
 

 
 

Período: de 27 de Setembro a 03 de Outubro 2021. 
 

 
Período entre os dias 27 de setembro 

e 03 de outubro marcado pela alta umidade 

e precipitações em toda a região. 

Os volumes acumulados de chuvas 

foram muito variáveis entre os municípios 

da região, com os maiores acumulados nos 

municípios de Colorado e Tenente Portela. 

Chuvas acompanhadas com ventos 

fortes em determinadas localidades. 

Queda de granizo provocando danos 

nas lavouras nos municípios de Crissiumal e 

Tenente Portela.  

Grande amplitude termina com 

madrugadas frias e tarde quentes, chegando 

a 25ºC de diferença entre mínima e máxima 

do dia. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
CULTURAS DE VERÃO 

Tabela geral das culturas:  

DESCRIÇÃO: Soja Milho Feijão 1ª Feijão 2ª 

Área 2020/21 (ha) 960.226 83.240 1.291 5.375 

Perspectiva 2021/22 (ha) 965.016 83.845 1.157  

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

Área Semeada (%) 00,00 89,80 93,00 00,00 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

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

Floração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Granação 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maturação 00,00 0,00 0,00 0,00 

Área colhida (%)     

Rendimento (sc/ha)     

Preço médio (R$/sc/60kg) 155,70 83,80 245,00 

 

SOJA 

 

Cultura em entressafra. 

Com umidade acima da ideal para transito de máquinas nas lavouras os produtores se 

limitaram a realizarem os serviços de tratamento de sementes e regulagem de semeadoras.  

Previsão de início de plantio da nova safra a partir do dia 11 de outubro. 

Preços de pedra sendo praticados entre R$ 155,00 a R$ 157,00/sc. de 60 kg, com média de 

R$ 155,70/sc. na região. Bolsa de cereais de Cruz Alta para produto disponível R$ 167,00/sc. 

 

MILHO 

 

Cultura em final de implantação, restando as áreas planejadas para semeadura em final de 

dezembro e janeiro. Lavouras bem estabelecidas, com germinação  e desenvolvimento uniformes 

e sem plantas suprimidas até o momento. 

Produtores dando continuidade às aplicações de herbicidas para controle de ervas e 

conciliando com inseticidas para controle da cigarrinha nas lavouras com incidência. Presença da 

cigarrinha das pastagens na lavoura de milho sem preocupação com danos. 

Com boa umidade no solo, a distribuição da adubação nitrogenada em cobertura está 

sendo realizada no momento ideal e seguindo os estádios fenológicos das plantas mais indicados 

tecnicamente para altos rendimentos. 

Produto com preço do dia sendo praticado entre R$ 82,00 a R$ 84,00/ saca de 60 kg, média 

de R$ 83,80/sc. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 89,00/saca de 60 kg. 

 



 
 

FEIJÃO 

 

Cultura com bom desenvolvimento, crescimento rápido e folhas grandes. Aumento do 

ataque de insetos desfolhadores necessitando controle nas lavouras com maior incidência. 

Lavouras em emergência apresentando pequenos danos no primeiro trifólio nas 

localidades onde as precipitações foram intensas, mas não comprometendo a cultura. 

Preço médio do grão na região R$ 245,0/sc. de 60 quilos. 

 

 

CULTURAS DE INVERNO 

 

DESCRIÇÃO: Trigo Aveia Branca Cevada Canola 

Área 2020 (ha) 269.770 88.465 6.715 7.853 

Perspectiva 2021 (ha) 307.540 81.745 S/I 7.970 

Área realizada (ha) 312.027 80.265 2.760 8.490 

Área Semeada (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 
E 
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Vegetativo 03,00 02,70 00,00 00,00 

Floração 35,10 22,90 10,00 05,40 

Granação 50,40 40,10 65,90 91,10 

Maturação 11,50 27,60 24,10 03,50 

Área colhida (%) 00,00 06,70 0,00 0,00 

Rendimento (sc/ha)  34,00   

Preço médio (R$/sc/60kg) 79,90 51,50 S/I 142,3 

 
 

TRIGO 

 

Lavouras seguem bom desenvolvimento, com aproximadamente 50 % da área cultivada em 

estádio de enchimento de grãos e evoluindo rapidamente para a maturação. 

Semana com alta umidade e dias encobertos beneficiando o desenvolvimento de doenças 

na cultura do trigo, principalmente a giberela ou fusariose do trigo, doença de difícil controle, que 

apresentou aumento significativo nas espigas da cultura.   

Produtores dando continuidade aos tratamentos fitossanitários. 

As fortes chuvas acompanhadas de ventos e granizo causaram danos em pequenas áreas 

da região, principalmente pelo granizo. Nas lavouras localizadas nas regiões onde as precipitações 

tiveram volumes acumulados abaixo de 70 mm, não foram constatados danos. 

Produto com preço sendo praticado entre R$ 79,00 a R$ 80,00/ saca de 60 kg, com média 

de R$ 79,90/saca de 60 kg. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 84,00/saca de 60 kg. 

 

 



 
 

AVEIA BRANCA 

 

Cultura em fase final de desenvolvimento, com a maioria das lavouras em estádio 

reprodutivo e evoluindo para a maturação. 

