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UPDATE COVID-19 agrosector 11 mei - 15 mei 

Hierbij sturen wij de update van de landbouwraden voor maandag 11 mei tot en met 

vrijdag 15 mei. Het betreft hier met name de berichten over de agrohandel. Officiële 

berichtgeving loopt via www.rijksoverheid.nl waarop ook een uitgebreide Q&A is 

opgenomen. Informatie vanuit RVO over Corona en Internationaal Zakendoen staat op 

de homepagina onder Uitgelicht:  

 

Polen  
(vrijdag 15 mei 2020) 

Het komend weekend is het laatste weekend dat de horeca dicht is. De vraaguitval is voor Farm 

Frites Polen aanleiding geweest frietlijn voor 4 weken stil te leggen. De tijd wordt benut voor 

onderhoud en modernisering. De frietlijn is één van de drie aardappelverwerkingslijnen in Polen van 

Farm Frites waarvandaan naar elf EU landen wordt geëxporteerd. De twee andere verwerkingslijnen 

(vlokken & aardappelpannenkoeken) lopen wel door.  

Denemarken 
(vrijdag 15 mei 2020) 

De Deense minister van Werkgelegenheid heeft duidelijk uitgesproken dat bedrijven verantwoordelijk 

zijn voor het tegengaan van besmetting op de werkvloer. De groene bedrijfstakken (land-, bos- en 

tuinbouw) hebben protocollen uitgewerkt met o.m. de overkoepelende organisatie van de Deense 

landbouw, de landbouwvoorlichting, de vakbond 3F, de werkgeversorganisatie, GLS-A, en het 

Arbeidstoezicht. Er is een idee-catalogus ontwikkeld die beschikbaar is voor geïnteresseerden op een 

(helaas alleen Deenstalige) website: http://baujordtilbord.dk/ 

Verenigd Koninkrijk 
(vrijdag 15 mei 2020) 

• Het Office for Budget Responsibility raamt dat de coronacrisis de Britse belastingbetaler 
inmiddels 123,2 miljard pond zal kosten. De overheid zal dit jaar 298 miljard moeten lenen, 
wat gelijk staat aan 15% van de Britse economie; het hoogste percentage sinds de Tweede 

Wereldoorlog. 
• In Noord-Ierland mogen vanaf maandag 18 mei de tuincentra weer open. 
• Volgens de IMRG CapGemini Online Retail Index lag in april jl. de online verkoop van planten, 

bloemen, bollen en zaden bijna 300% hoger ten opzichte van april 2019. 
• Plantaardige levensmiddelen lijken te profiteren van gebrekkige beschikbaarheid van vlees- en 

zuivelproducten. Kantar Worldpanel zegt dat de verkoop van vleesvervangers in de maand april 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus-en-zakendoen
http://baujordtilbord.dk/
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met 25% gestegen is ten opzichte van een jaar eerder, en ‘melk zonder melk’ met 28%. Van 
de deelnemers aan een enquête van The Vegan Society zegt 41% dat zij hun vleesconsumptie 
hebben verminderd nadat zij de dierlijke levensmiddelen van hun voorkeur niet konden krijgen 
in de supermarkt. 

• In het VK is het toegewezen tonnage voor steun voor private opslag van kaas al volledig 
vervuld, enigszins tegen de verwachting van de National Farmers’ Union in. 

 

Verenigde Staten 
(vrijdag 15 mei 2020) 

Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) heeft miljoencontracten om het voedsel dat dreigt 

vernietigd te worden als gevolg van de disrupties in de voedselketen, verleend aan bedrijven die 

weinig ervaring met boeren en/ of voedselbanken hebben. Het programma – Farmers to Families 

Food Programme – beoogt maandelijks 300 miljoen dollar uit te geven aan het opkopen van groenten 

en fruit, zuivel en vlees om die vervolgens in dozen te verpakken en af te leveren aan voedselbanken 

en andere organisaties. Veel bekende bedrijven als bijvoorbeeld FreshPoint of Keany hebben geen 

contracten gekregen. 

Mexico 
(vrijdag 15 mei 2020) 

• Mexicaanse rundvlees-exporteurs spelen in op het gedaalde aanbod van rundvlees in de VS 

vanwege COVID19 besmettingen in Amerikaanse slachthuizen: de export van Mexicaans 

rundvlees naar de VS ligt naar verwachting in mei 2020 10% hoger dan in mei 2019.  
• Op 13 mei presenteerde de Mexicaanse autoriteiten een stappenplan voor een geleidelijke 

heropening van de economie.  Pas 1 juni zullen een aantal bierbrouwerijen (afhankelijk van de 
desbetreffende deelstaat en de besmettingsgraad aldaar) weer open mogen. 

• De Nationale Kamer van Melkindustriëlen (Canilec) schat dat Mexico’s kaasimport in 2020 met 

25% zal dalen vanwege de gedaalde consumptie in het horeca-kanaal. Dit geldt vooral 
poederkaas en geraspte kaas. 

• Niet alleen de lokale vraag naar vlees, maar ook de vraag naar groente en fruit zal met 10-
15% dalen, schat boerenorganisatie CNA. 

 

Argentinië 
(vrijdag 15 mei 2020) 

• Argentinië heeft zich bedacht over Mercosur, en wil zich tóch niet terugtrekken uit nieuwe 
onderhandelingen van het blok met derde landen. Mede dankzij een flinke lobby van de 

landbouwsectoren afgelopen week werd het de regering duidelijk dat niet-deelnemen 
verregaande negatieve gevolgen in de toekomst zou kunnen hebben. De landbouworganisaties 
boden de regering bovendien technische ondersteuning aan voor onderhandelingen, 
economische analyses en impact assesments – aangezien de minister van buitenlandse zaken 
had aangegeven daar te weinig capaciteit voor te hebben. De regering wil de mogelijke 
gevolgen van akkoorden op voorhand diepgaander analyseren, en lijkt een eigen tempo te 

willen kiezen. Binnen Mercosur is wel enige flexibiliteit in de toepassing per land mogelijk, maar 
samen met derde landen zoals Canada en Zuid-Korea zal Mercosur moeten bezien hoe de 
voorwaarden van Argentinië in de praktijk vorm kunnen krijgen.  

