
 

 
 

Período: de 27 de junho a 03 de julho de 2022. 
 

 
 

Semana caracterizada pela presença 

de sol e aumento da temperatura do ar. 

Ocorrência de precipitações isoladas e 

de baixos volumes na terça-feira atingindo 

pequenas áreas da região. 

Formação de geada de baixa 

intensidade na quinta-feira pela manhã. 

Com a grande variação da 

temperatura durante o dia e entre os dias da 

semana houve formação de alta umidade ao 

amanhecer e nos locais sombreados dando 

impressão de ocorrência de precipitações. 

As temperaturas se comportaram 

mais elevadas que o padrão para o período 

de inverno. 

 

 
 

 

 



  

 

 
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 4.267 

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 0,00 0,00 0,00 

Área colhida (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 

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

Preço médio (R$/sc/60kg) 177,90 82,10 175,00 

 

 

SOJA 

 

Cultura em entressafra. 

Produtores realizando negociações para aquisição de fertilizantes e preparativos para 

acesso ao custeio de lavouras. 

Os preços de pedra sendo praticados entre R$ 177,00 a R$ 181,00/sc. de 60 kg, com média 

de R$ 177,90/sc. na região. Bolsa de cereais de Cruz Alta para produto disponível R$ 192,00/sc. de 

60 kg. 

 

MILHO 

 

Colheita da cultura concluída. Apesar do atraso na colheita devido ao clima muito úmido 

não houve perda de produtividade das lavouras, mas as últimas lavouras colhidas apresentaram 

maior volume de grãos ardidos que foram separados do produto de boa qualidade no momento 

do recebimento nas cooperativas e cerealistas. 

Produtores realizando o planejamento da próxima safra. 

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

média de R$ 82,10/sc. Preço para produto disponível em Cruz Alta a R$ 86,00/saca de 60 kg. 

 

 

 



  

 

FEIJÃO 

 

Cultura com colheita concluída. 

Preço médio do grão na região R$ 175,00/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 (%) 89,00 100,00 100,00 100,00 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

Vegetativo 100,00 98,80 100,00 97,00 

Floração 00,00 01,20 00,00 03,00 

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) 114,90 67,30 S/I 166,00 
 
 
 
 

TRIGO 

 

Semana com grande avanço na semeadura da cultura na região. 

Com as condições de umidade do solo favoráveis os produtores intensificaram os trabalhos 

de semeadura da cultura finalizando o plantio das cultivares de ciclo precoce e médio, dentro do 

período ideal para a semeadura para estas cultivares. 

As lavouras semeadas até os dias 24 e 25 de junho apresentam excelente emergência, o 

que representa aproximadamente 75% das lavouras semeadas até o momento. As lavouras 

semeadas entre os dias 26 de junho até 03 de julho iniciando a emergência. 

Aumento da emergência de invasoras, em especial o azevém, nas lavouras cultivadas com a 

cultura do trigo, exigindo entrada mais cedo com herbicidas para o controle de ervas. 

Com o clima mais ensolarado as lavouras apresentaram crescimento mais rápido e as 

plantas porte mais vigoroso. 

Produto com preço sendo praticado entre R$ 114,00 a R$ 115,30/ saca de 60 kg, com 

média de R$ 114,90/saca de 60 kg. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 120,00/saca de 

60 kg. 



  

 

 

AVEIA BRANCA 

 

Cultura em fase de desenvolvimento vegetativo, iniciando a elongação do colmo e com 

bom desenvolvimento até o momento. Primeiras lavouras semeadas com emissão da panícula e 

início da floração. 

Produtores realizaram a aplicação de fungicidas na cultura onde as lavouras se encontram 

em estádio de elongação do colmo e emissão da panícula. 

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

70,00. 

 

CEVADA 

 

Melhora no desenvolvimento da cultura beneficiada pelo clima ensolarado. A grande 

maioria das áreas cultivadas com a cultura na região tem a finalidade de alimentação animal. 

