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UPDATE COVID-19 agrosector 3 april - 6 april
Hierbij sturen wij de update van landbouwraden voor vrijdag 3 april (17 uur) tot en met
maandag 6 april (10 uur). Het betreft hier met name de berichten over de agrohandel.
Informatie vanuit RVO over Corona en Internationaal Zakendoen staat nu op de
homepagina onder Uitgelicht:

Rusland
(vrijdag 3 april, 17 uur)
•
•

Russia is imposing quotas on exports of wheat, rye, barley and corn until June 30, 2020,
according to a government resolution. The total volume of the quota is 7 million tonnes.
Volgens schattingen zou de werkloosheid in Moskou als gevolg van de Corona pandemie
kunnen oplopen tot één miljoen. Vooral de horeca sector, cultuursector, en de
gezondheidsindustrie (fitness/sport) worden getroffen. Op 1 april kwam Moskou met een
pakket aan steunmaatregelen voor behoud van werkgelegenheid, dat veel gelijkenissen
vertoont met de maatregelen die in Europese landen worden genomen. Hotels, franchising,
exporteurs, mkb’s een zzp’ers komen hiervoor in aanmerking.

Eurasian Economic Union
(vrijdag 3 april, 17 uur)
The Eurasian Economic Commission has decided to temporary ban export of some food products,
including onion, garlic, turnips, rye, rice, buckwheat, millet, wholemeal flour and granules from cereal
grains, buckwheat, peeled buckwheat, prepared foods from buckwheat, crushed and non-crushed
soybeans and sunflower seeds. The ban comes into force from 12 April and last until June 30, 2020.
The five member countries of the Eurasian Economic Union are: Russian Federation, Belarus,
Kazakhstan, Kirgizstan and Armenia.

Oekraïne
(vrijdag 3 april, 17 uur)
•
•

Oekraïne verbiedt (introduceert 0 quota voor) de export van boekweit tot 1 juli 2020, omdat
het land niet genoeg boekweit produceert en importeert;
De Oekraïense Graan Associatie voorspelt in het komende verkoopseizoen een opbrengst van
94 miljoen ton aan granen en oliegewassen en een export van 57,2 miljoen ton. In het
verkoopseizoen 2019/20 was de oogst 98 miljoen ton en export wordt geraamd op 60 mln.

06-04-2020

Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel
•

De regering schat dat 2 miljoen Oekraïners met een economisch actieve leeftijd zijn
teruggekeerd naar Oekraïne en werk nodig hebben. Het bedrijfsleven en overheid zien het als
hun taak om kansen voor hen te creëren, aldus PM Shmygal.

Tanzania
(vrijdag 3 april, 17 uur)
o
o

Ethiopian airline, the only international passenger flight that remains operational so far. The
Consular section of Netherlands Embassy in Dar es Salaam closed until further notice.
Kenya-Tanzania boarders re-opened for cargo movements with very strict measures resulting
in delays in the movement of cargo

Kenia
(vrijdag 3 april, 17 uur)
•

Kenya Private Sector Alliance (KEPSA) and Kenya Flower Council (KFC) launched a campaign
known as “Flowers of Hope” to support the floriculture sector in Kenya.
https://www.pd.co.ke/news/national/lobby-launches-campaign-to-boost-domestic-flowersales-30768/ Fresh produce exports drop by 50% due low demand by the markets.
•
Livestock - closure of restaurants and hotels has reduced local demand for meat while export
markets have been closed, affecting incomes of suppliers within the value chain.
Info
over
vrachtcapaciteit
op
Kenia,
Oeganda,
Egypte
en
Soedan: https://www.logupdateafrica.com/emirates-skycargo-flies-passenger-freighters-to-kenyauganda-egypt-sudan-aviation

Roemenië
(vrijdag 3 april, 17 uur)
•

•
•

Nederlanders die Roemenië binnenkomen, gaan met ingang van 3.04.2020 14 dagen verplicht
in de geïnstitutionaliseerde quarantaine. Nederlandse ondernemers die naar Roemenië willen:
kijk altijd op https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-enantwoorden/reisadvies-roemenie
Een kaart van Roemeense transportcorridors (inclusief informatie over routes, benzinestations,
parkeerplaatsen, enz.) is te zien op: http://www.mt.gov.ro/web14/
Inmiddels zijn er meer dan 1 miljoen arbeidsovereenkomsten opgeschort of beëindigd in de
horeca, groot- en detailhandel en verwerkende industrie. De regering heeft aangegeven dat er
werkloosheidsuitkeringen betaald kunnen worden aan een miljoen arbeiders.

