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• Volgens die grafiek en die tabel is daar ‘n 62% 
waarskynlikheid gedurende November, 
Desember en Januarie vir ‘n La Nina en ‘n 38% 
waarskynlikheid vir ‘n Neutrale verskynsel. Dit
bring mee dat daar ‘n 0% waarskynlikheid vir
die voorkoms van ‘n El Nino verskynsel is.

• Die hoogste waarskynlikheid vir ‘n El Nino 
verskynsel is slegs 5% tot einde April 2017. Dit
bring mee dat daar ‘n 95% waarskynlikheid vir
‘n La Nina/Neutrale verskynsel is.

• Wat nog meer indrukwekkend is, is 
dat die waarskynlikheid vir beide ‘n 
La Nina en ‘n Neutrale verskynsel
veel hoër en die waarskynlikheid vir
‘n El Nino veel laer as die 
klimatologiese waarskynlikheid
(langtermyn) tot April 2017 is.

• Hierdie situasie sal oor die 
gemiddeld gesien waarskynlik tot 
bo-gemiddelde reënval tot einde
April 2017 lei.

Inligting vanaf die “International Research Institute for Climate and 
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Inligting vanaf die “CCAM seasonal forecasts of the CSIR for SADC 
issued on: Tue 22/11/2016”.

• Volgens die kaarte is daar ‘n waarskynlikheid vir hoër as normale
reënval gedurende Januarie/Februarie/Maart tot Maart/April/Mei in 
die sentrale somerreënval gebied.

• Hierdie waarskynlikheid behoort in die Oostelike deel vir topbemesting
en in die Westelike deel vir plant en topbemesting in aanmerking
geneem te word.

• Oostelike deel: Topbemes so vroeg as moontlik, veral op gronde wat 
geneig is om te versuip.

• Westelike deel: Plant die gronde wat geneig is om te versuip eerste en
topbemes hierdie gronde ook eerste.



VRYWARING: Hierdie inligting word ter goedertrou versprei en is op 

voorspellingsmodelle gebasseer. Kynoch Kunsmis, a divisie van Farmisco (Pty) 

Ltd,  of enige van sy werknemers en/of agente kan nie vir enige besluit of 

besluite wat enige iemand gebasseer op hierdie inligting neem en/of enige

skade en/of gevolglike skade en/of verliese wat as gevolg van sulke besluite

gelei kon word, verantwoordelik gehou word nie.


