivo, com baixa oferta 

de forragem e qualidade inferior. 

Forrageiras anuais de verão implantadas até o momento com emergência desuniforme e 

crescimento inicial muito lento. 

Forrageiras perenes de verão diminuído o desenvolvimento e consequentemente a oferta 

de forragem verde. 

 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

Atividade muito aquecida pelo preço do produto pago ao produtor. Produção estabilizada, 

com pequena redução nas propriedades com sistema de produção a pasto e aumento nas 

propriedades com animais estabulados. 



 
 

Longo período com baixa umidade beneficiando o manejo dos animais e a higiene na 

ordenha. 

Produtores ampliando o rebanho com aquisição de novilhas prenhas para tirar proveito do 

peço em alta. 

Sanidade do rebanho sob controle com pequeno aumento de incidência de carrapatos em 

focos regionalizados. 

   

 

APICULTURA 

 

Primeiras colheitas de mel das colmeias que foram deslocadas para as floradas da canola.  

Produtores dando prosseguimento à revisão e colocação de melgueiras nas colmeias. 

Preço médio: Atacado: 12,00/kg 

                          Varejo: 21,00/kg  

 

 

PISCICULTURA 

Intensificação do preparo dos tanques para novo povoamento. 

Retomada da alimentação dos tanques de engorda conforme elevação da temperatura das 

águas. 

Preocupação como volume das águas que não se recuperaram totalmente, podendo 

comprometer as criações no verão. 

 

Preços pagos aos piscicultores  
Espécie/ Produto Preço (R$/kg) Vivo 

Carpa Húngara 6,40 

Carpa Prateada 6,50 

Carpa Cabeça Grande 6,30 

Carpa Capim 6,80 

Tilápia 6,08 

Jundiá 9,50 

  

Alevinos Entre 0,30 e 0,40  Unidade. 

 Tamanho 5 a 8 cm 

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Ijuí 

 

Eng.º Agr.º Gilberto Bortolini 

ATR – Sistemas de Produção Vegetal 

Emater/RS-Ascar - Ijuí 


