
 

 
 

Período: de 13 a 19 de junho de 2022. 
 

 
 

Semana caracterizada pela grande 

variação da temperatura. 

 A semana iniciou com predomínio de 

frio, ainda sob influência de massa de ar 

gelado que entrou na região entre os dias 11 

e 12 de junho. Na segunda-feira formação de 

geada intensa. 

A partir da terça feira elevação gradual 

das temperaturas até a ocorrência de 

precipitação na sexta feira.  

Final de semana com queda brusca  

das temperaturas e novamente formação de 

geada no domingo. 

As temperaturas baixas contribuíram 

para diminuir a umidade no solo e umidade 

relativa do ar. 

 

 

 
 

 

 



  

 

 
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) 944.912 78.060 1.000 00,00 

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

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

Floração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Granação 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maturação 0,00 1,00 0,00 7,50 

Área colhida (%) 100,00 99,00 100,00 92,50 

Rendimento (sc/ha) 17,5 72,20 14,40 23,1 

Preço médio (R$/sc/60kg) 183,20 82,00 182,50 

 

 

SOJA 

 

Colheita da cultura finalizada na região. Produto colhido durante a semana com umidade 

acima de 15% e com baixa incidência de grãos ardidos. 

Produtores intensificando coleta de amostras de solo para verificação da fertilidade e 

aquisição de fertilizantes para a próxima safra e a aplicação de corretivos. 

Os preços de pedra sendo praticados entre R$ 183,00 a R$ 184,00/sc. de 60 kg, com média 

de R$ 183,20/sc. na região. Bolsa de cereais de Cruz Alta para produto disponível R$ 193,00/sc. de 

60 kg. 

 

MILHO 

 

Ocorrência de geadas impactando na maturação das lavouras que se encontravam em 

estádio de grão dentado (período de aumento do conteúdo de amido nos grãos e redução da 

umidade). Lavouras apresentando folhas queimadas pelo frio e paralização do metabolismo.  

Produto com preço do dia sendo praticado entre R$ 81,50 e R$ 83,00/ saca de 60 kg, com 

média de R$ 82,00/sc. Preço para produto disponível em Cruz Alta a R$ 89,00/saca de 60 kg. 

 

 

 

 



  

 

FEIJÃO 

 

Cultura com avanço expressivo da colheita em toda a região. Grãos colhidos com umidade 

entre 20 e 22% e com qualidade prejudicada pelo excesso de umidade no estádio de maturação.  

Presença de grãos ardidos, mofados, germinados e enegrecidos, depreciando a qualidade e 

prejudicando a classificação comercial do produto na venda.  

A produtividade das lavouras não teve alteração, apenas a qualidade do grão colhido. 

Preço médio do grão na região R$ 182,50/sc. de 60 quilos. 

 

 

CULTURAS DE INVERNO 

Tabela geral das culturas:  

DESCRIÇÃO: Trigo Aveia Branca Cevada Canola 

Área 2021 (ha) 312.027 80.365 2.730 8.530 

Perspectiva 2022 (ha) 358.200 115.400 2.516 8.190 

Área realizada (ha)     

Área Semeada (%) 63,00 91,00 100,00 100,00 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

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

Floração 00,00 00,00 00,00 00,00 

Granação 00,00 00,00 00,00 00,00 

Maturação 00,00 00,00 00,00 00,00 

Área colhida (%) 00,00 00,00 00,00 00,00 

Rendimento (sc/ha)     

Preço médio (R$/sc/60kg) 112,00 67,30 S/I 176,00 
 
 
 
 

TRIGO 

 

Semana de trabalho intenso na semeadura da cultura na região, ultrapassando 60% da área 

total projetada. Foi possível realizar o plantio com condições de umidade no solo adequadas nos 

dias 14, 15 e 16 e retomada no dia 19 à tarde deste mês de junho. 

O período mais propício para a semeadura, dentro do calendário do zoneamento, e a 

retomada da liberação de recursos de custeio das lavouras, colaborou para a grande área semeada 

na semana. 

As lavouras semeadas anteriormente estão apresentando boa emergência, uniformidade 

na germinação e desenvolvimento inicial rápido das plantas. 

Produto com preço sendo praticado entre R$ 111,00 a R$ 112,80/ saca de 60 kg, com 

média de R$ 112,00/saca de 60 kg. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 120,00/saca de 

60 kg. 



  

 

 

AVEIA BRANCA 

 

Durante a semana foi dado prosseguimento a semeadura da cultura, agora em ritmo mais 

lento devido a aproximação do final da implantação. 

A cultura está com bom desenvolvimento e já apresenta lavouras em fase de 

perfilhamento e início da elongação. Até o momento as condições fitossanitárias são excelentes, 

sem presença de doenças foliares. 

Preço médio praticado na região de R$ 67,30/saca de 60 kg, variando de R$ 62,00 a R$ 

70,00. 

 

CEVADA 

 

Semeadura da cultura finalizada. Desenvolvimento inicial dentro da expectativa dos 

produtores e com bom estande de plantas. Produtores realizando o controle de ervas daninhas 

presentes nas lavouras.  

 

CANOLA 

 

Durante a semana foram finalizados os últimos plantios da cultura na Região com o solo 

apresentando boas condições de umidade o que contribuiu para excelente distribuição e 

deposição de sementes e fertilizantes. 

