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INTERNASIONALE
WEER
Reënval Uitkyk vir Week 3 en 4
Geldig: 23 April- 6 Mei 2022
Uitgereik: 8 April 2022

Tempratuur Uitkyk vir Week 3 en 4
Geldig: 23 April- 6 Mei 2022
Uitgereik: 8 April 2022

MIELIEGORDEL

AANPLANTINGSVORDERING
Boere regoor die Midde-Weste wag vir gunstige weer om met volskaalse
veldwerk te begin ter voorbereiding van die plantseisoen. Baie koue
temperature en gereelde reënval of sneeuval regoor die streek het
veroorsaak dat daar met byna geen ernstige veldwerk sedert 11 April in
die meeste gebiede weggespring is nie.
Dit blyk dat die 2022-plantseisoen ietwat later as verlede jaar kan wees in
'n groot deel van die noordelike Midde-Weste. Boere hoop dat redelik
gunstige mielie-aanplantingstoestande in die laaste helfte van April sal
ontwikkel, wat steeds 'n goeie geleentheid vir optimale mielie-opbrengs in
2022 sal bied.
Baie gebiede in die noordelike Midde-Weste en die vlaktes het heelwat
broodnodige reënval aan die einde van Maart en vroeg in April ontvang;
daar is egter steeds groot gedeeltes van die streek wat droog bly terwyl
die lente-plantseisoen naderkom.

Die mees onlangse VSA droogtemonitor op 7 April het slegs 8% van die
Midde-Weste se state onder "matige" droogtetoestande gelys, met 26%
van die gebied wat abnormale droë toestande rapporteer − hoofsaaklik in
oostelike Minnesota, sentraal-Iowa, noordelike Illinois en suidelike
Wisconsin. Ter vergelyking, 'n jaar gelede − vroeg in April − was byna die
helfte van state in die Midde-Weste onder 'n mate van droogte gelys.
Suid-Dakota en Noord-Dakota het byna 87% van die streek as in 'n
droogtetoestand vir vroeë April gelys. Byna 45% van die gebied word in
die kategorieë vir ernstige of uiterste droogte gelys. Slegs oostelike NoordDakota, Suid-Dakota, en oostelike Kansas word nie onder
droogtetoestande gekategoriseer nie. Baie dele van die state ervaar
droogtetoestande al vir twee jaar of langer.

GRAAN EN OLIESAAD
AANPLANTINGSVORDERING
V.S. MIELIE-AANPLANTINGSVORDERING VIR DIE JAAR: 2%

Ondergemiddeld

Bogemiddeld

Mielies: Die USDA berig dat 2% van die VSA se eerste mielie-oes teen Sondag geplant
was − dieselfde persentasie as verlede week, en 'n punt agter die vyfjaar-gemiddelde.
Die tempo is egter twee punte stadiger as wat handelaars verwag het. In die top 12
mielieproduserende state van die mieliegordel het slegs Kansas en Missouri enige
koring aangeplant gehad, teen onderskeidelik 5% en 1%, volgens die USDA se jongste
vorderingsverslag. Texas het reeds 63% van hulle mielie-oes se aanplanting voltooi.
Koring: Aangeplante lentekoring is in verlede week se USDA-vorderingsverslag teen
3% gerapporteer vergeleke met die vorige vyfjaar-gemiddelde van 2%.
Winterkoringtoestande het effens verbeter vanaf verlede week, met 32% wat as
"goed" tot "uitstekend" beoordeel is (in vergelyking met verlede week se 30%) en 36%
as "swak" tot "baie swak".
Sojabone: Die USDA beplan om volgende week die vordering van
sojaboonaanplantings in hulle weeklikse verslag in te sluit.
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PLAASLIKE
NUUSHOOFTREKKE
TRANSNET SLUIT
DURBANHAWE WEENS
VLOEDE
Suid-Afrika het skeepvaart by sy
hoofhawe in Durban opgeskort ná die
swaarste reën in meer as ses dekades en
gevolglike oorstromingskade aan paaie
(insluitend twee sleutelhoofweë) wat na
die hawe lei.

OORSTROMINGS EN
SWAAR REËN TREF
DURBANHAWE EN
BOERDERY

Bedrywighede by Durban-hawe
Terminale is Maandagaand opgeskort,
het Transnet SOC Bpk. in 'n eposverklaring gesê.
Toegang tot aflewerings- en aflaaipunte
vir tydgevoelige landbouprodukte en –
voorrade, veral spesifieke insette wat
deur die hawe ingevoer moet word sal ‘n
regstreekse impak op die landbousektor
hê.

SPRINKAANPLAAG
NEEM TOE
Die grootste besmetting van
bruinsprinkane in Suid-Afrika in
dekades het toegeneem weens die
hoeveelheid reënval wat ontvang is.
Die swaar reën laat die oesvretende
insekte vinnig vermeerder. Die
besmetting, wat in September begin
het, het na drie provinsies versprei –
die Oos-Kaap, Noord-Kaap en WesKaap.
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