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Generalnego

Wspólna praca w celu 
optymalizacji wydajno ciś

Podsumowujące raporty prezentowane w tej edycji 
Biuletynu IDF prezentują dużą aktywność i produkcyjność 
wykazaną w Parmie (Włochy) w październiku b.r. Kilka 
Stałych Komitetów, Grup Roboczych i Zespołów Akcji 
spotkało się przed Szczytem aby dyskutować przebieg 
Programu Prac.

Mleczarski Szczyt IDF 2011 był okazją dla ponad 1500 uczestników z 72 krajów 
do współpracy i korzystania z szerokiego zakresu konferencji oraz nowych 
inicjatyw. Dotyczy to Globalnego Mleczarskiego Okrągłego Stołu n.t. Łańcucha 
Dostaw, który zgromadził udziałowców spośród całego mleczarskiego łańcucha, 
lunchu CEO’s z udziałem mówców pierwszego dnia, lunchu Prezydenckiego z 
partnerami IDF, prezentacji Nagród IDF dot. Innowacyjności… oraz innych 
różnych aktywności organizowanych podczas najważniejszego w roku 
mleczarskiego wydarzenia. Także w drugim kolejnym roku Forum SWIFT 
pokazało znaczący pozytywny wkład IDF w odniesieniu do kluczowych czynników 
wpływających na światowy przemysł mleczarski. Różnorodność doświadczeń i 
wyzwań w ramach sektora zapewnia, że każdego roku Światowy Szczyt Mleczarski 
jest wyjątkowym wydarzeniem, zbierającym ekspertyzy, najlepsze praktyki, 
innowacje…, okazją i prawdziwą szansą aby nie zostać pominiętym.  
IDF z sukcesem rozwinął cały szereg nowych inicjatyw i w sposób ciągły bada 
możliwości dalszego budowania na bazie tych osiągnięć. Te cele muszą być 
realizowane poprzez zespoły, włączając członków (wkład od Krajowych 
Komitetów), ekspertów (dostarczających wiedzę z zakresu ich odpowiednich pól 
działania), naszą Grupę Doradczą ds. Komunikacji oraz wielu innych, którzy 
wszyscy uczestniczą w zadaniach realizowanych przez IDF i przez światowy sektor 
mleczarski.
Wkład oraz sugestie ze wszystkich stron są zawsze pożądane, gdyż ten wkład  jest 
istotny dal ciągłego rozwoju i sukcesów IDF.
Przez wspólną pracę i harmonizowanie naszych wysiłków wzmocnimy plan akcji 
IDF a tym samym ostatecznie nasz pozytywny wkład w promocję mleczarstwa w 
świecie.

Kontakt: Christian Robert, IDF Director General.



- Środowisko

Program Pracy IDF

Stały Komitet - Dodatki do Żywności

Podej cie CCFA (ś Kodeksowy Komitet d.s  Dodatków do ywno ciŻ ś ) odno nieś  
uporz dkowania standardów mi sa w zgodno ci z GSFA ą ę ś (General Standard 
Food Additives).

SCFA dostarczył komentarzy odnośnie uporządkowania ustaleń dotyczących dodatków do żywności dla 
mleczarskich produktów.
IDF przedłożył kilka komentarzy wspierających alternatywne podejście zaproponowane przez 
elektroniczną Grupę Roboczą (eWG), które składa się głównie z ograniczeń zezwoleń stosowania 
dodatków w ramach kategorii GSFA poprzez noty dla standardów produktowych  zezwalając jedynie na 
specyficzne dodatki i poziomy już dozwolone w standardach.
allow specific additives and levels already permitted in the commodity standard.

CCFA eWG IDF d.s. dodatków zawieraj cych aluminium (INS 523, 541(i),ą  
541(ii), 554, 556, 559) nie b dzie oponował powtórnego powołaniu tychę  
dodatków zawieraj cych aluminium, za wyj tkiem u ywania ą ą ż INS 554 
(aluminosilicates) w soli, gdzie jest wymagana retencja.
INS 554 jest używany dla wzmocnienia przepływu bardzo drobnej soli w pewnych technikach 
serowarskich.
Została ustanowiona Grupa Akcji aby rozpoznać używanie barwników na bazie aluminium.



