Εκτόξευση στις τιμές ρυζιού,
οπωροκηπευτικών, λαχανικών,
εσπεριδοειδών κλπ. – Πρώτες
ελλείψεις σε φάρμακα
Εδώ καταδεικνύεται και το πρόβλημα της απώλειας του
αυτοδύναμου της χώρας στην παραγωγή ρυζιού, αλλά και
σιταριού., οκτώ φάρμακα, μεταξύ των οποίων η επινεφρίνη,
τέσσερα αντιβιοτικά και φάρμακο για καρδιοαγγειακά προβλήματα,
θα παρουσιάσουν έλλειψη στην Ελλάδα το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα.

Εκτόξευση στις τιμές ρυζιού οπωροκηπευτικών λαχανικών
εσπεριδοειδών κλπ. – Πρώτες ελλείψεις σε φάρμακα
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Οι πρώτες παρενέργειες από την πανδημία
του κορωνοϊού στα τρόφιμα, είναι δυστυχώς
εδώ και κατ’αρχήν αφορούν τις τιμές των
τροφίμων.
Οι τιμές σε βασικά οπωροκηπευτικά προϊόντα,
λαχανικά και εσπεριδοειδή έχουν εκτοξευθεί μεταξύ
50% και 200%!

Συγκεκριμένα στις ντομάτες μεσοσταθμικά έχει ανέβει η τιμή
κατά 50%, στα αγγούρια 55%, στο κουνουπίδι 200%, στα λεμόνια
και στα πορτοκάλια 100%, μαρούλια 50% κλπ.

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι το ρύζι, βασικό στοιχείο
διατροφής έχει «απογειωθεί» σε ότι αφορά την τιμή του,
η οποία είναι η υψηλότερη από το 2013 και αναμένεται να
ανέβει και άλλο, καθώς, μόλις τώρα αρχίζει να γίνεται
αισθητή η έλλειψη που προκάλεσε στην διεθνή αγορά του
ρυζιού η απόφαση του Βιετνάμ να σταματήσει τις εξαγωγές
ρυζιού.

Εδώ καταδεικνύεται και το πρόβλημα της

απώλειας του αυτοδύναμου της χώρας στην
παραγωγή ρυζιού, αλλά και σιταριού.
Σε ότι αφορά το σιτάρι, το Καζακστάν, μία από τις μεγαλύτερες
χώρες παραγωγούς του βασικού αγροτικού διατροφικού προϊόντος
το πλανήτη, έχει επίσης σταματήσει τις εξαγωγές και θα δούμε
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αν θα υπάρξουν προβλήματα
από περιορισμό των εξαγωγών και από την Ρωσία.

Επίσης, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι MEGA σε ρεπορτάζ
του Χ.Καρανίκα, οκτώ φάρμακα, μεταξύ των οποίων η επινεφρίνη,
τέσσερα αντιβιοτικά και φάρμακο για καρδιοαγγειακά προβλήματα,
θα παρουσιάσουν έλλειψη στην Ελλάδα το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα.

Και τα δύσκολα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα καθώς οι
απαγορεύσεις κυκλοφορίας δημιουργούν αυτονόητα μεγάλο
πρόβλημα στις γεωργικές εργασίες.
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