
 

 
 

Período: de 18 a 24 de Outubro 2021. 
 

 
Período entre os dias 18 e 24 de 

outubro marcado pelo retorno dos dias 

ensolarados e com retorno da chuva no 

sábado. 

De segunda-feira a sexta-feira houve 

predomínio de sol, sem formação de 

nebulosidade e diminuição da umidade do 

ar durante a semana. 

As temperaturas tiveram grande 

variação durante o dia com sensação de frio 

ao amanhecer e rápida elevação durante o 

dia. 

No sábado retorno das precipitações 

de forma geral em toda a região, com 

maiores volumes acumulados nos 

municípios próximos de Tenente Portela. 

Chuva calma sem causar danos nas culturas 

e sem escorrimento superficial. 

 

 

 

 

 
 



  
 

 
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 (%) 5,80 92,00 100,00 00,00 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

Vegetativo 100,00 100,00 78,00 0,00 

Floração 0,00 0,00 22,00 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) 160,20 83,70 240,00 

 

SOJA 

Avanço lento da semeadura da cultura na região devido a alta umidade no solo, que 

provoca aderência da argila nas rodas compactadoras da semeadora, exigindo maior atenção na 

regulagem da profundidade de semeadura. Início da implantação um pouco mais atrasado em 

relação a safra 2020/21. 

Lavouras semeadas em germinação com as primeiras plantas emergindo na superfície do 

solo. 

Aumento da adoção do uso de inoculante prática indispensável para fornecer o nitrogênio 

(N) que a soja necessita através de uma simbiose. A bactéria inoculada (Bradyrhizobium 

japonicum e Bradyrhizobium elkanii) nas sementes é responsável pelo processo de Fixação 

Biológica do Nitrogênio (FBN) que a soja necessita. 

Produtores dando continuidade ao preparo das áreas com maior atenção para o controle 

da buva. 

62eços de pedra sendo praticados entre R$ 158,00 a R$ 159,00/sc. de 60 kg, com média de 

R$ 160,20/sc. na região. Bolsa de cereais de Cruz Alta para produto disponível R$ 171,00/sc. 

 

MILHO 

Cultura segue com excelente desenvolvimento e com folhas apresentando coloração verde 

escura mais intensa. 

Produtores finalizando a aplicação de adubação nitrogenada em cobertura e aplicação de 

herbicidas para controle de ervas. 

Continua baixa incidência de cigarrinha e até o momento não foram observados sintomas 

de danos causados direta ou indiretamente pela praga. 



  
 

Aa primeiras lavouras implantadas com híbridos precoces em início de formação do 

pendão. 

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

de R$ 83,70/sc. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 89,00/saca de 60 kg. 

 

FEIJÃO 

Cultura evoluindo rapidamente para o estádio reprodutivo com aproximadamente 22% das 

lavouras em floração, apresentando plantas de estatura alta, entrenós mais longos, folhas largas e 

excelente emissão de flores. 

Lavouras seguem com baixa incidência de doenças, com diminuição do ataque de 

diabrótica. 

Preço médio do grão na região R$ 240,0/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 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

Vegetativo 00,00 00,00 00,00 00,00 

Floração 0,00 00,00 00,00 00,00 

Granação 21,00 1,00 00,00 10,20 

Maturação 69,10 44,00 47,00 67,50 

Área colhida (%) 9,90 55,00 53,00 22,30 

Rendimento (sc/ha) 50,1 43,00 41,4 28,3 

Preço médio (R$/sc/60kg) 83,30 51,50 S/I 145,20 

 
TRIGO 

Cultura em estádio de maturação com colheita lenta até o momento. 

As lavouras colhidas apresentam grande variabilidade de produção conforme localização 

da região. 

No município de Catuípe as lavouras estão surpreendendo com produtividade levemente 

superior ao estimado após os eventos climáticos adversos ocorridos durante o ciclo da cultura 

(baixo volume de chuvas e geadas) com média próxima a 50 sacas/hectare. 

No município de Jóia as lavouras estão apresentando produtividade abaixo da esperada 

inicialmente com média de 30 sacas/hectare. 

No município de colorado as lavouras colhidas apresentaram boa produtividade com 

destaque para a qualidade do grão com PH (peso do hectolitro) superior a 78. 



  
 

Em Santo Augusto a variabilidade de produtividade entre lavouras é maior, variando entre 

35 a 70 sacas/hectare e PH entre 74 e 78. 

Aumento da incidência de lagartas principalmente nas lavouras mais tardias com 

necessidade de controle. Nas lavouras mais infestadas a praga está atacando as espigas do trigo. 

Produto com preço sendo praticado entre R$ 82,00 a R$ 85,00/ saca de 60 kg, com média 

de R$ 83,30/saca de 60 kg. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 86,00/saca de 60 kg. 

 

AVEIA BRANCA 

Cultura priorizada para colheita devido ao estádio mais avançado de maturação e menor 

área cultivada. 