Ustalenia eWG odno nie regulatorów kwasowo ci, stabilizatorów, zag stnikówś ś ę  
i emulgatorów
SCFA przygotował komentarze IDF odnośnie włączenia/nie włączenia tych klas dodatków do 
odpowiednich Kategorii Żywości GSFA bazując na dostarczonych technicznych ocenach. Jednym 
głównym komentarzem jest, że ustalenia w mleczarskich kategoriach zawarte w GSFA dla których 
występuje relacja jeden do jednego nie powinny być zmieniane.

Jennifer Huet (FR) i Keith Johnston (NZ)  zostały wybrane jako nowa przewodnicząca i zastępca.

Stały Komitet - Standardy Identyczności (SCSID)

Kodeksowa dyskusja o standaryzacji serów topionych

Do kodeksowych punktów kontaktowych został rozesłany Kodeksowy List Cyrkulacyjny  na specjalnym 
wzorcu dla zebrania dalszych informacji.
Zespół Akcji (AT) będzie się używał wcześniejsze stanowisko IDF w projekcie odpowiedzi.
Komitety Krajowe IDF będą proszone o podzielenie się stanowiskiem IDF z ich odpowiednimi 
autorytetami (stroną rządową).

Kodeksowa regionalna standaryzacja produktów fermentowanych: ayran

AT dokona przegl du aktualnego regionalnego standardu uwzgl dniaj cą ę ą  
komentarze dostarczone na spotkaniu, w celu upewnienia si , e regionalnyę ż  
standard dla Ayran nie narusza Codex Standard for Fermented Milk (Codex STAN 243-2003).

Kodeksowa regionalna standaryzacja produktów fermentowanych: Doogh

Jak dotąd nie był dostępny dla Kodeksowej elektronicznej Grupy żaden dokument, gdyż Irańska delegacja 
poszukuje pomocy przy opracowaniu pierwszego projektu. AT dostarczy wsparcia. Wstępne rozmowy, 
które  miały miejsce podczas pac nad standardami dla fermentowanych napojów  mlecznych nie powinny 
był ponownie rozpoczynane.

Inwentaryzacja legislacji w odniesieniu do standardów identyczno ciś  
produktów mlecznych
Raport AT potwierdził, że inwentaryzacja odniesień do pewnych krajowych legislacji jest możliwa, jak 
projektowano, pod warunkiem, że eksperci z krajów członkowskich IDF dostarczą linki do legislacji. 
SCSID zgodził się, że ta praca jest proponowana jako NWI (Nowe prace).
 



Jean-Claude Gillis (FR) został zatwierdzony jako zastępca przewodniczącego

Stały Komitet – Higiena Mikrobiologiczna(SCMH)

Monografia p.t  “Praktyczne zastosowanie i wdro enie nowych metryk dlaż  
mikrobiologicznego zarz dzania ryzykiem w ła cuchu ywno ci mleczarskiej”.ą ń ż ś

AT (Zespół Akcji) opracuje szkic zawartości prac w postaci projektu do dyskusji.
Datą zakończenia prac będzie 2013.

ledzenie odpowiednich informacji i raportowanie o pojawiaj cych siŚ ą ę 
ryzykach powi zanych z mlekiem i produktami mlecznymi.ą

Członkowie SCMH głównie raportowali odnośnie Paratuberculosis informując, że nie było znaczącego 
rozwoju od ostatniego spotkania w odniesieniu do wpływu na ludzkie życie. Jednakże, IDF będzie 
gromadził  dostępne referencje o możliwych pozytywnych naukowych informacjach



Znaczenie  Shiga-toxigenic E coli w produkcji mleczarskiej

Dokumenty będą przeglądane zgodnie z kilkoma komentarzami edytorskimi otrzymanymi z SCMH i 
wysłanymi do Krajowych Komitetów do zaaprobowania.
Następnie będą przekazane do International Journal for Food Microbiology (IJFM)

Rewizja CCFH Kodeksowych Zasad Ustanawiania i Stosowania 
Mikrobiologicznych Kryteriów dla ywno ciŻ ś

Przykład IDF rozesłany do SCMH został poddany po dyskusję na ostatnim spotkaniu grupy roboczej 
CCFH.
Będzie przedłożony razem z generalnymi komentarzami przygotowanymi przez Zespół Akcji.