Bulgarije
(vrijdag 3 april, 17 uur)
•

•

De Bulgaarse regering heeft op de EU binnengrenzen Griekenland en Roemenië op iedere grens
twee grensovergangen als groene corridor aangewezen. Op elk van de EU buitengrenzen
Servië, Noord-Macedonië en Turkije is 1 overgang aangewezen. De grensprocedures voor
vrachtverkeer mogen hier niet langer dan 15 minuten duren. De minister van Buitenlandse
Zaken heeft verklaard dat het al functioneert. Zie:
https://www.mtitc.government.bg/en/category/1/border-crossing-points-which-greencorridors-delivery-goods-will-pass-are-defined
De Bulgaarse brancheorganisaties in de landbouw roepen de overheid op om werknemers in de
landbouw en de voedingsindustrie te erkennen als "cruciale werknemers" en een specifiek
quarantaineregime in te voeren. De huidige bewegingsbeperkingen blokkeren werk in de
sector.
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De Bulgaarse brouwerijindustrie verliest 20% van de markt door de crisis, de sector is sterk
afhankelijk is van de HoReCa-sector. De Bulgaarse minister van Landbouw roept retail op om
vooral van Bulgaarse voedselproducenten af te nemen.

Griekenland
(vrijdag 3 april, 17 uur)
De agrarische sector kampt met een tekort aan arbeidskrachten, doordat (voornamelijk Albanese)
arbeidsmigranten door de corona-maatregelen niet in Griekenland kunnen werken. De oogst van
kersen, perziken, abrikozen, watermeloen, druiven, bonen en aardappelen dreigt daarmee in gevaar
te komen. Er wordt gekeken naar oplossingen, bijvoorbeeld het inzetten van asielzoekers.

India
(vrijdag 3 april, 17 uur)
•

•
•

Farmers growing high value fruits & vegetables (for example strawberries, basil, iceberg
lettuce, bok choy) that cater to upmarket restaurants and hotels are now feeding those
products to their cattle or using them as manure. Farmers hope to be able to sell their
harvested produce at farm gate, with the government adding new features on the electronic
National Agriculture Market (eNAM) software.
India’s largest ports will be facing congestion within 3 to 4 days as their container freight
stations get clogged because importers and customs house agents are unable to take their
consignment.
Mangoes, grapes, pomegranate and orange traders in wholesale markets across India fear
heavy losses as they have already made payments to farmers but fruit supply has been
disrupted.

India fytosanitair
(vrijdag 3 april, 17 uur)
•
•
•

It has been decided by the competent authority to release import consignments requiring
phytosanitary certificates on the basis of phytosanitary certificate received/verified through
mail by exporting country’s NPPO.
The mail should be sent to the respective Plant Quarantine station with a copy endorsed to
jdpq@nic.in for immediate action.
necessary instructions in this regard have been given to plant quarantine stations in India. the
link the list of PQ stations in India are : http://ppqs.gov.in/contactus/plant-quarantinestations-pqs.

Maleisië
(vrijdag 3 april, 17 uur)
The Ministry of Transport allows freight forwarders and hauliers another 4 days to expedite the
movement of cargo from congested ports nationwide,
starting Saturday, 4 April 2020. This exercise ensures that essential goods are delivered unhampered
to the communities that need them in the second phase of the Movement Control Order, which is in
effect from 1-14 April 2020.

Indonesië
(vrijdag 3 april, 17 uur)
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Indonesian agriculture production remains positive. However, export market destinations need
to be reexamined, especially for key plantation commodities such as palm oil, coconut, cocoa,
rubber, coffee, tea and spices that were mainly exported to China and Europe. Because palm
oil exports to China are declining, Indonesia is pushing for increasing exports to India,
Pakistan, and Bangladesh by 20%. Furthermore, exports to Tunisia, Turkey, Egypt, Algeria,
Morocco and Iran expected to rise by 10%.
Impact to the business is increasingly apparent and worrisome. Almost all sectors are
affected: 700 hotels are closed, and manufacturing industries are experiencing cash flow
difficulties or minus. Previously the F&B industry did not expect the impact; but the condition is
worsening caused by deals cancellations.

Frankrijk
(vrijdag 3 april, 17 uur)
•

•

•

Hoewel geclassificeerd als ‘prioriteit’, lijdt de voedingsindustrie het zwaarst onder de
gevolgen van de coronaviruscrisis door ziekteverzuim, problemen met de levering van
goederen, extra transportkosten en daling van activiteit. Uit een peiling onder 530 bedrijven,
uitgevoerd door de Association Nationale des Industries Agroalimentaires (ANIA) (vergelijkbaar
met de Nederlandse FNLI), blijkt dat in dit stadium de omzet bij één op de vier bedrijven met
meer dan 50% is gedaald. In Frankrijk bestaat 98% van de voedingsindustrie uit MKB tot zeer
kleine bedrijven die wijd verspreid over Frankrijk en vaak streekgebonden zijn en niet in staat
te exporteren.
Heel Frankrijk heeft te maken met arbeidsproblemen. Een derde van de bedrijven ondervindt
moeilijkheden op dit gebied. Het gemiddelde werkverzuim ligt onder de 10% maar bij
11% van de bedrijven is het verzuim 20% en bij 6% van de bedrijven is het verzuim hoger
dan 30%. In regio Parijs, waar 40% van de bedrijven te maken heeft met dit probleem, wordt
als reden vaak ‘angst’ opgegeven. Daarnaast zijn er vervoersproblemen, problemen met
kinderopvang, en tekort aan maskers op het werk. Het resultaat is vaak een daling van de
productiviteit, hetgeen versterkt wordt door deeltijdwerk.
In het hele land schat één op de vier agrofood bedrijven het omzetverlies op meer dan 50%.
Voor de regio Parijs is dit bij de helft van de bedrijven het geval. De export is verminderd, de
horeca is gesloten en veel grote supermarkten hebben hun versafdeling gesloten. Vele
bedrijven melden lange reactietijden in geval van machinestoring. Bijna één op de twee
bedrijven heeft problemen met bevoorrading. Kartonnen dozen zijn het meest genoemde
product. De gemiddelde extra transportkosten worden geschat op 16%.