• De strenge lockdown in Buenos Aires (15 miljoen mensen, 40 % van de totale bevolking) is tot 
24 mei verlengd: 70% van de corona-besmettingen (in totaal “slechts” rond de 7.000; onder 
de 400 overledenen) komt daar voor. In andere delen van het land besluiten de gouverneurs 
en burgemeesters over de maatregelen, her en der kan flink versoepeld worden. Enige 

flexibiliteit is er wel voor de horeca: in de hoofdstad gaan steeds meer gelegenheden open voor 
afhalen en bezorgen. Het wordt mede daardoor weer drukker op straat. Nog steeds geldt 
echter: mensen mogen alleen het huis uit voor essentiële zaken.  
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• Argentinië is een van de landen die economisch het meest getroffen is door de Covid-19-crisis: 
de al zeer zwakke economie kan nauwelijks een klap opvangen. In het eerste kwartaal van 
2020 kromp de Argentijnse economie -11%. De enige manier om aan geld te komen is 
bijdrukken – van de steunmaatregelen komt het grootste deel van de Staatskas, met verdere 

inflatie tot 55% op jaarbasis tot gevolg.  
 

Japan 
(vrijdag 15 mei 2020) 

• Japan lifted a state of emergency for 39 of the country's 47 prefectures, two weeks ahead of its 
planned expiration at the end of the month. This should pave the way for businesses to 
gradually resume. Urban regions such as Tokyo and Osaka, however, will remain under the 
state of emergency and people will be asked to stay at home;  

• Foreign visitors went down 99% in April due to virus-linked entry bans. Last month, Japan 
expanded entry bans to a total of 87 countries and regions, including the United States and the 
whole of China and South Korea. Visitors from China totaled 29, down from 598,896 a year 
earlier. South Korea: 24, down from 546,368. The United States:296, down from 164,435, and 
Europe: 58, down from 236,707; 

Most consumers want to buy food with the 100.000 yen each resident gets from the government as 

a cash handout. Consumers see eating at home as important in complying with the request from the 

central and local authorities to stay home. The sales of fresh produce to the food service industry in 

April 2020 was 50% less than the year before. The sales are in May recovering to the 70% level. 

Roemenië 
(donderdag 14 mei 2020) 

• The state of emergency expires on May 15, after a 2-month lockdown. However, relaxation is 
still far. People will be allowed to move freely WITHIN their home cities/villages (masks 
become compulsory), while for movement outside cities/villages again a written statement and 
very good reasons will be necessary. Shopping malls and restaurants remain closed, including 
their terraces. After 2 weeks, the situation will be reassessed. The HoReCa sector continues, 
therefore, to be heavily affected, with negative consequences also for its suppliers.  

• No decision yet on resuming flights to/from “red zones” such as the Netherlands. Even if 

flights would be resumed soon, medical authorities seem to be determined to stick to the 
decision that all passengers entering the country from red zones would continue be placed 
under state-quarantine for 2 weeks. From this point of view, NL-RO businesses will continue to 
face travel difficulties. 

• Parliament discussed the situation and problems of seasonal workers abroad. Most of the 

workers went abroad based on previous connections with employers, without making use of 

Romanian recruitment companies (which are licensed and supervised by the Ministry of 
Labour). The Labour Minister requested an inquiry to be conducted in Germany in connection 
with the complaints regarding working conditions. In addition, she is planning to go to 
Germany and personally check the situation of these citizens. Since the beginning of the 
pandemic, some 34,000 Romanians have left the country to work seasonally in countries such 
as Germany, Austria, the UK and the Netherlands. 

 

Bulgarije 
(donderdag 14 mei 2020) 

• Support for the fishery and aquaculture sector: EUR 8 million will be allocated under the 
Maritime and Fisheries Program (PMDR) to deal with the consequences of the coronavirus. 

Since the state of emergency started there is a 35% decrease of the number of fishing vessels 
to 70% decrease in the declared fish catches. All aquaculture and fish processing operators can 



 
 

 
Federatie van organisaties op het gebied van 
visverwerking en visgroothandel 

 

  15-5-2020 

apply for this subsidy to a maximum of EUR 40,000. However, there is an eligibility 
requirement to fishing vessels to have at least 120 days at sea for the last 2 years. 

• As of 14 May Bulgaria is no longer in the State of Emergency, but in Extraordinary 
Epidemiological Situation (practically no difference).  At the moment the government is not 

contemplating further relaxation of measures related to travel and quarantine requirements. All 
citizens entering Bulgaria are put under mandatory quarantine for a period of 14 days. 
However, the pressure from the tourism sector is increasing so there could be some special 
rules for tourists at some point.  

 

Zwitserland 
(donderdag 14 mei 2020) 

Zwitserland gaat zijn grenzen met Duitsland en Oostenrijk vanaf 15 juni weer volledig openen, met 

het voorbehoud dat de ontwikkeling van de pandemie positief blijft. Vanaf 16 mei zal aan de grens 

met Duitsland alleen nog steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Zwitserland streeft naar een 

volledige opening van de grens met Frankrijk vanaf 15 juni. De grens met Italië blijft voorlopig nog 

gesloten. 

Verenigd Koninkrijk 
(donderdag 14 mei 2020) 

• De regering gaat zich garant stellen voor kredietverzekeringen van door de coronacrisis 
getroffen bedrijven die moeite hebben hun dekking te behouden. Details zullen nog uitgewerkt 

worden i.o.m. het bedrijfsleven, maar in elk geval zal de regeling gebaseerd zijn op een 
herverzekeringsakkoord met bestaande verzekeraars en tot uiterlijk het einde van het 

kalenderjaar lopen. 
• Productschap AHDB schat in dat door productiebeperking het totale productievolume van melk 

in april 23 miljoen liter lager lag. Daardoor is gerealiseerd dat de capaciteit van verwerkers niet 
overvraagd werd en dat maar weinig melk is weggespoeld. 

• Supermarktketen Co-op beveelt aan de National Farmers’ Union en de Britse sierteeltsector 
aan zich te laten inspireren door de Nederlandse campagne ‘Let Hope Bloom’ en met een 

vergelijkbare actie aandacht te vragen voor de situatie in de sector. 
 

Vietnam 
(donderdag 14 mei 2020) 

According to the Ministry of Health, up to morning 14 May, Vietnam logged no new cases of covid-

19 disease, marking the 28th day of no community transmission. Only 36 patients (out of 288) 

remain under treatment at the medical facilities, the rest are fully recovered and discharged from 

hospital. No deaths due to covid-19 were reported so far. One patient is in critical situation with 

seriously damaged lung – a British pilot.  