Kieran Jordan (IE) i Choreh Farrokh (FR) zostali wybrani jako nowi przewodniczący i zastępca.

Stały Komitet – Nauka Mleczarska I Technologia (STDST)

Sól w produkcji sera

 Projekt dokumentu, aktualnie zawierający 6 rozdziałów, został rozesłany do członków Zespołu Akcji do 
dalszego opracowywania. Zakończenie prac jest oczekiwane w następnym roku.

Technologiczne Sympozjum IDF Dojrzewanie Sera, Wisconsin (USA), 21-24 Maja 
2012
http://www.idfcheeseus2012.com : wezwanie do nadsyłania abstraktów jest otwarte, a wstępna rejestracja 
już możliwa.



Mi dzynarodowe Sympozjum IDF/INRA odno nie Suszonych Rozpyłowoę ś  
Mleczarskich Produktów, Francja 19-21 czerwca 2012
http://www.colloque.inra.fr/sddp2012 : rejestracja jest otwarta, jak również wezwanie o abstraktu, z datą 
ostateczną 1 lutego.

wiatowy Szczyt Mleczarski IDF Cape Town, South Africa, 2012 – KonferencjaŚ  
o technologii I rekombinacji  składników mlecznych 
Konferencja będzie miała 4 sesje, łącznie 16 prezentacji. Wezwanie o dokumentacje jest otwarte.

wiatowy Szczyt Mleczarski IDF  Yokohama, Japan, 2013 – Konferencja naŚ  
temat biofunkcjonalno ci białek mlekaś
Zespół Akcji pomoże organizatorom ustanowić program, zbierając i przeglądając abstrakty.

Pi te Sympozjum IDF Nauki i Technologii Fermentowanego Mleka i Drugieą  
Sympozjum IDF o Mikrostrukturze Produktów Mleczarskich - Australia 2014
Będzie ogłoszone wezwanie o abstrakty nakierunkowane na młodych naukowców.

Forum IDF Nauki i Technologii

Stały Komitet SCDST potwierdził nazwę “Forum IDF Nauki I Technologii” , zamiast “Tydzień Nauki 
Mleczarskiej i Technologii”. 
Informacja o organizacji mleczarskiego spotkania technologicznego będzie podana najszybciej jak to 
możliwe w celu optymalizacji planowania.
Marie Paulsson (SE)  I Jean-Pierre Guyonnet (FR)  zostali wybrani jako nowi przewodniczący i zastępca.

Stały Komitet - Polityka Mleczarska i Ekonomia (SCDPE)

Raporty Krajowe 
SC DPE  rozważał  podsumowanie krajowych raportów dostarczonych przez członków (dostępne na 
stronach internetowych IDF)
Raporty krajowe uwidoczniły generalną pozytywną sytuację zarówno na poziomie detalicznym jak i 
hurtowym dla cen artykułów mleczarskich, wyższe ceny mleka w skupie i jako rezultat duży wzrost 
produkcji mleka. Był raportowany także znaczny  rozwój w odniesieniu do polityki i marketingu.

Raport wiatowa Sytuacja w Mleczarstwie 2011-12-1Ś
SC DPE przeglądał oceny zawarte w Raporcie IDF World Dairy Situation Report 2011 i dyskutował 
potencjalne główne zagadnienia dla ich włączenia do „Forum” części raportu 2012.



Koszty na farmie mlecznej
SC DPE otrzymał przegląd prac  IFCN oraz kluczowe dane z ich raportu 2011, jak również bieżące z prac 
wspólnych IDF/IFCN odnośnie systemów karmienia zwierząt.

Studia nad zmienno ci  cen mleka.ś ą

SC DPE analizował projekt Raportu n.t. Zmienności Mleka  oraz dostarczał dane dla Zespołu Akcji.