Noorwegen
(vrijdag 3 april, 17 uur)
Om de voedselvoorziening veilig te stellen, heeft de Noorse Autoriteit voor Voedselveiligheid bepaald
dat onder bepaalde voorwaarden vrijstelling kan worden verleend van het vereiste van een
fytosanitair gezondheidscertificaat bij invoer. Deze dispensatie geldt tot 15 april omdat door Corona
het in sommige landen moeilijk of onmogelijk is om de noodzakelijk certificaten te krijgen. De
goederen die zijn vrijgesteld zijn onder meer citrus en citrusvruchten, appels, abrikozen, peren,
druiven
en
bessen.
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/import_av_friske_frukter_og_baer__dispensa
sjoner_fra_krav_om_plantesunnhetssertifikat_i_en_periode.38167

Duitsland
(vrijdag 3 april, 17 uur)
•

Het Duitse boerenverband (DBV) is blij dat de regering het eens is geworden over het toelaten
van in totaal 80.000 seizoensarbeiders in de maanden april en mei. De boerenverbanden zijn
nu aan zet om de het inreizen van de buitenlandse seizoenarbeiders volgens de strenge
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•

•

•
•

vervoer- en hygiëneregels te organiseren, dat doen zij via het online portal
https://saisonarbeit2020.bauernverband.de
Zuivelbedrijven als Bayern MeG en Schwälbchen Molkerei vragen hun melkproducenten om
minder te produceren en het aanbod af te stemmen om de verminderde vraag. Op die manier
moet een sterke daling van de melkprijs voorkomen worden. Hoewel de consument meer
(vooral houdbare) melk koopt, kan dat de verminderde vraag van grootgebruikers, de
verwerkende industrie en verminderde export niet compenseren.
Vandaag publiceerde markt experten van het DBV de 2e editie van het Statusbericht:
Agrarmärkte im Lichte von Corona
https://www.bauernverband.de/fileadmin/user_upload/dbv/Topartikel_Startseite/2020/2._Stat
usbericht_Agrarmaerkte_im_Licht_von_Corona.pdf
Volgens bovengenoemde DBV bericht is vanwege sluiting van de horeca de vraag naar friet in
heel Europe feitelijk weggevallen.
Het Duitse Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) doet onderzoek naar de overdracht van het
Coronavirus van mens op dier. Na eerste tests met kippen en varkens blijkt dit niet het geval
te zijn. De eindresultaten worden begin mei verwacht.

Verenigde Staten
(zaterdag 4 april, 12 uur)
•

•

•

•

Het planten en oogsten brengt grote risico’s met zich mee voor de mensen die dit doen. Zij
wonen, werken en leven dicht bij elkaar en de meeste van deze werknemers hebben geen
ziektekostenverzekering of betaald ziekteverlof. Boeren maken zich daar zorgen over, ook
omdat de instroom van buitenlandse werknemers door de corona-crisis vermindert. De druk op
de federale overheid neemt toe om het eenvoudiger te maken om mensen aan te kunnen
trekken en de gezondheids- en arbeidsomstandigheden voor hen te verbeteren. Zowel
boerenvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van werknemers waarschuwen dat anders
de voedselvoorziening in gevaar komt.
De Voorzitter van de grootste Amerikaanse Boerenbond zei dat de prijzen voor allerlei
agrarische producten sterk zijn gedaald en dat er meer steun voor boeren nodig zal zijn. De
prijzen voor zuivel zijn tussen de 26% en 36% afgenomen, de futures prijzen voor katoen zijn
met 31% gedaald, die voor varkens met 31%, rundvee 25% en mais en sojabonen met resp.
14 en 8%. Volgens de voorzitter zijn het niet alleen lage prijzen waar boeren als gevolg van de
corona-crisis mee kampen. Zij zien ook lege schappen voor bijvoorbeeld zuivel in de
supermarkt terwijl zij zelf melk moeten dumpen omdat ze geen kopers hebben. En de vraag
naar vlees is toegenomen met ook een prijsstijging voor consumenten maar de prijzen voor
hun vee die de boeren krijgen zijn gedaald. Ook is de vraag in supermarkten gestegen maar
het verlies veroorzaakt door het sluiten van restaurants en scholen en universiteiten wordt
daarmee niet gecompenseerd. Met andere woorden – de hele keten moet zich aanpassen aan
de effecten van het corona-virus.
De cooperative CoBank heeft een rapport uitgebracht over de gevolgen van het coronavirus op
de Amerikaanse landbouwsector en het platteland. Per pagina wordt een belangrijke
landbouwsector beschreven. Het rapport is te vinden via: https://www.cobank.com//media/files/ked/quarterly-reports/2020/the-quarterly-apr2020.pdf
Het Consulaat Generaal in Atlanta meldt dat het oogstseizoen van blauwe bessen is
aangebroken en er een tekort aan arbeid is; sommige bedrijven zijn geautomatiseerd maar
velen niet. Het afstand houden is bij handmatig plukken erg lastig. Ook bij de verwerking in
pluimveeslachthuizen en verwerkingsfaciliteiten (lopende band) is 6 feet vrijwel onmogelijk.
Het probleem op de agrarische bedrijven ligt dus in het respecteren van de CDC-regels. De
voedseltekorten zitten zit momenteel vooral in zuivel, vlees en eieren.

