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MARKOORSIG
La Niña
Suid-Afrika
Suid-Afrika sal na verwagting hierdie somer 'n hoër as gemiddelde reënval ervaar.
Bogemiddelde somerreënval in Suider-Afrika word toegeskryf aan die La Ninaweerverskynsel. Die noordoostelike dele van die land ervaar tipies tropiese siklone in die
somer wat swaar reënval en oorstromings tot gevolg het. Die Internasionale
Navorsingsinstituut vir Klimaat en Samelewing (IRI) het onlangs 'n La Niña-advies uitgereik
waarin gesê is het dat Suid-Afrika meer reën gaan kry as wat verwag is tydens die
somermaande.
Terwyl La Niña swaar reën vir die land oor die somertydperk sal bring, word nie veel reënval
vir die Suidwes-Kaap voorspel nie.
Die Noord-Kaap en die noordoostelike dele van die land is egter met 'n vloedadvies
uitgereik, aangesien tropiese siklone gewoonlik hierdie tyd van die jaar vanaf die Indiese
Oseaan intrek.
Internasionaal
Die terugkeer van La Niña bring voortslepende droogte mee. La Niña sal na verwagting tot
ten minste die 2022 lente in die Noordelike Halfrond teenwoordig wees. Volgens Josh
Willis, 'n klimaatwetenskaplike en oseanograaf by NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL)
“Beteken die La Niña waarskynlik slegte nuus vir die Amerikaanse suidweste, wat laer as
normale reënval hierdie winter behoort te sien."

PARITEITE
GEELMIELIES
Jan’22

Mei’22

Jul’22

Sept’22

PMB-invoerpariteit

R5 225

R4 942

R5 147

R4 781

CPT-uitvoerpariteit

R5 009

R4 754

R4 833

R4 466

SAFEX-geelmielies

R3 834

R3 580

R3 551

R3 661

DBN-uitvoerpariteit

R3 626

R3 580

R3 551

R3 493

VELDAGENT
2021 VSA mielie-opbrengskompetisie wenners aangekondig
Die Verenigde State van Amerika (VSA) mielie-opbrengskompetisie sluit nege produksiekategorieë in wat op
groeipraktyke gebaseer is. Dié wedstryd rangskik die top drie produsente in elke kategorie. Die 27 plaaslike
(VSA) wenners het geverifieerde opbrengste van gemiddeld meer as 376 skepels per akker (25.29 t/ha) gehad,
vergeleke met die geprojekteerde nasionale gemiddelde van 177 skepels per akker (11.9 t/ha) landwyd.
Die hoogste opbrengs van die kompetisie in alle produksiekategorieë is behaal deur David Hula, van Charles
City, Virginia, Amerika wat 600 skepels per akker (40.35 t/ha) bereik het.
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