Ekonomiczne  Korzy ci z Mleczarstwaś

SC DPE otrzymał aktualne dane od Lidera projektu dotyczącego prac IDF nad opracowaniem Zbioru 
Danych odnośnie ekonomicznych korzyści z mleczarstwa

Powi zania z innymi Mi dzynarodowymi Organizacjamią ę
SC DPE otrzymał aktualne dane dotyczące dziedzin nad którymi pracuje od reprezentantów OECD and 
EDA.

Bob Yonkers (US) ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Komitetu 

Stały Komitet – Marketing (SCM)



IMP Trofeum

Amerykańska (US) Kampania “Would you like milk with that” (Czy chciałbyś mleko z tym) wygrała 
trofeum IMP 2011.
Tuż za nią były „Morning Milk” (poranne mleko) z Danii i „Morning Milk” z Północnej Irlandii.

Krajowe raporty
Odnotowano, że większość rozwijających się krajów odnosiła się pozytywnie do przyszłości przemysłu 
mleczarskiego, wraz z dużą ilością nowości w zakresie wartości odżywczych. Ludzie widzą potencjał 
przemysłu mleczarskiego ale nadal miliony w Afryce nie konsumują wystarczająco produktów 
mleczarskich. Odnotowano także, że na  większości rynków w krajach rozwiniętych konsumpcja rośnie, od 
mleka płynnego do serów i jogurtów.

 

Siła sieci

Nowe inwestycje będą rozwijane w oparciu o siłę sieci handlowych. W kilku krajach supermarkety mają 
większe znaczenie (moc) na rynku niż farmerzy.

W tych krajach ograniczona ilość firm kontroluje większość handlu detalicznego z uszczerbkiem dla 
farmerów.
Kilka rządów prowadziło śledztwa w tej sprawie ale bez realnych rezultatów.

Regionalna Konferencja IDF
W połowie  2012 odbędzie się spotkanie   SCM  w Seulu (Południowa Korea) razem ze spotkaniem 
SCDPE. Spotkanie odbędzie się tuż przed Regionalną Konferencją IDF. Członkowie są usilnie proszeni o 
uczestnictwo. Program będzie ukierunkowany na generic marketing i inni wykładowcy są potrzebni dla 
nowych marketingowych strategii. Więcej informacji na stronie www.2012idfrc.or.kr.

http://www.2012idfrc.or.kr/


Stały Komitet – Pozostałości i Chemiczne Zanieczyszczenia(SCRCF).

Komitet Kodeksowy do Zanieczyszcze  ywno ci (CCCF)- Dodatkoweń Ż ś  
propozycje dla melaminy w płynnych od ywkach dla niemowl t.ż ą

IDF przygotuje komentarze w odpowiedzi na list Kodeksu zbierający komentarze odnośnie uwag 
towarzyszących maksymalnemu poziomowi melaminy 0,15 mg/kg w płynnych odżywkach dla dzieci.

Kodeksowa Task Force d.s. ywienia Zwierz t.Ż ą

Pierwsze spotkanie Grupy Zadaniowej Task Force d.s. Żywienia Zwierząt odbędzie się w Szwajcarii w 
lutym 2012. IDF będzie tam reprezentowany.

Zintegrowana kontrola leków weterynaryjnych w ła cuchu mleczarskim.ń

Końcowy projekt, włączający referencje do screeningu i potwierdzane metody będzie wysłany do SCRCC 
w celu uzyskania komentarzy do końca listopada.
 
Propozycje Przewodnika Kodeksowego dla Zarz dzania ywnos iowymią Ż ć  
Niebezpiecznymi Sytuacjami w relacji do Mi dzynarodowego Handlu.ę

IDF zaproponował ten nowe prace dla CCFICS (17-21 October 2011).
Ponieważ początkowa inicjatywa mogła zostać uznana za zbyt szeroką dla CCFICS, IDF zaproponował 
ponowne przyjrzenie się propozycjom. CCFICS zgodził się rozważyć te prace.

Warsztaty nad priorytetami przy pojawianiu si  ryzyka w odniesieniu doę  
ywno ci.ż ś

Uczestnicy identyfikowali i klasyfikowali pozostałości i chemiczne zanieczyszczenia zgodnie z ich 
prawdopodobieństwem i konsekwencjami. Zespół Akcji (AT) zestawi rezultaty warsztatów do dyskusji w 
ramach SCRCC.

