Editorial
Αγαπητοί αναγνώστες,

Ο

Οργανισμός μας έχει έναν πολυδιάστατο ρόλο
στην αγροτική οικονομία. Δραστηριοποιείται σε
θέματα έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης, πιστοποίησης, εποπτειών και ελέγχων.
Η παρουσίαση όλων αυτών των θεμάτων είναι αδύνατο να
καλυφθεί στις περιορισμένες σελίδες ενός τριμηνιαίου περιοδικού.
Παρά ταύτα, είμαστε σήμερα σε θέση να σας παρουσιάσουμε μια σημαντική σε περιεχόμενο θεματολογία, που εκφράζει
σε μεγάλο βαθμό την εξωστρέφεια του Οργανισμού, όπως
μας πληροφορούν οι αναγνώστες μας. Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται η προσπάθειά μας, με σκοπό την ενημέρωση
των αναγνωστών για τις ποικίλες δραστηριότητες του Οργανισμού.
Δεν είναι τυχαίο, που σημαντικό τμήμα του αφιερώνεται
σε θέματα κτηνοτροφίας, εφόσον η επικαιρότητα φέρνει στο
προσκήνιο εκρηκτικά προβλήματα που αφορούν στη μείωση
των τιμών του γάλακτος και των προϊόντων του. Το γεγονός
αυτό δημιουργήθηκε από σωρεία ζητημάτων στον τομέα της
γαλακτοκομίας. Στα επίπεδα της εσωτερικής κατανάλωσης
και των εξαγωγών, στην απομίμηση προϊόντων ποιότητας
(ΠΟΠ, ΠΓΕ), στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και της
επιβολής προστίμων, στον κατακερματισμό των οργανώσεων
και στην αδυναμία σωστότερης οργάνωσης των παραγωγών
και τέλος στην περιφρούρηση της ΦΕΤΑΣ, ως ναυαρχίδας,
όπως λέγεται, των τυροκομικών μας προϊόντων μέσω της
δημιουργίας της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ. Η

«ελληνοποίηση» εισαγόμενων ποσοτήτων γάλακτος επηρεάζει αλλά δεν είναι ικανή από μόνη της να αιτιολογήσει τις
πολυπλοκότερες στρεβλώσεις της παραγωγής και της μεταποίησης.
Ο Οργανισμός, παρά τις αδυναμίες του να καλύψει το σύνολο των ελέγχων, κυρίως λόγω ελλείψεων σε προσωπικό,
προσπαθεί να κατευθύνει τους παραγωγούς και τους μεταποιητές στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και καινοτομίας, που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών σε όλο το
φάσμα παραγωγής. Τα συστήματα βόσκησης και διατροφής, η
υγεία και ευζωία του ζωικού κεφαλαίου, η γενετική του βελτίωση, οι εργαστηριακοί έλεγχοι των προϊόντων και η μεταφορά της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας προς τους συντελεστές όλης της αλυσίδας παραγωγής, είναι στους σκοπούς του
Οργανισμού και οφείλουμε να τους εξυπηρετούμε στο μέρος
που μας αναλογεί.
Ήδη ο Οργανισμός για τη βελτίωση των εξαγωγικών προσπαθειών, ανέλαβε να υλοποιήσει προγράμματα προώθησης
της ΦΕΤΑΣ στις διεθνείς αγορές.
Η προσπάθειά μας αυτή υποστηρίζεται από τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, κτηνοτρόφους και βιομηχανίες, και
εκφράζει τη διάθεσή τους και την αγωνία τους για μια αύξηση
των εξαγωγών στις διεθνείς αγορές.
Καλή ανάγνωση!
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