Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

UPDATE COVID-19 agrosector 16 maart (10 uur)
Hierbij stuur de update van landbouwraden voor maandag 16 maart, 10:00 uur. Het
betreft hier met name de berichten over de agrohandel. Nieuws van meer algemene
aard zoals inreismogelijkheden worden buiten beschouwing gelaten.

Italie:
Crisis in de zuivelsector door overschot vanwege drastisch verminderde afzet door sluiting horeca,
schoolrestaurants en hotelwezen (-25%). Op dit moment al 3.000 ton aan niet opgehaalde melk op
een gemiddeld totaal van rond de 16.000 ton voor de maand maart in de Regio Lombardije, waar 44%
van de nationale melkproductie plaatsvindt. De Regionale wethouder Landbouw roept de
verwerkende industrie op om nationaal beschikbare melk en stremsel te gebruiken i.p.v. import (sector
is voor 55% afhankelijk van import). Dalende melkprijzen door deze overproductie.
ITA Minister van Landbouw heeft na bijeenkomst afgelopen vrijdag met sector en regionale
overheden een ‘anti-verspillingsvoorstel’ gedaan om € 6 mln. beschikbaar te stellen voor de aankoop
van UHT-melk (goed voor in totaal 18.000 ton, uit productie van het surplus aan melk in de meest
kwetsbare periode) voor gratis distributie onder behoeftigen. Overschot vlees afkomstig uit
melkveehoudersector: afzetkanaal zowel in Italië als op EU-markt is voornamelijk het
restaurantwezen, wat nu zowel in Italië als in steeds meer omringende EU-landen stil is komen te
liggen. Gebrek aan vraag en het bereiken van de opslagcapaciteiten zorgen voor grote problemen bij
de slachthuizen. Sectororganisatie vleesindustrie (Assocarni) vraagt de overheid om maatregelen en
roept veehouders op om de dieren zo lang als mogelijk op het bedrijf te houden en het ter slacht
aanbieden uit te stellen. Drastische afname internationale bestellingen voor groenten en fruit en
logistieke problemen bij transport door oponthoud bij grenzen.
Uitgestelde beurzen:
•
•
•
•
•

Green Logistics Expo in Padova: uitgesteld tot 13-15 mei 2020
Vinitaly in Verona: uitgesteld tot 14-17 juni 2020
Cibus (int. levensmiddelenbeurs) in Verona: uitgesteld tot 1-4 september 2020
Macfrut (int. groente- en fruitbeurs) in Rimini: uitgesteld tot 8-10 september 2020
MyPlant&Garden in Milaan: uitgesteld tot 21-23 september 2020
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Denemarken: Vrachtverkeer kan door rijden, maar er zijn wel files aan de Duits-Deense grens, vooral
door woon-werk verkeer. Personen zonder geldige reden worden geweigerd. Vaarschema’s
veerponten zullen waarschijnlijk aangepast worden als het aantal passagiers dramatisch daalt.
Noorwegen: transport van goederen gaat door, maar verder worden de grenzen gesloten.
Zweden: Tot nu toe keek men de situatie aan, maar nu neemt Zweden ook maatregelen. Geen
problemen voor transportsector.
Frankrijk:
Minister Guillaume van Landbouw en Voedsel en minister Lemaire van Economische en Financiële
Zaken hebben gisteren overleg gehad met vertegenwoordigers van de levensmiddelenindustrie,
supermarktketens en detailhandel en de aanvoer van levensmiddelen verzekerd: “Er zijn geen
tekorten”. Volgens het FR ministerie van Volksgezondheid verergert de situatie zeer snel. Men roept
iedereen op thuis te blijven.
Saudi Arabië:
De scheepvaart afkomstig uit 50 landen, waaronder alle EU-staten, is voorlopig opgeschort. Dit geldt
echter niet voor goederentransport!
Hongarije:
Citizens continue to stockpile on perishable food stuffs. Demand has increased, retailers with online
shopping and home delivery started limiting individual purchases. In Budapest, the waiting list for
Tesco home deliveries increased to two weeks. Most sought-after products continue to be flour and
sugar. One of the largest Hungarian agricultural conglomerates, Bonafarm, adds that the demand for
long-life milk, cheese and winter salami, also increased. According to Kecskeméti Konzerv Zrt.,
producer of canned vegetable products, the demand increased for their products primarily in foreign
EU markets.
The annual high traffic period for lamb, hogget and mutton is approaching. An average of 150 thousand
animals is exported in this period due to the Easter lamb season. The net value of this export is around
3.5-4 billion HUF (10-11 million euros), which might be affected by travel and export restrictions in the
coming weeks.
The Hungarian agricultural and food industries might soon be both directly and indirectly
affected by the pandemic. Globalized production chains will be disrupted and Hungarian agricultural
industries are vulnerable because they rely on chemical components produced in China. Loss of import
can lead to a supply market shock. Disruptions in production chains will also present demand shocks
for exported agricultural goods.
Polen:
Sinds zondag 15 maart 00.01 uur gelden op basis van de ‘state of Epidemiological Emergency’
aanvullende maatregelen.
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Er zijn geen internationale vluchten en de grens is gesloten voor mensen met een niet Poolse
nationaliteit, met uitzondering voor oa vrachtwagenchauffeurs die komen laden en lossen en mensen
met een permanente werk vergunning.
Grens blijft open voor goederenverkeer (incl voedselproducten) - zowel export als import. Op deze
website staat de invulling van het sluiten van de grenzen voor wie dat geldt (in het
Pools) https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem
•

•

Er is echter wel een beperkt aantal grensovergangen open. Nadere invulling hierover staat hier
(in het Pools): https://www.gov.pl/web/mswia/uwaga-polska-wprowadza-ograniczenia-przyprzekraczaniu-granicy Houdt rekening met lange files voor de grens.
restaurants, winkelcentra, bars zijn gesloten.

India:
Met name de import uit China en de EU wordt geraakt. Geïmporteerde planten moeten 2-3 weken
langer in quarantaine i.v.m. coronavirus (samples worden getest door IARI). De handel in
uitgangsmateriaal is gehalveerd. NL veevoerbedrijven richten zich voorlopig meer op
zuivel/varkensproductie maar zetten investeringen on hold en herstructureren teams. De
exportgerichte rozenproductie rond Bangalore is geraakt door een verbod op import van goederen
uit India in de Golfstaten.
Retailers hebben te maken met een toename van 15-45% in de vraag naar met name
basisvoedingsmiddelen. Hierdoor ontstaan tekorten aan uien, aardappelen, rijst en tarwe. Men
verwacht ook tekorten aan geïmporteerde goederen als koffie, luiers, gedroogd fruit, olie en granen;
inkoopprocedures worden aangepast. Veel online rumoer, zoals dat alleen vleeseters corona krijgen.
Roemenie:
De minister van Landbouw van ROE heeft in Brussel toestemming gevraagd om de termijn voor het
indienen van (directe) betalingsaanvragen door boeren van 15 mei tot en met 15 juni uit stellen. De
grote agrarische beurs Agraria (Cluj-Napoca, 2-5 april) wordt verplaatst. Dat geldt ook voor alle
evenementen die aanvankelijk gepland zijn voor maart en april. Om hamstergedrag te voorkomen
worden er afspraken gemaakt met producenten van voedsel, distributeurs en retailers over het
aanleggen van voedselvoorraden door consumenten. In een aantal winkels van Lidl is het aantal
personen dat tegelijkertijd binnen is beperkt. Auchan heeft verklaard dat haar verkoop de afgelopen
dagen is verdubbeld.

16-03-2020