Marcelo Bonnet (BR) został wybrany jako nowy zastępca przewodniczącego SCRCC. Koenraad Duhem 
(FR) został zatwierdzony jako przewodniczący.



Stały Komitet – Nazewnictwo Żywności i Teminologia (SCFLT).

Obowi zkowe Nazewnictwo Warto ci Od ywczej (CCFL).ą ś ż

IDF dokończy swoje stanowisko po otrzymaniu następnego dokumentu elektronicznej grupy  roboczej 
eWG p.t. „Projekt zmian i uzasadnienie zapewniające komentarze członków” (oczekiwane w grudniu 2011)

Propoponowany project zmian do Przewodnika U ywania O wiadcze  Warto ciż ś ń ś  
Od ywczej i Zdrowotnych (CCFL).ż

SCFLT ustanowił Zespół Akcji dla wykonania wkładu IDF do Kodeksowej eWG.

Zmodyfikowane Standaryzowane Wspólne Nazewnictwo (CCFL).

Została ustalona  elektroniczna Grupa Robocza CCFL z mandatem do tworzenia inwentaryzacji 
istniejących ustaleń w Kodeksowych Standardach w odniesieniu do zmodyfikowanego standaryzowanego 
wspólnego nazewnictwa. IDF będzie w niej uczestniczył.

Definicja Referencyjnych Warto ci Od ywczych (CCNFSDU).ś ż
 
Aktualna definicja Kodeksowa powiązuje  środki odżywcze z niekomunikowalnymi chorobami. IDF chce 
zmian w definicji i będzie partycypował w debacie Kodeksowej.

Przegl d definicji Kwasów Tłuszczowych Trans (CCFL / CCNFSDU).ą

IDF wspiera przegląd/rewizję istniejącej definicji Kodeksowej nakierunkowaną na wyłączenie kwasów 
trans pochodzących od przeżuwaczy z nazewnictwa żywności.

ywno  suplementarna i dodatek istotnych składników od ywczych doŻ ść ż  
ywno ci (CCNFSDU).ż ś

IDF dostarczył swoje stanowisko w odpowiednim czasie I jest ono teraz dostępna dla wszystkich delegacji 
Kodeksowych na stronach internetowych Kodeksu.



Stały Komitet – Zdrowie Zwierząt.

Antymikrobiologiczna odporno  w  Mastitis Pathogens.ść

Po  przeglądzie literatury z 8 lat najważniejsze cykle w publikowaniu stały się oczywiste. Nie znaleziono 
wskazań o powstającej odporności.
Zestawienie  faktów przez IDF będzie opublikowanie w trakcie.

wiatowe (powszechne) u ywanie liczenia komórek somatycznych.Ś ż
Aktualny projekt nadal potrzebuje wkładu odnośnie precyzji pomiaru. Finalny projekt będzie gotowy na 
następne spotkanie w maju 2012.

Zbieranie danych o jako ci skupowanego mleka i statystyki higieniczne.ś
Uzgodniono używanie szerokich formularzy, które uczestnicy mogliby wypełniać, jeśli będą chcieli. 
Kwestionariusz, który jest w trakcie przygotowania, powinien być tak skonstruowany, żeby 
różne szczegóły mogły być dostarczane na poziomie regionalnym i krajowym.

Nast pna Konferencja IDF dotycz ca Mastitis w 2015.ę ą

Będzie ona miała miejsce w UK. Detale będą dostępne na początku 2012 r.

Choroby infekcyjne.

Aktualny monitoring z ciągłego monitoring ekspertów IDF w odniesieniu do BSE i choroby Johnesa/ 
Paratuberculosis są opublikowane w Wiadomościach IDF Zdrowie Zwierząt
(IDF Animal Health Newsletter).

Obchodzenie si  ze zwierz tami.ę ę

Odroczenie OIE dotyczące stad mlecznego bydła jest nadal aktualne.
Będzie rozważana relacja pomiędzy bezpieczeństwem żywności i właściwym obchodzeniem się ze 
zwierzętami (welfare). 3-cia Konferencja OIE Animal Welfare Conference odbędzie się w 2012.
Przegląd literaturowy dotyczący mastitis i welfare jest prawie kompletny.