Colombia
(zaterdag 4 april, 12 uur)
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Flowers: Asocolflores (the Colombian flower exporters association) made a donation of EUR
46.000 to municipalities in Cundinamarca and Antioquia (largest flowers producing
departments) to be spent in the construction of Intensive Care Units. These measures have
been adopted by other agri associations such as FEDECACAO, whose employees decided to
donate a day of their salaries for the supply of protection, disinfection and attention equipment
to cocoa producers. Due to the health emergency produced by COVID-19, the sector is
operating at 25% of its working capacity. The sector cannot stop their operations entirely as
they need to keep crops alive to avoid a total collapse. the producers must give it a
phytosanitary and agricultural maintenance, so that the plants are in conditions to produce
later, when exports resume. The president of Asocolflores stated: “Today, flowers are being
exported to a lesser extent, by air and sea, to the United States, which is the market that
works best, and we continue to export to Japan and South Korea. Something to Canada and
sporadically to Europe”. The spokesman also mentioned that there are species that must
necessarily be harvested and the destination of this produce, when they cannot be exported,
will be to transform them into Compost to serve as a substrate, which implies additional costs.
Coffee: according to the National Federation of Coffee Growers, the last week of March, and
the first week of April, mark the beginning of the beans harvest season, which, this year,
coincides with the days when the price of loading 125 kilograms is at the highest levels in the
history. However, there is concern about restrictions for the movement of pickers especially
because a great part of rural workers are older than 65 years old). More than 150,000
employees are required from April to June. A total collection of 6.5 million bags is expected.

Ecuador
(zaterdag 4 april, 12 uur)
An extended lockdown has considerably slowed-down the economy and imposed severe losses to
some key export sectors. According to the Ministry of Production and Trade, at least 70% of the
productive sectors have totally halted their activity, while the remaining 30% have been granted
work flexibility in order to continue operating (agri-businesses, exporting companies, supermarkets
and pharmacies). Although no official figures are available yet, the government estimates a USD 350
million loss just in the trade sector, and a similar figure for the industrial sector. These are early
estimates that are likely to increase as Ecuador considers extending the lockdown beyond April 14th.
Ecuadorian authorities had reached out to the European Union Delegation with the formal request to
suspend the use of hardcopy export certificates. LAN Bogota already sent e-mails informing them
about the e-mail addresses where their export certificates can be sent to.

Singapore
(zaterdag 4 april, 12 uur)
Op 03 april zijn nieuwe verscherpte richtlijnen aangekondigd. Hoewel het virus nog onder controle is
in Singapore lijkt het nodig om nog wat stappen te zetten. Alle scholen zijn vanaf 8 april vier weken
gesloten, net al alle pretparken, openbare sport clubs/ zwembaden. Ook alle non-essential bedrijven
moeten tijdelijk sluiten en hun mensen vanuit huis laten werken. Eten bij restaurants of hawker
centers mag ook niet meer vanaf volgende week. Nog voordat de aankondiging werd gedaan zochten
veel Singaporezen hun weg naar de supermarkt om daar in te slaan wat weer voor lange rijen en
lege schappen zorgden. Om de betrokkenheid van de community in voedselvoorziening te vergroten
heeft de overheid aangegeven de daken van 16 carparks vrij te gaan maken voor Urban rooftop
farming.