A medida que a colheita avançou foi observado diminuição da produtividade das lavouras e 

queda da qualidade do grão colhido. 

Preço médio praticado na região de R$ 51,50/saca de 60 kg, variando de R$ 48,00 a R$ 

60,00. 

 

CEVADA 

Cultura com avanço rápido da colheita. Pouca informação da qualidade do produto colhido, 

pois está sendo destinada a alimentação animal e armazenado nas propriedades. 

 

CANOLA 

Cultura em estádio de colheita e apresentando bom potencial produtivo médio. No 

município de Jóia que contém a principal área cultivada da região, as lavouras apresentam menor 

potencial produtivo devido aos eventos climáticos adversos que comprometeram o bom 

desenvolvimento da cultura. 

No município de colorado algumas lavouras surpreenderam com produtividade levemente 

superior a 2.500 kg/ha. 

Em Ibirubá as primeiras lavouras colhidas apresentam síliquas bem desenvolvidas e grãos 

bem formados, resultando em bons níveis de produtividade. 

Preço médio praticado na região de R$ 145,20/saca de 60 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

OLERÍCOLAS 

Semana com alta insolação e boa umidade no solo colaboraram para o bom 

desenvolvimento da olerícolas na região. Grande destaque para a qualidade dos produtos 

ofertados no mercado local. 

As chuvas ocorridas no sábado não prejudicaram as culturas cultivadas a campo. 

Aumento da temperatura tem favorecido o ataque de tripes nas folhosas, principalmente 

alface. A diminuição da umidade relativa do ar e do solo contribuiu para a diminuição das 

podridões da alface. 

Cultura da mandioca apresentando morte de plantas nos estádios iniciais de 

desenvolvimento, ocasionada pelo ataque de bacteriose causada por Xanthomonas campestrispv. 

Manihotis. 

 Início da colheita da cultua da cebola, mas com área pouco expressiva na região. Culturas 

apresentando excelente produtividade e qualidade superior. 

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

Alface cab. 2,12 

Beterraba kg 3,30 

Brócolis  kg 5,30 

Cenoura  kg 3,80 

Cebola kg 4,00 

Couve-flor kg 5,30 

Mandioca c/ casca kg 2,30 

Mandioca s/ casca kg 5,33 

Pepino kg 5,00 

Repolho kg 2,43 

Rúcula maço 2,20 

Tomate kg 4,00 

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

 

FRUTÍCOLAS 

Segue colheita do pêssego, mas os frutos apresentam tamanho um pouco abaixo do ideal. 

Baixa incidência de mosca das frutas até o momento, mas com aumento de podridão parda. 

Videiras seguem com bom desenvolvimento em estádio de desenvolvimento inicial das 

bagas. Produtores realizando aplicação de fungicidas. 

Cultura do morango apresentando melhora no sabor e qualidade dos frutos. 

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

Bergamota 2,10 

Laranja 2,30 

Melão S/I 

Melancia S/I 



  
 

Morango 18,00 

Pêssego 5,00 

Uva S/I 

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

 

 

 
 

PASTAGENS 

Azevém tetraploide em final de ciclo diminuindo a produção de massa verde. As demais 

forrageiras anuais de inverno com ciclo já finalizado. 

Segue implantação escalonada das forrageiras anuais de verão. Lavouras apresentando 

bom estabelecimento nas últimas semanas. A maioria das lavouras já implantadas com forrageiras 

anuais de verão não atingiu o ponto de entrada dos animais até o momento. 

Pastagens perenes de verão com bom desenvolvimento, apresentando grande volume de 

massa verde e forragem de boa qualidade.  

Cultura do milho silagem destinado a confecção de silagem com desenvolvimento superior 

a safra 2020/21. 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

Volume de produção total da região com leve queda em relação a semana anterior, mas 

dentro da curva de tendência para a época do ano. 

Semana com diminuição da umidade e elevação da temperatura contribuiu para o manejo 

dos animais e diminuição do acúmulo de barro nos locais de transito dos animais. 

Aumento do fornecimento de alimentos conservados e concentrados para suprir a 

diminuição da produção das pastagens. 

 

APICULTURA 

Segue a captura de enxames e transferências para as caixas definitivas para repor ou 

ampliar o número de colmeias. 

Aumento do trabalho das operárias com a florada das nativas. 

Preço pago ao produtor. 

Atacado: 14,00/kg 

                          Varejo: 21,00/kg  

 

 

 

 

 



  
 

PISCICULTURA 

 

Temperatura da água dos tanques abaixo da ideal para o bom desenvolvimento dos peixes, 

acarretando menor consumo de alimento e consequentemente demora no crescimento para 

atingir tamanho adequado para abate. 

Produtores aumentando gradativamente o fornecimento de alimentos, mas bem abaixo do 

esperado para a época do ano. 

 

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

Carpa Húngara 6,70 

Carpa Prateada 6,50 

Carpa Cabeça Grande 6,50 

Carpa Capim 7,50 

Tilápia 8,30 

Jundiá 6,50 

  

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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