Lavouras já emergidas em estádios iniciais de crescimento com boa densidade de plantas, 

uniformidade de desenvolvimento e boa sanidade. 

Produtores realizando o controle de ervas daninhas. 

Geadas ocorridas até o momento não prejudicaram o estabelecimento da cultura. 

Preço médio praticado na região de R$ 176,00/saca de 60 kg. 

 

 

 
 

OLERÍCOLAS 

 

Olerícolas seguem com bom desenvolvimento, com pequenos sintomas de danos devido as 

geadas, mas que não comprometem a qualidade dos produtos. 

Aumento significativo na produção e oferta de folhosas como alface, rúcula e almeirão. 

Beterraba e cenoura com maior área de cultivo na estação fria em relação ao verão e 

apresentando excelente desenvolvimento até o momento. 



  

 

Cultura da mandioca com todas as áreas desfolhadas devido ao frio e geadas, normal para 

a época do ano e com material propagativo (ramas) já armazenado. As ramas que não foram 

protegidas já estão danificadas pela geada não podendo mais ser utilizadas na próxima safra. 

Seguem os trabalhos de controle de ervas daninhas em todas as áreas cultivadas. No 

período do inverno há maior número de espécies de ervas daninhas em relação ao período de 

verão necessitando controle mais frequentes. 

Cultura do tomate em cultivo protegido com queimaduras nas folhas e brotos terminais. 

Com o período de frio mais intenso a maturação é muito lenta diminuindo a colheita e oferta de 

produto no mercado local, necessitando aquisição em outros mercados produtores e impactando 

no aumento do preço para o consumidor, enquanto permanece estável o preço para o produtor 

local. 

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

Alface cab. 2,80 

Beterraba kg 4,50 

Brócolis  kg 6,90 

Cenoura  kg 5,30 

Couve-flor kg 6,40 

Mandioca c/ casca kg 3,20 

Mandioca s/ casca kg 7,00 

Pepino kg 9,00 

Repolho kg 4,50 

Rúcula maço 2,80 

Tomate kg 6,50 

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

 

FRUTÍCOLAS 

 

Colheita das frutas cítricas em ritmo lento, com baixa demanda no mercado loca devido a 

grande produção nos quintais domésticos. Frutos com calibre menor, mas excelente aspecto visual 

e sabor agradável. 

Videiras e pessegueiros em dormência. 

 

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

Bergamota 2,50 

Laranja 2,50 

Melão Colheita finalizada 

Melancia Colheita finalizada 

Morango 24,00 

Pêssego Colheita finalizada 

Uva Colheita finalizada 

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

 

 

 

 

 



  

 

 
 

PASTAGENS 

 

Forrageiras anuais de inverno com crescimento um pouco abaixo do esperado devido ao 

período de baixa luminosidade e chuvas com frequência, mas com boa qualidade da forragem 

produzida. Trigo forrageiro, trigo duplo propósito e aveias com melhor desenvolvimento no 

momento. Azevém com boa emergência e estabelecimento lento conforme comportamento da 

cultura de característica primaveril. 

Com solo apresentando umidade elevada as forragens utilizadas em pastejo pelos animais 

apresentam elevado arranquio de plantas e amassamento pelo pisoteio dos animais, retardando a 

retomada do crescimento e nova utilização para os animais. 

Por outro lado a boa umidade do solo é benéfica para melhor aproveitamento dos 

fertilizantes nitrogenados que estão sendo distribuídos em cobertura nas pastagens conforme a 

quantidade necessária e o parcelamento indicado. 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

 

Produção de leite segue em crescimento na região. A cooperativa Coperyucumã de 

Derrubadas registrou aumento de 6% no volume coletada entre os dias 13 e 19 de junho em 

relação a semana de 06 a 12 de junho do ano corrente. 

Alimentação do rebanho leiteiro ainda muito dependente das forragens conservadas 

(silagens e fenos) devido a produção das forrageiras anuais de inverno não atingir o volume 

desejado. 

A permanência do clima úmido com chuvas mais frequentes e volumes intensos mantém a 

formação de barro nos entornos das instalações, locais de deslocamento dos animais e tratadores 

causando problemas de manejo dos animais e impactando na qualidade do leite. Nestes períodos 

de maior umidade os resultados das análises de CPP e CCS indicam leite de menor qualidade. 

 

APICULTURA 

Com clima frio há poucas atividades nos apiários fora das colmeias, nos períodos da tarde 

onde as temperaturas foram superiores a 15°C algumas operárias retomaram os voos de 

reconhecimento nas lavouras de nabo forrageiro em início da floração. 

Segue monitoramento e alimentação dos enxames. 

Sem extração de mel no período. 

No município de Quinze de Novembro foi constatado mortalidade de abelhas com causa 

ainda não identificada. 

Atacado: 15,00/kg 

                          Varejo: 23,00/kg  



  

 

PISCICULTURA 

 

Atividade com baixa demanda de trabalhos no período.  

Produtores acompanhando os tanques com peixes para verificar comportamento e 

temperatura da água. Não houve mortalidade de peixes até o momento. 

 

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

Carpa Húngara 7,90 

Carpa Prateada 7,70 

Carpa Cabeça Grande 7,80 

Carpa Capim 8,00 

Tilápia 9,50 

Jundiá 8,00 

  

Alevinos Entre 0,50 e 0,60 a unidade. 

 Tamanho 5 a 8 cm 

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