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Jordbruk ökar 17,5 %
Achim Rödner, Eva Björklund

Den nya ekonomiska politiken börjar ge resultat och jord-
bruksproduktionen av basvaror som grönsaker och rot-
frukter mm har ökat med 17,5 procent första halvåret. Där 
ingår inte sockerproduktionen som ökar med 4,5 procent 
- och världsmarknadspriset är lite bättre – och inte heller 
boskapsskötseln som växte med 8,4 procent. De privata 
odlingslotterna räknas inte heller.. 
Orkanerna Gustav och Ike 2008 och Sandy 2012 slog ut 
stora delar av jordbruket. Först i år, sex år senare har Kuba 
hämtat sig och i år stiger produktionen kraftigt.
Orkanernas starka vindar och skyfall gör att skörden rutt-
nar och det har blivit ett stort problem. Klimatförändring-
arna har inte bara skapat orkaner och skyfall utan har också 
medfört problem med torka i andra delar av landet.
Det har blivit lönsammare att arbeta i jordbruket. Infra-
strukturen har förbättrats, gammal teknik byts successivt 
ut mot modern och efter orkanerna har grödor bytts ut för 
att  bättre klarar av klimatförändringarna.
Produktionen av ris är högprioriterad och tillhör de delar 
som ökar allra mest.

Glädjande ökningar, men det räcker inte!
”Årets resultat är positivt men uppnåt inte målsättningen 
med de åtgärder vi vidtagit”, sade jordbruksministern Gus-
tavo Rodríguez Rollero. Effektiviteten och produktiviteten 
måste förbättras och den hälft av jordbruksmarken som 
ännu inte brukas fullt ut måste odlas upp.
”Vi importerar jordbruksprodukter för drygt 2 miljarder 
dollar, dem borde vi och ska producera på våra egna åk-
rar”, sade jordbruksministern.
Källor: Radiorebelde, Granma, Cubadebate, ONE m fl

“Att bygga tio minifabriker för att ta hand om produkterna 
från fruktodlingar är en del av Enrique Varonafabrikens löfte 
för att minska importberoendet”, säger fabrikschefen Jorge 
Pérez Cruz.