Konferencja IDF na wiatowym Szczycie Mleczarstwa Cape Town 2012 –Ś  
Zdrowie i wła ciwe traktowanie  zwierz t. ś ą
Będzie nakierowana na mleczarstwo w szerokim ujęciu. OIE będzie oficjalnym współpracującym 
partnerem.



Proponowane nowe tematy:
W rozważaniu są następujące proponowane tematy:

• Przewodnik Zdrowia Zwierząt

• Przewodnik porównywania wyróżników wskazujących na zdrowie i płodność zwierząt 
 
• Metodologia w dobrym traktowaniu zwierząt (animal welfare)

Stały Komitet – Wartość Odżywcza I Zdrowie(SCNH).

Fundusz IDF Warto  Od ywcza.ść ż
Wstępnie uzgodnionymi projektami są : “Mleczne produkty w diecie dzieci” oraz
Tłuszcze  i Oleje – speakers network (sieć lektorów). Dla zasilenia funduszu będzie rozesłane wezwanie o 
dotacje.
 
Zagadnienia Kodeksowe Warto ci Od ywczej.ś ż
Spotkanie rozważało różne zagadnienia CCNFSDU oraz dyskutowało  stanowisko IDF (zob. sekcja SCFLT 
w tym przeglądzie).

Warto  Od ywcza Produktów Mleczarskich i Zrównowa one rodowisko.ść ż ż Ś
Wewnętrzny projekt dokumentu będzie skończony i dostarczony do  SCNH i SC Środowisko, celem 
przeglądu, przed jego rozpowszechnieniem sektorowi mleczarskiemu (IDF i GDP).

Przegl d FAO/WHO Tłuszcze i Oleje.ą
W celu zwiększenia wkładu wykładowców z ustanowionej sieci lektorów IDF, zgodzono się poprosić 
lektorów o przygotowanie manuskryptów z wcześniej przejrzanych publikacji.

Dieta Mleczna I Dieta Dzieci.
Prace zaczną się jak tylko zostaną podpisane kontrakty pomiędzy autorami prac przeglądowych a 
Dyrektorem Generalnym.

Witamina K2 w fermentowanych produktach mlecznych.
Ostatnio ukazały się nowe prace. Stały Komitet do Metod Analitycznych Dodatków i Zanieczyszczeń 
(SCAMAC) zgodził się współpracować nad zagadnieniami analitycznych metod dla witaminy K2.

Weglowodany, wł czaj c specjalne ukierunkowanie na laktoz .ą ą ę



Publikacja Specjalnego Wydania jest prawie ukończona i toczą się sprawy niewielkich zmian 
wydawniczych. Zespól Akcji będzie proszony o przygotowanie arkuszy danych.

Białka.
Oficjalny raport Konsultacji Ekspertów FAO n.t. Jakości Diety Proteinowej jest nadal oczekiwany
Będzie on rekomendował metodę DIAAS zamiast aktualnie zalecanej metody PDCAAS

Rozwa anie nowych prac.ż
SCNH ustanowił Zespół Akcji, aby pomóc w organizacji konferencji o wartości odżywczej w czasie 
Światowego Szczytu Mleczrskiego w Yokohamie, Japonia w 2013 r

Komunikacja i relacje.
Dokonany został spis spraw dotyczących komunikacji.
Spotkanie ustaliło rozszerzanie arkuszy danych w odniesieniu do projektu Korzyści z Mleczarstwa.  
Matt Pikosky (US) i Isabelle Neiderer (CA)  zostali wybrani jako przewodniczący i zastępca 
przewodniczącego.

Stały Komitet – Zarządzanie Farmą.

Rewizja Przewodnika IDF/FAO Dobrej Praktyki na Farmie (2004).

Spotkanie uznało i podziękowało grupie projektowej, a w szczególności H Dornom liderowi grupy za 
wykonaną wspaniałą pracę.
Przewodnik jest tłumaczony na język Francuski i Hiszpański przez IDF oraz Arabski, Chiński i Rosyjski 
przez FAO.