Hongarije
(zaterdag 4 april, 12 uur)
In order to secure smooth operations, military experts will join company boards and conduct
oversight on the operational and financial activities at companies in areas of of strategic importance;
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operations of these companies - one can think of substantial fall out of labor, difficulties in sourcing
or transport - the military will step in and ensure continuation of operations. Read more
at https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/04/04/military-oversight-groupsdeployed-at-food-industry-companies-in-hungary.
An overview of the pandemic-related developments in Hungarian agriculture, a long read for the
weekend: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/hongarije/nieuws/2020/04/04
/hungary-agroeconomy-bracing-for-impact

Frankrijk
(zondag 5 april, 12 uur)
•

•

•

•

•

De visserij- en aquacultuursector is ernstig gedestabiliseerd als gevolg van de coronacrisis.
Minister Guillaume van Landbouw en Voedsel verzocht tijdens de Landbouw- en Visserijraad
van 25 maart om onmiddellijke maatregelen in het kader van het Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij. De voorstellen van Frankrijk zijn ingewilligd: uitvoering van een
steunregeling voor vissers als gevolg van de tijdelijke stillegging van de visserij, reactivering
van de opslagsteunregeling (die sinds eind 2018 is opgeschort), en activering van de
steunmaatregelen voor aquacultuurbedrijven. Guillaume onderstreept dat al deze maatregelen
met terugwerkende kracht in werking dienen te gaan en gedurende de hele periode van de
crisis. Dit voorstel moet nu worden ingediend en zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd door
de Raad en het Europees Parlement zodat het ministerie zijn nationale steunkader opstellen.
De positie van de pluimveesector is verzwakt doordat er sinds de lockdown en sluiting van
horeca en kantines een heroriëntatie op pluimveeproducten plaatsvindt in de distributieketen.
Een aantal pluimveesectoren heeft grote problemen met de verkoop van hun dieren. Tot op
heden komt pluimveevlees niet in aanmerking voor EU-steun bij privé-opslag. Hiervoor is een
verzoek ingediend in Brussel. Men verwacht een stijging van de productiekosten - met name
door diervoedergrondstoffen als tarwe en sojabonen - en transportproblemen.
De coronacrisis heeft de Franse wens tot meer voedselzelfvoorziening op zowel Frans als
Europees niveau weer aangewakkerd. In hoeverre is Frankrijk zelfvoorzienend? Bijna de helft
van de volumes - tussen 40 en 60%, afhankelijk van het product - van kip, lam, fruit, en
groenten komt van elders, voornamelijk uit de buurlanden. De invoer van vis en schelpdieren
domineert met ongeveer 90% van de Franse consumptie, waarvan een deel afkomstig uit de
Europese Unie. Tot de jaren negentig uit de vorige eeuw was Frankrijk een pluimvee-exporteur
en produceerde het 110% van de eigen behoefte. Vandaag de dag wordt 40% geïmporteerd.
De landbouwsector overweegt met oog op de afhankelijkheid van Braziliaanse en Argentijnse
sojabonen een herziening.
De oproep van 24 maart aan alle beschikbare Fransen om de boeren letterlijk een handje te
helpen heeft positief effect gehad: 177.000 aanmeldingen. Een gedeelte zal eventueel kunnen
worden ingezet in de agrofoodsector, mocht het verzuimpercentage daar (nu 10%, maar vooral
in Oost-Frankrijk groeiend) verder stijgen. Risicofactoren zijn transport en logistiek;
arbeidspresentie binnen de hele keten; en de verpakkingssector. De ministeries van Landbouw
en Financiën startten een prijsonderzoek bij supermarktketens, waar volgende week meer over
bekend zal worden. Complete transparantie is essentieel volgens Guillaume. Zoals president
Macron aangaf, doet de crisis alles veranderen. Soevereiniteit van Frankrijk en Europa hangt
samen met voedselvoorziening. Frankrijk werkt aan een plan voor voedselautonomie voor
plantaardige eiwitten, voor zowel mens als dier. Horeca kan daar een rol in spelen, door zo min
mogelijk geïmporteerd vlees te verkopen. Frankrijk heeft een nationale voedselreorganisatie
nodig.
In het aan Parijs grenzende departement Seine-et-Marne heeft de prefect op 30 maart
vluchtelingen opgeroepen om seizoensarbeid te gaan verrichten in de landbouw wegens een
groot tekort aan arbeidskrachten. Hoewel dit tot flinke ophef heeft geleid op social media, waar
men de préfecture van uitbuiting betichtte, heeft de oproep effect gehad. 56 vluchtelingen, die
“officieel geautoriseerd zijn om te werken en voor wie we zelfs verplicht zijn arbeidsplaatsen te
zoeken”, aldus de prefect, hebben gehoor gegeven aan de oproep en kunnen nu gedurende 2 à
3 maanden een salaris verdienen.
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Verenigd Koninkrijk
(zondag 5 april, 12 uur)
•