Alta umidade impedindo a colheita das lavouras maduras, principalmente nas lavouras 

manejadas com dessecação pré-colheita. Atraso na colheita não comprometeu a qualidade dos 

grãos até o momento e representa área pouco expressiva. 

Preço médio praticado na região de R$ 51,50/saca de 60 kg. 

 

CEVADA 

 

Cultura em fase de enchimento de grãos e maturação com bom potencial produtivo. 

As fortes chuvas acompanhadas de ventos provocaram acamamento de plantas em pontos 

isolados das lavouras, não comprometendo a produtividade final. 

Baixa incidência de doenças nas espigas contribuindo para a formação de boa qualidade de 

grãos. 

 

CANOLA 

Cultura evoluindo rapidamente para o estádio de maturação, com grande variabilidade de 

potencial produtivo entre as lavouras, mas com perspectiva de boa média de produtividade na 

região administrativa da Emater de Ijuí. 

Avanço da pesquisa na cultura auxiliou na concentração do período de floração e inserção 

das síliquas na parte superior das plantas, fatores que estão auxiliando na uniformização da 

maturação e diminuição de perdas na colheita. 

Preço médio praticado na região de R$ 142,30/saca de 60 kg. 

 

 
 

OLERÍCOLAS 

Olerícolas apresentando rápido desenvolvimento beneficiadas pelo clima úmido e ameno, 

principalmente os cultivos a campo. 

Produtores realizando os manejos de controle de ervas e adubação nitrogenada em 

cobertura nos cultivos a campo. Nos cultivos protegidos os trabalhos se concentram mais nos 

manejos fitossanitários. 

Aumento da incidência de tripes nas culturas do alho, cebola e salsa em estádios 

avançados de desenvolvimento. 

Cultura do pepino com excelente desenvolvimento e pequeno ataque de diabrótica e 

tripes. 



 
 

Cultura do tomate envarado cultivada a campo, com leve atraso na implantação devido a 

alta umidade no solo nos últimos 15 dias de setembro. As primeiras lavouras implantadas em 

início de floração e trabalhos intensos de tutoramento e remição dos brotos laterais. Cultivo em 

estufa em início de colheita. 

 

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

Alface cab. 2,30 

Beterraba kg 3,40 

Brócolis  kg 4,90 

Cenoura  kg 3,75 

Couve-flor kg 5,30 

Mandioca c/ casca kg 2,50 

Mandioca s/ casca kg 5,40 

Pepino kg 6,00 

Repolho kg 2,40 

Rúcula maço 2,40 

Tomate kg 4,50 

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

 

 

FRUTÍCOLAS 

 

Cultura da videira em estádio de floração. Produtores realizando o controle de doenças. 

Citros apresentando boa florada e excelente brotação. Colheita da bergamota 

montenegrina se aproximando do final e início da colheita da laranja valência. 

 No município de Ijuí os Viveiristas estão finalizando os trabalhos de enxertias das 

frutíferas. 

 

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

Bergamota 2,20 

Laranja 2,30 

Melão S/I 

Melancia S/I 

Morango 18,00 

Pêssego S/I 

Uva S/I 

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

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PASTAGENS 

 

Culturas da aveia preta, aveia branca e trigo forrageiro em final de ciclo com diminuindo a 

produção de forragem e com baixa qualidade nutricional devido ao acúmulo de fibra. 

Azevém tetraploide não apresentou diminuição da produção até o momento. 

Forrageiras perenes de verão com desenvolvimento mais intenso, mas ainda com baixa 

produção de massa verde. Destaque para os capins elefante Pioneiro, Kurumi e Capiaçú. 

Produtores dando continuidade na implantação das forrageiras anuais de verão. Lavouras 

já semeadas com boa germinação e desenvolvimento inicial rápido. 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

Produção de leite em leve queda na região principalmente nas propriedades com sistema 

de produção a base de pasto, devido ao término do ciclo das forrageiras anuais de inverno. 

Aumento das chuvas na região provocou maior acúmulo de barro nos locais de manejo dos 

animais dificultando o deslocamento dos mesmos e maior necessidade de higiene no momento da 

ordenha. 

Preços seguem estáveis com pequenas variações entre empresas compradoras e conforme 

volume entregue e qualidade do leite. 

 

APICULTURA 

 

Produtores dando continuidade aos reparos das caixas de produção, com troca de cera  

reposição nas colmeias em atividade. 

Número expressivo de captura de enxames trazendo boas perspectivas de reposição de 

colmeias em produção. 

Atacado: 14,00/kg 

                          Varejo: 22,00/kg  

 

PISCICULTURA 

 

Início da introdução de alevinos nos tanques para criação dos peixes. 

No município de Ijuí houve registro de mortalidade de peixes com diagnóstico de causa 

ainda não definido. 

Segue o acompanhamento do desenvolvimento dos peixes nos taques povoados, e 

alimentação conforme o consumo avaliado constantemente. 

Período sem realização de despesca. 



 
 

 

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

Carpa Húngara 6,70 

Carpa Prateada 6,10 

Carpa Cabeça Grande 670 

Carpa Capim 7,10 

Tilápia 9,20 

Jundiá S/I 

  

Alevinos Entre 0,30 e 0,40 a unidade. 

 Tamanho 5 a 8 cm 

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