 

CANOLA 

 

Cultura segue com bom desenvolvimento, 85% da área cultivada se encontra no estádio de 

formação da roseta, 12% da área cultivada está em estádio de formação dos brotos laterais e 

crescimento da haste principal e 3% em início da floração. 

As lavouras apresentam desuniformidade de estande de plantas, com redução do número 

de plantas nos pontos de maior transito de máquinas e nos locais que houve erosão do solo. 

Preço médio praticado na região de R$ 166,00/saca de 60 kg. 

 

 

 
 

OLERÍCOLAS 

 

Com dias mais ensolarados houve melhora no desenvolvimento das olerícolas na região. 

Durante a semana foi possível retomar os trabalhos de remontagem de canteiros, capinas 

manuais, novas semeaduras e transplantios. 

Brassicas – repolho, couves e brócolis com bom desenvolvimento, baixa incidência de 

pragas e doenças. 

Cultura da cenoura com desenvolvimento mais lento, mas a germinação das lavouras é 

muito boa até o momento. 

 

 



  

 

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

Alface cab. 2,80 

Beterraba kg 4,50 

Brócolis  kg 6,60 

Cenoura  kg 5,10 

Couve-flor kg 6,10 

Mandioca c/ casca kg 3,70 

Mandioca s/ casca kg 7,20 

Pepino kg S/C 

Repolho kg 5,00 

Rúcula maço 2,80 

Tomate kg 7,00 

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

S/C – Sem comercialização na semana 

 

FRUTÍCOLAS 

 

Segue colheita dos citros com grande oferta de bergamotas. Aumento da queda de frutos 

devido ao ataque de mosca das frutas.  

Cultura do morango com bom pegamento das mudas plantadas neste ano. Produção das 

lavouras de segundo ano em crescimento, mas insuficiente para abastecer o mercado local. 

 

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

Bergamota 2,20 

Laranja 2,50 

Melão Colheita finalizada 

Melancia Colheita finalizada 

Morango 25,00 

Pêssego Colheita finalizada 

Uva Colheita finalizada 

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

 

 

 
 

PASTAGENS 

 

Forrageiras anuais de inverno com bom desenvolvimento durante a semana beneficiadas 

pelo clima com maior insolação.  

Produtores finalizando a semeadura do azevém tetraploide para produção de forragem no 

final da primavera. 



  

 

As culturas da aveia branca e trigo forrageiro atingindo o pico de potencial de produção de 

massa verde e contribuindo com grande oferta de forragem e excelente qualidade nutricional. 

Produtores dando continuidade à aplicação de adubação nitrogenada de cobertura. 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

 

Produção leiteira segue com aumento do volume produzido em relação a semana anterior. 

Dados da Coperyucuma de Derrubadas apontam para aumento do volume recolhido na ordem de 

8% em relação a semana de 20 a 26 de junho. 

Com a melhora na oferta de forragem e aumento de animais em lactação os produtores 

com sistema de produção a pasto conseguiram atingir os patamares do mesmo período do ano de 

2021 e recuperar a produção prejudicada pela estiagem ocorrida no final de 2021 até o iníco do 

outono de 2022. 

A semana com menos umidade contribuiu para o manejo dos animais e facilitou a higiene 

no momento da ordenha. 

 

APICULTURA 

Com a elevação da temperatura e dias mais ensolarados foi possível realizar o 

acompanhamento mais intenso das colmeias e o fornecimento de complemento alimentar 

energético. 

Também foi possível verificar revoada de operárias para coleta de néctar nas lavouras de 

nabo forrageiro. 

Atacado: 14,00/kg 

                          Varejo: 22,00/kg  

 

PISCICULTURA 

 

Retomada da despesca para a espécie tilápia que é abatida e beneficiada nos abatedouros 

locais e comercializadas na região. 

Carpas com baixo consumo de alimentos. 

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

Carpa Húngara 8,00 

Carpa Prateada 7,70 

Carpa Cabeça Grande 7,80 

Carpa Capim 8,00 

Tilápia 9,30 

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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