•

•

•

Boerenorganisaties roepen supermarkten op om meer Brits rundvlees af te nemen. Sommige
retailers hebben recentelijk kleine hoeveelheden goedkoop gehakt uit Polen gehaald als deel
van de oplossing om de met 150% gestegen vraag aan te kunnen, met name naar goedkope
delen. Britse veehouders zijn ook bang dat het surplus aan rundvlees in Ierland (nu het dat
niet kan afzetten in de foodservice in de EU) naar het VK komt.
De regering heeft 3,25 miljoen vrijgemaakt om organisaties die voedsel redistribueren te
ondersteunen. Zo’n 14.000 ton aan overtollige voorraad uit met name de horeca/foodservice
zou daarmee een nieuwe bestemming moeten krijgen. De uitvoering van het
subsidieprogramma ligt bij WRAP, een ngo die zich richt op het tegengaan van
voedselverspilling en vaker door de overheid wordt ingezet als tussenpersoon.
De regering heeft 20 miljoen pond beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van “ambitieuze
technologieën” die het VK weerbaarder moeten maken tegen de gevolgen van situaties
vergelijkbaar met de coronaviruscrisis. Gehoopt wordt op nieuwe oplossingen die bijvoorbeeld
voedselproductie, bezorgingsdiensten en zorg en onderwijs op afstand kunnen ondersteunen.
Bedrijven kunnen elk maximaal 50.000 pond krijgen voor hun door Innovate UK te beoordelen
projecten, die een looptijd moeten hebben van zes maanden en in juni van start moeten gaan.
Enkele resultaten uit enquêtes van het Office for National Statistics en de British Chamber of
Commerce onder het bedrijfsleven in het VK: 50% verwacht tijdelijk 50% van het
personeelsbestand te moeten ontslaan, 45% heeft een verlaagde omzet, 5% verkocht de
afgelopen weken juist meer en voor 60% van de bedrijven die importeren en/of exporteren is
hun handel aangetast.

Polen
(zondag 5 april, 12 uur)
•

•

•

De ambassade is een survey onder bloemisten gestart, al voor het uitbreken van Corona. De
resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd. Wel zien we al terugkomen dat veel
bloemisten verwachten dat zij de crisis niet zullen overleven. Een meerderheid van de
bloemisten bestaat uit kleine winkels die onvoldoende reserves hebben en gesloten zijn nadat
de Poolse overheid aankondigde dat scholen werden gesloten. Hierdoor moeten de ouders
zorgdragen voor opvang van de kinderen thuis. Bloemisten voelen zich daarbij ook
onvoldoende gesteund door sectororganisaties.
Graanprijzen in Polen stijgen, hoewel de top nu lijkt bereikt. De buy-in prijs is nu 900 PLN /ton
(ca 196 EUR/ton). Dit wordt veroorzaakt door een sterke verandering in de vraag op de
wereldmarkt, een zwakkere koers van de Poolse munt t.o.v. de euro en dollar en het beperken
van de export van graan door Rusland en Oekraïne wat heeft bijgedragen aan zorgen over
mogelijke verstoringen in de bevoorradingsketen. Mais is nu een nieuwe hit op de markt omdat
het goedkoper is dan graan en daarmee interessanter is voor veevoerbedrijven. De prijs van
koolzaad in Polen is direct gerelateerd aan de olieprijs omdat 70% van de productie wordt
gebruikt voor de brandstof industrie. De prijs van koolzaad is dan ook gedaald tot het laagste
punt sinds 2018, ook met oog op verwachte hoge opbrengsten per hectare voor het komende
seizoen.
Poolse rundvleesproducenten hebben de EU commissaris van Landbouw opgeroepen om
onmiddellijk te stoppen met het importeren van rundvlees uit Zuid-Amerika en gevraagd om
marktinterventie maatregelen. Pools rundvlees wordt voor 80% geëxporteerd, waarvan 60%
naar de EU en de exportmarkt is nagenoeg stil te komen liggen.

Slowakije
(zondag 5 april, 12 uur)
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De staat gaat voedselproducten opkopen om voorraden aan te leggen in de magazijnen. Het gaat
vooralsnog om vlees en suiker en andere producten worden daar waarschijnlijk aan toegevoegd.
Slowakije is voor 60% afhankelijk van import van voedsel.

Tsjechië
(zondag 5 april, 12 uur)
De controles aan de grenzen van Tsjechië met Duitsland en Oostenrijk zijn verlengd tot 24 april
middernacht. Het overheidsbesluit geldt niet voor de grenzen van Tsjechië met Slowakije en Polen.
Het verbod op het uitreizen van Tsjechen en verbod op binnenkomen van buitenlanders geldt
vooralsnog tot 12 april. De noodtoestand zal daarnaast verlengd worden tot eind april.

Vietnam
(zondag 5 april, 12 uur)
Many seafood orders were canceled, cold storage ran out of space. Fishery enterprises are seriously
lacking cold storage. Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) has asked
the Minister of Agriculture and Rural Development for assistance to support investment in cold
storage.

India
(zondag 5 april, 12 uur)
Marigolds, Jasmine, Lillies, Roses – that are used in decoration at weddings and parties, and offered
during prayers in temples, are now being destroyed by farmers as the nationwide lockdown to contain
the spread of coronavirus in India disrupted the flower industry. Flower markets across the country
are shut because of the 21-day lockdown, affecting thousands of growers and traders associated
with the floriculture business.

Gulf Cooperation Council (GCC)
(maandag 6 april, 10 uur)
De Gulf Cooperation Council (GCC) heeft afgesproken de voedselstromen tussen de GCC landen
soepel te blijven laten verlopen, zodat gezondheidsmaatregelen geen barrière kunnen vormen voor
de soepele doorstroming van eerste levensbehoeften. Tegelijkertijd is benadrukt dat het openhouden
van luchthavens, zeehavens en landsgrenzen voor het vervoer van voedsel tussen en naar de GCC
landen een topprioriteit is. Er is een ministeriële taskforce opgericht om obstakels in het vrije verkeer
van goederen die zouden kunnen ontstaan snel op te kunnen lossen.