Colombia 
(donderdag 14 mei 2020) 

• Flowers exports during Mother's Day season fell by as much as 40%. In a traditional year, 
more than 600 million flowers are sent abroad; the number this season did not exceed 360 
million stems. Around 30.000 orchids were commercialized in the domestic market. Air freight 
will become more complicated as the airline Avianca filed voluntary petitions under Chapter 11 
of the US Bankruptcy Code, due to the impact of COVID-19 which resulted in 90% decline in 
passenger traffic. 
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Ecuador 
(donderdag 14 mei 2020) 

Ecuadorian roses could arrive in the United States without tariffs at the end of the year, according 

to Ecuadorian Ministry of Production, Foreign Trade, Investments and Fisheries. For the flower sector, 

strongly affected by the health emergency of COVID-19, this would mean a step towards the uprising 

of the industry. According to data from the guild, the flower sector generates 40,000 direct jobs, and 

at least 55,000 indirect ones. 

Chili 
(donderdag 14 mei 2020) 

De export van Chileense jongplanten voor de fruitteelt neemt af door de corona-crisis. De vraag 

vanuit China, Ecuador en Brazilië nam aanzienlijk af en de export naar Peru stond tot 12 april zelfs 

helemaal stil. Grootste struikelblok waren vertragingen bij de douane aan de importerende kant en 

de beperkte beschikbaarheid van vluchten. De prijzen van de Chileense planten zijn gestegen door 

de langere leverketen en toenemende transportkosten. Een van de grootste producenten, Grupo 

Hijuelas, verwacht dat de markt pas normaliseert wanneer er een vaccin beschikbaar is en ziet met 

name afzet in de sierteelt dalen (-90%). 

Verenigde Staten 
(donderdag 14 mei 2020) 

• Doordat grote vleesverwerkende faciliteiten door besmetting met Corona hun activiteiten 
hebben moeten staken, kunnen veel boeren hun dieren niet kwijt. De Voorzitter van het 

Landbouwcomité van het Huis van Afgevaardigden pleit er voor om de kosten voor de boeren 
om hun dieren nu op andere manieren af te zetten en te verwerken (lees: euthanaseren) te 
laten vergoeden onder de federale Emergency Act (FEMA) . 

• De Beef Alliance, een organisatie van veehouders heeft een voorstel opgesteld om vee op een 
dieet te zetten voor 75 dagen. Op wekelijkse basis zou worden bepaald hoeveel runderen in het 
75 dagen programma worden opgenomen en welk aantal eerder het programma mogen 
verlaten. Het “set aside programma“ is opgesteld aan de hand van een soortgelijk programma 

dat in Canada in is opgesteld in 2004 tijdens de BSE-crisis. De vergoeding in het set aside 
programma zou per dier 2,90 dollar per dag moeten bedragen en beoogt de additionele kosten 
van voer en operationele kosten te dekken in die 75 dagen. 

 

Tanzania 
(donderdag 14 mei 2020) 

• 509 confirmed cases, 29 deaths as of 07/05/2020, no updates released in the past two weeks 
from the authorities. 

• KLM cargo flight resumes operation from Dar es Salaam to Europe twice a week, Rwanda cargo 

flight commits to uplift fish from Mwanza airport to Brussels. Tanzania relaxes restrictions on 
international evacuation and repatriation flights 

• Zambia closes border with Tanzania to tame Covid-19, after the country witnessed the highest 
spike of Covid-19 infections 

 

Kenia 
(donderdag 14 mei 2020) 

• FMO availed credit to Dutch exporters and local importers thereby supporting businesses to 

procure Dutch goods and services at attractive funding conditions. 
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• Flooding is getting worse in various parts of the country claiming 237 lives and displacing 
161,000 households. Looming fish shortage foreseen due to rising water levels in Lake Victoria 
which submerged landing sites and shops amid the covid-19  movement restrictions. 

 

Koeweit 
(woensdag 13 mei 2020) 

Tegen de wereldwijde trend in een (tijdelijke) vergroting van de beperkingen. De hamsterwoede in 

de supermarkten in Koeweit is toegeslagen. Mensen gaan massaal naar de supermarkten en 

bakkerijen, zonder de regels van ‘social distancing’ in acht te nemen. De reden voor deze rush is de 

afkondiging van een totale lockdown gedurende 20 dagen van 10 tot en met 30 mei om de 

verspreiding van het Corona virus te beperken. Tijdens de lockdown mogen, op afspraak, buurtsupers 

worden bezocht voor de noodzakelijke dagelijkse inkopen.    

Saudi Arabië 
(woensdag 13 mei 2020) 

Saudi Arabië heeft een totale lockdown afgekondigd voor de periode van het Suikerfeest van 23 tot 

en met 27 mei. De reden hiervoor is om de verspreiding van het Corona virus, wat nu goed onder 

controle is in Saudi Arabië, ook onder controle te houden tijdens deze dagen waarin de Saudi’s 

traditiegetrouw elkaar in grote groepen bezoeken.    

Polen 
(woensdag 13 mei 2020) 

• Vanaf 18 mei wordt een volgende stap gezet in het open van de economie. Onder meer gaat de 
horeca weer open, met de restrictie van 1 persoon/ 4m2, twee meter afstand tussen tafels 

en dragen mondmaskers en handschoenen door bedienend personeel.  
• De Poolse overheid heeft op 12 mei de richtlijn gepubliceerd waarmee het mogelijk is geworden 

dat seizoenarbeiders van buiten de EU (in de praktijk uit Oekraïne) tijdens de verplichte 14-
dagen quarantaine bij binnenkomst in Polen wel in het veld mogen werken. Na 7 dagen kan er 
een COVID-19 test worden afgenomen en als deze negatief is, kan de quarantaine volledig 
worden opgeheven. De Poolse overheid komt hiermee tegemoet aan de zorgen van de 

landbouwsector over het tekort aan arbeidskrachten. Totaal zijn er in deze periode ca 500.000 
seizoenarbeiders in de landbouwsector nodig met name vanwege de oogst van zacht fruit. 
Polen verstrekt nu alleen e-visa aan Oekraïners die willen werken in de land- en tuinbouw en 
de transportsector.  