Przewodnik IDF/FAO Praktyk Higienicznych na Poziomie Farmy i w Produkcji 
Mleka.

Pierwszy projekt będzie opracowany  w trakcie prac.

ISO TC 34 SC 17 WG 2 (Komitet i Grupa Robocza) do Standardu ISO dot. 
Wst pnych programów bezpiecze stwa ywno ci – cz  2 : Farming.ę ń ż ś ęść

Praca ISO jest prawie skończona. Będąc techniczną specyfikacją ISO, która została wykonana przy 
uczestnictwie IDF, jest uzupełnieniem dla prywatnych standardów.



Urz dzenia do doju i metody:ą

Aktualne projekty postępują w kierunku:
rozwoju automatycznych urządzeń do doju, urządzeń do usuwania grudek, charakterystyk przepływu 
mleka, testów sutek i czasu dojenia oraz interpretacji rezultatów. Wyjaśniono, że wydajność 
pracy/zarządzanie pracą nie było celem tych prac.

 

Badania systemów płacenia za mleko w skupie.

Lider Zespołu Akcji powinien zebrać uwagi zgłoszone przez członków IDF w odpowiedzi na materiał 
puszczony obiegiem NWI Circular 11/07 i pracować z ekspertami nominowanymi przez Krajowe 
Komitety, aby opracować projekt kwestionariusza IDF.

wiatowy Szczyt IDF 2012 Cape Town, Afryka Południowa.Ś

Widać  już wyraźny postęp dotyczący całodniowej konferencji dotyczącej produkcji mleka na farmach. 
Będą także techniczne wizyty na mlecznych farmach.

Korzy ci z mleczarstwa.ś

SCFM ustanowił Zespół Akcji do zebrania danych liczbowych n.t. „Produkcja mleka jako klucz do 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa” obejmująca dane włącznie z ochroną środowiska, zrównoważonym 
rozwojem, bezpieczeństwem żywności, podejściem „od farmy do stołu”.

Ron Maynard (CA) został wybrany jako nowy przewodniczący  SCFM.

Stały Komitet – Środowisko (SCENV).

Obróbka cieków i usuwanie soli.ś

Zespół Akcji zakończył dwa zestawienia danych.
Obecnie Biuro Główne IDF ma je opublikować do końca b.r.

Grupa Monitoruj ca Oszacowywanie Cyklu yciowego.ą Ż



Zespół Akcji zidentyfikował obszary największego zainteresowania tak, że przegląd oraz potencjalna 
aktualizacja przewodnika IDF dot. Śladu węglowego będą przygotowane na Światowy Szczyt Mleczarski 
w Yokohamie, Japonia.

lad Wodny Mleczarskch Produktów.Ś

Na pierwszym spotkaniu nowy Zespół Akcji zdecydował o organizacji warsztatów na początku lutego 
2012. Szczegóły dotyczące tego zadania będą ogłoszone wkrótce.
Wyniki warsztatów dostarczą bazy do przygotowania publikacji na Światowy Szczyt Mleczarski 2012 w 
Cape Town, Afryka Południowa.

 Biodywersyjno  mlecznego sektora.ść

Nowy Zespół Akcji zainicjował zbieranie dostępnych naukowych danych w celu ich przeglądu i 
identyfikacji odpowiednich dla mleczarstwa aspektów.

Warto  od ywcza mleczarskich produktów i zrównowa one rodowisko.ść ż ż ś

SCENV będzie miał wkład w rozwoju komunikacji dotyczącej prac SCNH w zakresie  wartości odżywczej 
mlecznych produktów oraz dostarczy pisemnego  wkładu do prac Zespołu Akcji SCNH.

Strategiczny przyszły kierunek SCENV.

Pod koniec 2011 zostanie rozpoczęta działalność Task Force (Grupy Zadaniowej) SCENV odnośnie 
Strategicznego Rozwoju.

Sophie Bertrand (FR) i Anna-Karin Modin Edman (SE) zostały wybrane na pozycję nowego 
przewodniczącego Komitetu i zastępcę.

Kontakt