Verenigde Arabische Emiraten
(maandag 6 april, 10 uur)
Dubai announced two weeks lockdown starting on Saturday 20.00 hours for a period of two weeks,
with strict restrictions on movement across the city. Supermarkets and pharmacies will be allowed
to operate normally and food and medicine deliveries will continue uninterrupted.

Verenigde Arabische Emiraten en Qatar
(maandag 6 april, 10 uur)
De Verenigde Arabische Emiraten hebben aan het ‘Bureau International des Expositions’ voorgesteld
om Dubai EXPO 2020 met 1 jaar te verplaatsen. Besluitvorming wordt eind april verwacht. Indien
het besluit wordt aangenomen zal EXPO Dubai niet starten in oktober 2020, maar in oktober 2021.
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Hiermee dreigt deze dan samen te vallen met de Horticultural EXPO Doha 2021 die gepland staat
van 14 oktober 2021 tot 17 maart 2022, hetgeen besluitvorming niet direct eenvoudig maakt.

Bahrein
(maandag 6 april, 10 uur)
De prijzen voor voedsel in Bahrein zijn met 30% gedaald. Een van de redenen is dat illegale
doorverkoop van groente en fruit streng wordt aangepakt waarbij de in beslag genomen ladingen
direct na inbeslagname voor ‘normale’ (lagere) prijen op de markt gebracht.

Zuid-Afrika
(maandag 6 april, 10 uur)
Only essential air/sea cargo, including food, are allowed. Cargo from high risk countries must be
sanitized. Disembarkation of Cargo Crew is permitted on condition that it will be subjected to
Quarantine laws of the country. In terms of imports, the South Africa Revenue Services has listed
essential goods that should be exempted from vat. Agri and food goods on this list are: Any food
product, including non-alcohol beverages, animal food, and chemical, packaging and ancillary
products used in the production of any food product. Transport and logistics of these essential goods
to neighboring countries are allowed.

Zuid-Korea
(maandag 6 april, 10 uur)
•

•

APQA (Korean Phytosanitary Authority) has decided to accept a copy of the plant health
certificate for plant products imported into Korea, only when it is submitted to APQA through
the Netherlands Embassy. The address is SEO-LNV@minbuza.nl. No such a decision yet for
animal products.
Korea’s agri-food exports increased 5.8% in the first quarter of the year, compared to the
same period in 2019. The exports of Korean food products such as ginseng, kimchi and ramen
to China led the growth, as K-food is getting popular in China amid Covid-19.

Japan
(maandag 6 april, 10 uur)
•

•

•
•

Premier Abe roept vandaag noodtoestand uit in door corona zwaar getroffen prefecturen. Na
opnieuw een flinke stijging van het aantal Corona-gevallen, 143 in Tokio op zondag, was dit
besluit onvermijdelijk geworden. Het besluit betekent geen lockdown, maar geeft prefecturen,
zoals Tokio, nu wel de mogelijkheid om scholen, pubs en bioscopen te sluiten en
samenscholing tegen te gaan.
Het aantal internationale vluchten van en naar Japan zijn enorm afgenomen. Japans
grootste luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways (ANA) kondigde aan tot 24 april 87% van
hun vluchten (4.057 vluchten op 72 routes) te schrappen. ANA gaat wel 172 extra
vrachtvluchten inzetten tussen Narita, Shanhai, Dalian, Hong Kong, Taipei en Bangkok.
E-commerce zit in Japan in de lift. Vorig jaar werd zo’n ¥550 miljard omgezet via homeshopping, en bedroeg de gehele e-commerce markt ca. ¥10 triljoen. In 2020 zal dit naar
verwachting met zeker 20% groeien naar 12 triljoen (€102 miljard) .
Het Japanse wagyu-beef tuimelt een crisis in. Japanners eten niet meer buiten de deur en
toeristen blijven weg. De Japanse regering de productie had de laatste jaren flink gestimuleerd.
Vooral elders in Azië steeg de vraag, en met het vrijhandelsverdrag hoopte Japan ook op meer
export naar Europa. Door de crisis kelderen echter de prijzen en het vlees hoopt zich snel op in
de Japanse koelopslag. Een kilo wagyu (karkasprijs) kost nu minder dan ¥2.000 (€17).
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Myanmar
(maandag 6 april, 10 uur)
•
•

The Ministry of Commerce has restricted the issuance of rice export permits. It was however
stressed that these measures are strictly temporarily, in transition to a better system. Rice
from Myanmar is exported to many countries around the globe, including Europe.
The export of pulses and beans to Europe by sea is still unhindered according to info received
from the Myanmar export association.
Mung beans are of especial importance for the NL sprouting industry.