• De restricties aan de grens voor buitenlanders om Polen binnen te komen zijn verlengd tot 12 
juni. Zoals eerder aangegeven zijn er beperkt mogelijkheden om Polen in te reizen zonder 14-
dagen quarantaine indien men aantoonbaar voor werk in Polen moeten zijn.  

 

Duitsland 
(woensdag 13 mei 2020) 

Goed nieuws uit beurzenland. Messen zijn van de lijst afgehaald van grote bijeenkomsten die tot 31 

augustus verboden waren. Bond en deelstaten hebben besloten dat de Länder zelf kunnen bekijken 

welke beurzen zijn toegestaan onder de randvoorwaarde van hygiëne- en afstandsafspraken. Of 

beurzen als de Grüne Woche of de Eurotier straks doorgaan staat nog te bezien. 

Spanje 
(woensdag 13 mei 2020) 
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• In enkele provincies in Spanje is fase 1 ingegaan, waarbij er langzaam meer vrijheden komen 
en winkels opengaan. In provincies die zich in fase 1 of verder (2 of 3) bevinden, kunnen 
hotels weer gasten ontvangen. De complexiteit van de regelgeving maakt het lastig om een 
volledig overzicht te geven. Voor informatie daarover: mad-lnv@minbuza.nl. Het is echter nog 

steeds niet toegestaan naar Spanje te reizen, tenzij je Spanjaard of resident bent. Vanaf 15 
mei is het daarnaast verplicht voor mensen die aankomen in Spanje (voor wie dit is 
toegestaan) om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Bij alle verplaatsingen buitenshuis - 
strikt beperkt tot het boodschappen doen en naar de dokter gaan - is het dragen van een 
mondkapje verplicht.  

• De Spaanse zuivelsector Fenil begint zich te roeren tegen de grotere hoeveelheid zuivel uit 

andere landen die de laatste weken de markt opkomt, met name in de vorm van kaas met een 
lage prijs. De Spaanse zuivelfederatie roept de Spanjaarden op om kaas met Spaanse origine 
te kopen. 

• De online markt voor boodschappen is flink gegroeid en lijkt daarnaast ook nog potentieel voor 
verdere groei te hebben. De afgelopen weken zijn 20% meer Spanjaarden online 
boodschappen gaan doen en ook maakten bestaande gebruikers vaker gebruik van deze optie. 
Het feit dat voor de Coronacrisis maar 7,5 % van de Spanjaarden wel eens thuis werkte, in 

tegenstelling tot 36% van de Nederlanders laat de verschillen tussen de landen in het gebruik 
van digitale middelen goed zien. 

• Sommige wijzigingen in het consumptiepatroon tijdens de Coronacrisis beginnen zichtbaar te 
worden. De verkoop van vleesvervangers trekt aan en ook de verkoop van vis zoals zalm en 
kabeljauw. Als reden geven consumenten aan dat zij een gezonder eetpatroon belangrijk 
vinden.  

• De aardbeienoogst in Spanje is afgesloten met een 22% lagere opbrengst dan vorig jaar. Dit 

komt met name omdat er vanwege de lage vraag niet alles geoogst is.  

 

Frankrijk 
(woensdag 13 mei 2020) 

De bierverkoop daalt met 30 tot 40% als gevolg van sluiting van de horeca. Het is nog niet duidelijk 

wanneer deze weer open gaan. Ook de annulering van zomerfestivals doet de biersector geen goed. 

Frankrijk telt zo’n 2.000 brouwerijen. Vooral micro-brouwerijen hebben onder de coronacrisis te 

lijden. Verkoop van bier in supermarkten is slechts met 6% gestegen. Frankrijk is vooral bekend als 

wijnland, maar de laatste jaren steeg de bierverkoop,  met name dankzij toename van ambachtelijke 

brouwerij. Dit jaar ging 10 miljoen liter bier ‘down the drain’. Een kwart van de brouwerijen ligt stil 

en 70% van de brouwers heeft sinds maart dit jaar de helft van de omzet verloren. De biersector 

heeft een hoge schuldenlast. In 2019 werd 241 miljoen euro geïnvesteerd. In 2020 is de verwachte 

totaalproductie 22,5 miljoen hectoliter. De omzet van de Franse biersector is volgens 

sectororganisatie Brasseurs de France ruim 4 miljard euro.  

Tunesië 
(woensdag 13 mei 2020) 

Vanaf maandag 11 mei is een aantal maatregelen versoepeld. Het openbaar vervoer rijdt weer, 

kledingwinkels en cafés zijn open. De grote supermarkten zijn in onderhandeling, omdat de 

openstelling niet voor dit type winkels geldt. De avondklok blijft nog gehandhaafd van 20:00-6:00u. 

Na de Ramadan eind mei gaan de scholen weer open. 

Brazilië 
(woensdag 13 mei 2020) 

• Ondanks de corona crisis bereikte de soja-export uit Brazilië in april een record van 16,3 

miljoen ton. De export van soja uit Brazilië zal naar verwachting ook de komende maanden 
sterk blijven. De totale export zal uitkomen op 75-77 miljoen ton waarvan nu al 33.7 miljoen 
ton naar China is geëxporteerd. Dat was in dezelfde periode vorig jaar 25.16 miljoen ton. 

mailto:mad-lnv@minbuza.nl
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• In het zuiden van Brazilië hebben het ministerie van Landbouw en van Volksgezondheid een 
taskforce opgericht ter bestrijding van Covid-19-uitbraken in slachthuizen. Verschillende 
slachthuizen zijn er gesloten vanwege hoge besmetting onder de arbeiders.  

 

Mexico 
(woensdag 13 mei 2020) 

In een brief aan de Minister van Economie geeft pluimveebranche-organisatie UNA zij aan dat de 

verwachte blijvende prijsvolatiliteit, het gebrek aan liquiditeit bij veel bedrijven, en de devaluatie 

van de peso, waarschijnlijk voor veel bedrijven fataal zal zijn. UNA stelt daarom het sluiten van de 

grenzen voor de import van kippenvlees voor. Mocht dit een brug te ver zijn voor de overheid, bepleit 

UNA het heffen van anti-dumpingtarieven op Amerikaanse kippenpoten en –dijen. Tevens vraagt 

UNA het Mexicaanse Ministerie van Landbouw de druk op te voeren bij andere landen om de 

vogelgriep-vrije status van een aantal deelstaten te erkennen, om daarmee de export van 

kippenvlees mogelijk te maken. Overigens vroeg UNA ook vóór de corona-crisis de overheid 

regelmatig om importrestricties in te stellen. Mexico is momenteel voor 18,5% van haar binnenlandse 

vraag naar kippenvlees afhankelijk van de import, vooral uit de VS en Brazilië. 

