Meest succesvolle sector

De Griekse zuivelindustrie
herschikt zich
In de afgelopen 15 jaar heeft de zuivelindustrie in Griekenland zich ontwikkeld tot een
van de meest succesvolle sectoren in de landbouweconomie van dat land. Hoe is deze
positieve ontwikkeling gerealiseerd?
Een zeldzaam positief geluid kwam eind september van onderminister Kondos van Landbouw, met zijn vaststelling dat de Griekse
melkveehouderij niet langer de ernstigste
patiënt van de Griekse landbouweconomie is.
Dat is overigens niet uitsluitend het gevolg is
van overheidsbeleid of verbeteringsprogramma’s voor vee. Een belangrijke factor is de
explosieve groei van de zuivelindustrie
geweest, thans één van de meest succesvolle
sectoren.
Primaire productie
De grote zuivelindustrieën onderhielden
altijd sterke banden met hun boeren, die
begeleiding kregen op het gebied van voeding, veterinaire zaken en verbetering van de
melkkwaliteit. De grootste Griekse zuivel-
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Vlachas en de aanstaande overname van de
melkzone van Nestlé in het noorden van het
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land zullen Delta in één klap aanvoerder

ministeries van Handel en Landbouw is dit
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Een beraad van de regering op mogelijke verlenging van de houdbaarheidsduur tot zeven
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