Thailand
(maandag 6 april, 10 uur)
Thai Dairy Industries Association last week submitted an official request to Thai Ministry of Agriculture
and Cooperatives (MOAC) to reduce 30% of their raw milk purchase under MOU with local dairy
farmers and dairy cooperatives nationwide. The recent curfew had a negative impact on household
economic. Apart from lower buying power, consumers have changed their consuming behavior. The
market of pasteurized dairy food (chilled products) has seen 30-40% shrinking while 20-30% for
UHT dairy food (long shelf life) is recorded. The market of dairy food in Thailand in 2020 is seen for
35 – 50 % lower than 2019 of the same period. All dairy food manufacturers need to reduce their
production capacity and lead to lower demand on raw milk in the supply chain.

China
(maandag 6 april, 10 uur)
•

•

In response to the many reports questioning the sufficiency of China’s grain supply, the
Chinese ministry issued an official statement saying that China has enough grain
supplies. In addition, they state that the (global) price increase is merely a consequence of
the global panic buying. The National Food and Strategic Reserve Administration mentioned
that China has strategic grain reserves which can be supplied 10-15 days in large and mediumsized cities and to areas with volatile prices. – China Daily & Reuters
o Food security is the goal of the government when is comes to grains. At present, the
planting area of rice and wheat is basically stable at 800 million mu (53.3 mln ha.). China
has 1.4 billion people, 2 people have more than one mu of grain. The average output of
one mu of land is 800 kg. Now the per capita consumption of grain is 150 kg. In this way,
ration production is guaranteed.
o From the perspective of variety production and demand, wheat is balanced, and the rice
production is greater than the demand. Corn stocks were relatively high in the past
few years. After consecutive of adjustment for several years, the area is currently stable at
more than 600 million mu (40 mln ha.), and production and demand are in a tightly
balanced state. The soybean production and demand gap is large, and the planting
area has continued to increase in recent years, to 140 million mu (9.3 mln ha.) last year.
Imports are still needed to make up the domestic gap. Fortunately, in January and
February, the soybean import was 13.5 million tons, up 14% YOY. Especially the import
volume of Brazilian soybean to China increased – China Daily
o In terms of China's cereal imports, the annual import volume is not large. In the last year,
the net imports were 14.7 mln tons, accounting for only about 2% of China's cereal
consumption.
o Since March of this year, the retail price of rice in China is 6.6 RMB per kilogram and
the retail price of wheat flour is 3.95 RMB per kilogram. The price has remained
stable and the market supply has been stable.
A total of 500,000 tons of surplus vegetables in Hubei Province, the epicenter of the
coronavirus outbreak in China, have been sold thanks to the coordinated efforts of people
across the country. "There are about 500,000 tons of vegetables, 90,000 tons of eggs, and
860,000 tons of fresh fish in overstock in the province," said a local official. "At present, the
backlog of these three types of products has been effectively eased."
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•

Xinjiang province imports Dutch apple seedlings for the first time. In total, 379.000
seedlings from the Netherlands arrived at the Alashankou port in Xinjiang through rail freight
trains - Asiafruitnet

Hongarije
(maandag 6 april, 10 uur)
•
•

•

In several agricultural sectors, fear has increased for “dumping behavior” of Western
Europe’s food companies (dairy products, meat) which cannot sell their products in their home
markets and will redirect them for lower prices to Eastern Europe in the coming weeks.
Demand for meat dropped. According to the producers’ alliance, after the March shopping
surge, many families’ freezers are full and wallets are empty. The Easter period will probably
normalize the situation but redirected meat from Western markets might hurt local meat
production in the coming weeks.
Hunters usually don’t have financial reserves and a loss of wild game meat demand is a loss of
all income for them. Hunters are needed not just as providers of game meat but to enforce the
measures of ASF protection in wild boar populations. Aside from the economic effects of the
pandemic, the cold period caused considerable frost damage to fruit orchards.

Servië
(maandag 6 april, 10 uur)
•

•

•

In order to help domestic agricultural producers, especially vegetable producers, Serbia is
planning to implement levies on the import of fruit and vegetables. It is not known,
however, whether the levy would apply to all fruit and vegetables or only those that Serbia
produces as well. The decision has not yet been taken. Vegetable producers have a lot of
trouble selling their seasonal vegetables. As the state has closed the green markets, lettuce,
zucchinis, radishes and spring onions are not reaching the consumers so easily, or at all. Some
projections say that over 60% of the vegetables will be thrown out.
In 2015, Serbia implemented additional fees on the import of milk, dairy products and pork
meat, in order to prevent disturbances in the market, as the EU had removed quotas for the
production of milk, and there was also a ban on the import of agricultural products from the EU
to Russia. This created surpluses in the European market, so Serbia reacted in order to protect
domestic producers. In late 2016, these measures were revoked.
A team of experts will try to put “Serbia’s electronic market” into service by the end of the
week. The system will link sellers, buyers, and anyone ready to deliver goods that are not
available now as green markets have been closed due to the COVID-19 pandemic. There is also
an additional category – persons ready to transport or store those products.
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