Verenigde Staten 
(woensdag 13 mei 2020) 

• Het Huis van Afgevaardigden stemt aankomende vrijdag over een voorstel voor een nieuw 

pakket aan steunmaatregelen. Onderdeel van het pakket is onder andere US$ 10 miljard aan 
steun voor voedingsprogramma’s aangezien de werkeloosheid en daarmee de vraag voor 

dergelijke programma’s is toegenomen.  
• In de groente- en fruitsector neemt de zorg over de gezondheid van werknemers - veelal 

arbeidsmigranten - toe.  Naarmate het oogstseizoen vordert nemen bedrijven verschillende 
maatregelen om de werknemers te beschermen. Er is echter maar beperkte bescherming 
beschikbaar en het is tijdens het oogsten lastig om volledig aan de veiligheidsmaatregelen te 
voldoen. Verschillende staten nemen aanvullende maatregelen op niet verplichte richtlijnen. Zo 
is het in Oregon tijdelijk verboden om stapelbedden te gebruiken in de woningen van de 

werknemers en wordt er in Californië twee weken betaald ziekteverlof gegeven.  
 

China 
(woensdag 13 mei 2020) 

• Many provinces and cities have issued a workplan regarding food safety. Among them, the 
strict investigation into illegal wildlife trade, improving catering safety in campus, the quality 
for infant formula, and strengthening remediation for health food and food sales online have 
become the focus of the workplan. 

• Within the space of two days, China announced new tariffs of up to 80 per cent on Australian 
barley imports and banned beef imports from four firms. Some analysts believe the moves 
would create space for China to import more barley and beef from the US to fulfil requirements 
of their phase one trade deal. Others also think that the new tariffs are used as retaliation 
towards Australia caused by their support for a coronavirus investigation. 

• US pork exporting volume exceeded expectations in the first quarter, according to the USDA 
and reached a record high in March. Temporary closure of several processing plants in the 

United States, could slow down exports in May. US pork exporting volume reached 291,459 
tons in March, a year-on-year increase of 38%, exceeded the highest record set in December 
2019. In the first quarter of this year, pork exporting volume increased by 40% year-on-year 
to 838,118 tons. 
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Iran 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

Turkije heeft de grenzen met Iran bij Bazargan opnieuw opengesteld voor vrachtvervoer, vooralsnog 

gelimiteerd tot 60 trucks per dag. Voor treinverkeer was de grens al open. Voor de grenssluiting door 

de Corona uitbraak op 24 februari lag het grensverkeer op ettelijke duizenden trucks per dag. Alle 

grenzen met buurlanden, met uitzondering van Turkmenistan, zijn weer open voor vrachtverkeer, 

hoewel dit niet geldt voor alle grensposten. Handel met Irak gaat voornamelijk via de Kurdistan 

Regio. Export via Kurdistan bedroeg het afgelopen jaar ca 4 miljard USD, waaronder veel tomaten, 

komkommer, en visproducten. Qua voedselproductie is Iran met een groei naar 81% het afgelopen 

jaar significant meer zelfvoorzienend geworden. Het land blijft voor veel (agro) grondstoffen 

afhankelijk van import, zo komt veel uitgangsmateriaal uit Nederland. Hiervoor blijft een hoge 

subsidie van kracht. Om extreme armoede te voorkomen stelt de overheid een rentevrije lening van 

ca 55 euro per gezin per maand in, totaal voor 23 miljoen mensen.   

Turkije 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

Transport: upon entering, health checks of the driver of the vehicle will be conducted at the border 

by Turkish health care units, and vehicles will be subjected to disinfection. Vehicles carrying medicine, 

medical supplies and food supplies will be given priority (the latter gives way to some uncertainty as 

it is not yet clear what food supplies are specifically included). If symptoms of the disease are 

detected at the entry point, Turkish drivers will be placed under quarantine & treatment at designated 

places by health inspection centers. Foreign drivers will not be given clearance to cross.   

If the symptoms of the disease are not detected, Turkish drivers will be admitted to the country in 

order to spend the 14-day quarantine period at their homes; however, they will be able to exit the 

country without waiting for the expiration of the quarantine period in the scope of consecutive 

international commercial transportation activities. Foreign drivers have to commit themselves to exit 

Turkey as soon as possible following their entrance; they will be allowed entry into Turkey without 

the application of the 14-day quarantine period, and should wear a mask at every location where 

they may come in contact with other people and at the motorway service areas.   

Verenigd Koninkrijk 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

In de maandagmiddag gepubliceerde Covid-19 Recovery Strategy van de Britse regering staat dat 

vanaf woensdag 13 mei de tuincentra in Engeland weer open mogen. In Wales zijn de tuincentra 

al open gegaan, maar in Schotland in elk geval deze week nog niet. Noord-Ierse plannen worden 

snel verwacht. De variatie in beleid levert verwarring op en de vrees voor oneerlijke concurrentie in 

de noordelijke grensstreek. Brancheorganisatie Horticultural Trades Association (HTA) is verheugd – 

70% van de planten wordt verkocht in het piekseizoen maart-juni – maar wil ondanks het goede 

nieuws nog altijd een compensatieregeling van de regering: “a simple Dutch-style compensation 

scheme, which will help save our horticultural industry”. De HTA had al een Safe Trading Guidance 

voor de heropening paraat, met social distancing-regels en de aanbeveling om maximaal 1 klant per 

93 m2 binnen te laten. 

Polen 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

• Het verbod op internationaal vliegverkeer is verlengd tot 23 mei. Eerder is al het internationale 

treinverkeer opgeschort voor onbepaalde tijd.  
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• De Pools-Oekraïense grensovergang Hrebenne – Rawa Ruska is weer geopend. Voor alle open 
grensovergangen zie https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/qa-
for-companies-covid-19-measures-poland  

• Uit cijfers van het CBS is gebleken dat de export uit Nederland naar Polen van bloemen & 

planten is gedaald met 25% in maart t.o.v. vorig jaar. Polen is de 6e exportbestemming voor 
de NL bloemensector.  

 

Slowakije 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

Slowakije heeft de grenscontroles met de aangrenzende Schengen landen (Oostenrijk, Hongarije, 

Tsjechië, Polen) verlengd tot 27 mei. Hierdoor blijft een beperkt aantal grensovergangen open. Voor 

informatie over restricties voor personen zie https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 .  

Tsjechie 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

• Sinds 11 mei zijn conform het aangekondigde stappenplan de winkelcentra weer open, evenals 
buitengelegenheden van de horeca, kappers en musea. Dit gebeurt wel met sanitaire 
restricties. Ook zijn bijeenkomsten tot 100 personen weer toegestaan.  

• De president heeft aangegeven dat droogte een acuter probleem is dan Corona. Op dit moment 

is er in 98% van het land sprake van landbouwkundige droogte en in 57% zelfs extreme 
droogte.  

 

Duitsland 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

• Naar aanleiding van de ophef over corona-uitbraken in 4 grote slachthuizen waarschuwt het 
Verband der Deutschen Fleischindustrie tegen maatregelen zoals verplichte individuele 
huisvesting voor medewerkers uit het buitenland. Hogere kosten hebben nadelige effecten op 

de concurrentiepositie. De voorkeur van de industrie gaat uit naar preventieve sluiting en 
quarantaine. Westfleisch meldt dat het alle contractuele verplichtingen jegens varkenshouders 
nakomt door latere slachting (zwaarder slachtgewicht) toe te staan en varkens naar andere 
slachthuizen te brengen. 

• In een zelf geschreven artikel voor het Deutscher Bauernverband geeft Landbouwminister 
Klöckner aan dat de coronacrisis ook een rol gaat spelen in de GLB onderhandelingen tijdens 

het EU voorzitterschap van Duitsland (tweede helft 2020). De crisis benadrukt wat Klöckner 

betreft dat goed gekeken moet worden welke onderdelen van de Green Deal eventueel herzien 
moeten worden, en dat de crisis het Duitse standpunt bevestigt dat het GLB niet mag leiden tot 
een hogere druk op boeren.  

 

Rusland 

(Dinsdag 12 mei 2020) 

Since the coronavirus began to spread in Russia, the food industry has been experiencing an 

upswing. At the same time, manufacturers are switching to cheaper and long-term storage products 

as demand for expensive products has fallen while sales of low-cost similar products have increased. 

In April, the turnover of products sold under the retailers' own and cheaper brands increased by 

20%. Sales of healthy and more expensive food products decreased in the same period by 35-40% 

compared to March and of fresh vegetables and fruits even by 60-65%. Stores also began to close 

their ready-to-eat departments, where salads were mostly sold, or reduce their assortment. The 

decline in volumes in this category has already reached about 80%. At the same time, the food 

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/qa-for-companies-covid-19-measures-poland
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/qa-for-companies-covid-19-measures-poland
https://www.mzv.sk/web/en/covid-19
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production in the Russian Federation is growing. In the first quarter of 2020 it increased by almost 

10%. Since April, the sales of canned food (like fruit and vegetables) increased by 50-60% and sales 

of cereals jumped by 120%. In the next 2 years, food production will further increase. By then, food 

products may take up more than half of consumer spending. In the first quarter of this year, food 

expenditure accounted for a fifth of it. 

Japan 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

• Japan is arranging to simultaneously lift the nationwide state of emergency declared for 34 out 
of Japan's 47 prefectures over the novel coronavirus on Thursday. Of the remaining 13 
prefectures which have been designated by the government as requiring special caution due to 
their large number of infections. Businesses across Japan are however slowly reopening even 
before the government makes its final decision on lifting a nationwide state of emergency. 
Japan GDP shrank 3,5% in March. 

• Prices of pork carcass in April stayed at a high level as the demand for home-cooked food 
increased. The average monthly Tokyo market price was 566 yen excluding tax (ongeveer 4,85 
euro) which was 68 yen higher than last year. Although there has been a stable supply of 
imported chilled products, the new coronavirus is affecting local production in supplying 
countries, like Canada and the United States. The supply of imported chilled products is 
expected to decline from the latter half of May. Domestic pork carcass prices are expected to 
remain stable at high prices, and may even be 600-610 yen in May. 

• Japan's Prime Minister Abe Shinzo says clinical trials of a vaccine for the coronavirus are 
expected to begin in the country as early as July. 

 

Colombia 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

• After the Prosecutor General's Office opened 1,204 investigations, Colombia’s Supreme Court 
will investigate the cases of Agriculture Minister Rodolfo Zea and 11 governors for alleged 
corruption with coronavirus emergency funds. 

• Decree signed to impose countervailing duties on ethanol from the US for a period of two 
years. Ethanol producers in Colombia have been asking the government for more than a year 
to apply compensatory measures to biofuel arriving from the US. The request was made taking 
into account that the producers justified to the Ministry of Trade that a liter of US ethanol costs 
between USD 1 to 1.50, while the Colombian cost is at USD 2.20. 

 

Ecuador 
(Dinsdag 12 mei 2020) 

• Macroeconomic adjustment and fiscal policy reforms are unavoidable and the severe Covid-19 

impact on the economy has only increased the sense of urgency. The IMF and Ecuador are 
working towards a new economic agreement for the medium-term. The new agreement could 
be approved by the month of August. 

• Dairy sector highly affected due to limitation in the mobilization schedule and the low demand 
by the milk processing industries. In some cases farmers have given milk away to their 
communities or they have had to throw it away. Estimates indicate a 50% loss in this sector. 

 

Belgie 
(maandag 11 mei 2020) 

• Vanwege varkenspest kunnen Belgische varkenshouders niet exporteren naar markten buiten 
de EU. Hierdoor is de exportmarkt beperkt tot Europa, maar daar ondervinden zij extra 
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concurrentie van andere Europese landen. Gevolg: het slachten van varkens wordt 
uitgesteld. Volgens de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV) bedroeg de schade door de 
Afrikaanse varkenspest eind 2019 al minstens 700 miljoen euro.  

• In afwachting van mogelijke steunmaatregelen heeft de sectororganisatie Belpotato.be een 

formulier op zijn website geplaatst waarmee aardappeltelers op een uniforme manier melding 
kunnen maken van hun aardappelvoorraad. Schatting is dat er 750.000 ton aardappelen 
verloren gaan, oftewel een schade van 125 miljoen euro. Belpotato.be ijvert nu voor aanpak 
volgens de cascade van waardenbehoud: menselijk voeding (waaronder wekelijks gift van 25 
ton aardappelen aan de voedselbanken)-veevoeder-energie-storten van aardappels op veld. De 
organisatie vraagt supermarktketens om prioriteit te geven aan Belgische aardappelen en 

aardappelproducten, en roept Belgische consument op om vaker thuis frietjes te eten. 
• Vlaamse overheid bundelt de krachten met Ierland, Frankrijk en Europatat voor een 

gemeenschappelijke campagne die de aardappelconsumptie wil stimuleren bij jongeren. De 
campagne wordt voor 20% gefinancierd met de promotiefondsen aardappelen, de overige 80% 
door de Europese Unie. De campagne loopt tot 2022 met de slogan ‘Aardappelen - Prepare to 
be surprised - Europe’s favourite since 1536’. 

• Maatregelen van de overheid om tekort aan landbouwpersoneel aan te pakken zijn niet 

toereikend. Op korte termijn is er nog altijd behoefte aan 15.000-20.000 arbeidskrachten. 
Tuinders leggen €375 per stoel in om chartervluchten uit Oost-Europa mogelijk te maken.  

 

Frankrijk 
(maandag 11 mei 2020) 

• Frankrijk heeft voedselautonomie hoog in het vaandel. Vanaf 11 mei gaan naast de al in 
bedrijf zijnde catering in ziekenhuizen en gevangenissen ook steeds meer kantines van 
scholen, bedrijven en overheidsinstellingen open. De landbouworganisaties FNSEA en Jeunes 
Agriculteurs (Jonge Boeren) doen een oproep aan de overheden om bij de inkoop van 

levensmiddelen voor kantines minder import maar vooral voor Franse producten te kiezen en 
op die manier bij te dragen aan de voedselautonomie in Frankrijk.  

• Als blijk van solidariteit tussen de cruciale sectoren landbouw en transport delen VINCI 
Autoroutes en de landbouworganisaties gezamenlijk op twintig parkeerplaatsen in Frankrijk 
gratis fruit, groente en kaas uit aan vrachtwagenchauffeurs. Gedurende de maand mei zal deze 
actie op diverse plaatsen herhaald worden.  

 

Duitsland 
(maandag 11 mei 2020) 

• Vier slachtbedrijven (Müller-Fleisch, twee maal Westfleisch, Vion) hebben te kampen met een 
Corona uitbraak onder de medewerkers; in totaal zijn er nu meer dan 350 geïnfecteerden en 
enkele bedrijven zijn gesloten. Arbeidsminister Heil heeft strengere controles aangekondigd op 
de arbeidsomstandigheden aangezien die niet op orde zijn. Verschillende deelstaten testen nu 
alle medewerkers van slachthuizen op Corona. Als oorzaak worden de slechte 
leefomstandigheden genoemd van de medewerkers, die overwegend uit Oost-Europa komen. 

Zaterdagavond opende het journaal hiermee. 
https://www.daserste.de/information/nachrichten-wetter/tagesschau/videosextern/tagesschau-
20-00-uhr-6078.html 

• Meerdere zuivelbedrijven vragen melkveehouders om tussen de 5-20% minder melk te 
leveren. Meerdere boerenverbanden vragen de regering om compensatie. 

• Mocht er een conjunctuursteunprogramma opgezet worden in Duitsland dan moet de 

landbouw, bosbouw, voedingsindustrie en visserij daarin opgenomen worden, aldus het 
verzoek van de landbouwministers van de verschillende deelstaten tijdens de 
landbouwministersconferentie van 8 mei. Daarnaast hebben zij het Bondsministerie 

opgeroepen om ook vanaf juni te organiseren dat buitenlandse seizoenarbeiders toegang 
hebben tot Duitsland en daarbij de hoogste prioriteit te verlenen aan hun 

https://www.daserste.de/information/nachrichten-wetter/tagesschau/videosextern/tagesschau-20-00-uhr-6078.html
https://www.daserste.de/information/nachrichten-wetter/tagesschau/videosextern/tagesschau-20-00-uhr-6078.html
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gezondheidsbescherming. Het Brandenburgs landbouwministerie organiseert vandaag een 
ronde tafel over eerlijke arbeidsvoorwaarden voor seizoenarbeiders. 

• De regering gaat de belasting op voedsel (uitgezonderd dranken) in de gastronomie verlagen 
van 19 tot 7 procent voor de periode va 30 juni t/m 1 juli 2021. Dit is ook voordelig voor 

boerderijen met eetgelegenheid. 
 

Verenigd Koninkrijk 
(maandag 11 mei 2020) 

• Premier Johnson heeft het weekend een stappenplan gepresenteerd voor voorzichtige, 
conditionele versoepelingen van de lockdown. Per direct mogen mensen meerdere keren 
i.p.v. één keer per dag naar buiten voor lichaamsbeweging of ontspanning en bovendien moet 
iedereen die niet thuis kan werken worden aangemoedigd naar het werk te gaan. In alle 

gevallen blijft social distancing verplicht. Winkels en scholen gaan op z’n vroegst op 1 juni weer 
(gedeeltelijk) open en de horeca niet eerder dan 1 juli. Nieuwe maatregelen zijn er ook: er 
komt vrijwel zeker een verplichte thuisquarantaine van twee weken na aankomst per vliegtuig 
in het VK vanuit het buitenland, maar Johnson gaf nog geen details. De four nations approach 
viel in duigen met de vervanging van ‘stay home’ door het wat verwarrende ‘stay alert’: 
Schotland, Wales en Noord-Ierland gaan daarin niet mee en willen niemand naar het werk 
sturen.  

• De Bank of England waarschuwt dat de pandemie het VK zijn zwaarste recessie ooit zal 
bezorgen: het land is op weg naar een economische krimp van 14% in 2020, gebaseerd op 
een geleidelijke uitfasering van social distancing-maatregelen tussen juni en september. 

• De National Farmers’ Union (NFU) en de Horticultural Trades Association (HTA) intensiveren 
hun gezamenlijke lobby voor een financiële steunmaatregel voor de sierteeltsector en nemen 
daarbij wederom Nederland als voorbeeld. Doel is “to get a stock compensation scheme up 
and running as soon as possible, much as the Dutch Government have with their own grower 

compensation scheme.” 
• Zuivelverwerker First Milk stabiliseert, in navolging van Müller, z’n melkprijs voor de maand 

juni. 
• Supermarktketen Waitrose stelt o.b.v. eigen trendonderzoek dat inwoners van het VK sinds 

de lockdown niet alleen meer online boodschappen doen, maar thuis ook meer bakken, 
exotische maaltijden bereiden (nieuwste liefhebberijen: Japans en Thais), snacken en alcohol 

drinken (gigaverkoopstijgingen voor tequila, gin en rum). 
• Supermarktketen Asda heeft bijna 50 elektrische bestelwagentjes (actieradius 40 km) 

aangeschaft die bestellingen van winkels naar afhaalpunten gaan brengen. Daardoor stijgt niet 
alleen het aantal click & collect slots van 7.000 naar 34.000 per week, maar kan Asda ook 
meer traditionele bestelwagens vrijmaken voor bezorging aan huis. 

 

Kenia 
(maandag 11 mei 2020) 

• 672 confirmed cases, 32 deaths. 

• Farmers set to lose up to KES51 billion( €445 million) due to decline in exports of horticulture, 
tea and coffee in the 4 months of Corona restrictions. Horticulture exports demand rising up by 
70% but facing insufficient cargo space and high cargo rates by airlines. 

• Kenyan truck drivers to undergo mandatory testing every 2 weeks and be issued with Covid-19 
free certificates 48 hours before travel to EAC.  
 

Tanzania 
(maandag 11 mei 2020) 

• 509 confirmed cases, 29 deaths. Regional leaders put pressure on Tanzania president to take 

strict measures to combat COVID-19 
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• Precision Air passenger flight ventures into cargo business targeting Comoro Island and Nairobi 
as destination. Local airlines and ground handler companies lay off workers and cut down 
salaries amid coronavirus outbreak. 

 

Marokko  
(maandag 11 mei 2020) 

Despite the surge in demand specific to Ramadan period, there is a normal and regular market supply 

of both fresh and processed food products. 

Estimate of grains harvest is around 30 million quintals, that is 42% lower than the previous year. 

According to the Ministry of Agriculture the available stocks of grains cover 4.5 months of 

consumption. The increase in all food imports in comparison to last year is around 1.75 billion MAD 

(ca. 16,7 mln EUR) at the end of March. In the current context, agriculture is showing a good 

resilience in comparison with other economic sectors.  

Senegal 
(maandag 11 mei 2020) 

In the context of Covid-19, several sectors have seen their activities drastically reduced in Senegal, 

and the agricultural sector is not left behind. Some farmers have difficulty selling their products after 

harvest. The government has taken several steps to support farmers. One of them is an increase in 

the allocation for the subsidy of agricultural inputs (fertilizers, seeds, agricultural equipment, etc.). 

The head of state also called for the strengthening of the local rice self-sufficiency program. Local 

production will finally take off. There will be an exponential increase in demand for local rice.  

Mexico 
(maandag 11 mei 2020) 

• Het lukt werkgeversorganisatie CCE en boerenorganisatie CNA vooralsnog niet tot een akkoord 
te komen met de overheid over een nationaal economisch reddingsplan of een nationaal agro-
food solidariteitsplan. President Lopez Obrador heeft nogmaals aangegeven dat er geen geld 
beschikbaar komt voor grote reddingsacties voor het bedrijfsleven en ook geen uitstel zal 
worden verleend voor belastingbetalingen. 

• Vanaf 4 mei verhoogde KLM de frequentie van haar vrachtvluchten van AMS naar MEX weer, 

naar vier keer per week. Het wereldwijde schema staat hier: 
https://www.afklcargo.com/WW/en/common/network/network.jsp 

 

Canada 
(maandag 11 mei 2020) 

De Canadese Regering heeft een eerste steunpakket van CAD $252 miljoen voor de landbouwsector 

aangekondigd. Er is sprake van grote overschotten die boeren niet meer kunnen verkopen. Minister 

van Landbouw Bibeau zei dat er wordt gekeken naar aanvullende pakketten. De sector zelf geeft aan 

CAD $2,6 miljard nodig te hebben om de voedselzekerheid te kunnen waarborgen. 

Verenigde Staten 
(maandag 11 mei 2020) 

President Trump heeft een executive order getekend die het concurrentievermogen van de 

visserijsector in de VS moet versterken, onder meer door aanscherping van de invoereisen voor 

zeevruchten. Het Witte Huis heeft ook US$ 300 miljoen beschikbaar gemaakt om bedrijven in de 

visserijsector te steunen.  

https://www.afklcargo.com/WW/en/common/network/network.jsp
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Vietnam 
(maandag 11 mei 2020) 

Vietnam is currently a front-runner in the Covid-19 fight, said Nicolas Audier, chairman of the 

European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham). The country’s effective measures against 

the Covid-19 pandemic have enhanced the country’s status as a competitive, safe and attractive 

investment destination. Audier expected the upcoming EU – Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) 

to open up new opportunities for Vietnam to deepen engagement with the European market.  

India 
(maandag 11 mei 2020) 

• The Indian government considers reopening of animal markets as export of meat (products) 
has been hit badly. Uttar Pradesh has the largest number of large abattoirs, making it an 
export hub (good for 70% of buffalo meat export from India). 

• India has exported about 3.4 million tonnes of sugar so far of their 6 million tonnes quota in 
this marketing year (ending in September 2020).  The All India Sugar Trade Association 

expects the sugar mills will be able to fulfil their export commitments without much impact of 
COVID19.  

• The sowing of summer crops has started well, with rice covering about 3.4 million hectares, 38 
percent more than last year following good rains. There is an expectation of good harvest. 
Acreage for pulses has also gone up by 61 percent in comparison to last year. The area under 
coarse cereals is also up to 9 million hectare area as against last year’s coverage of 5.5 million 
hectare. 

• In order to encourage direct sowing of paddy and mechanized cultivation of maize during the 
upcoming growing season, the Punjab government has decided to provide a subsidy of up to 50 
percent on purchase of machinery. This is intended to save groundwater and help farmers deal 
with labour scarcity amid COVID19 restrictions. 

• The Indian government is creating a regulation, budget and regulatory body for bio stimulants. 
Several companies are currently manufacturing bio stimulants without authentic formulation.  

 


