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Wiadomość od Dyrektora Generalnego.

Jednym z najcenniejszych aspektów mojej dotychczasowej 
aktywności  w IDF jest spostrzeganie jak praca 
prowadzona w grupach roboczych IDF nie tylko dostarcza 
wartościowego wkładu dla naszych członków w kontekście 
krajowym ale także rezonuje na poziomie światowym. 
Miałem przyjemność reprezentować IDF na spotkaniu  
udziałowców podczas przygotowania Drugiego 
Międzynarodowego Kongresu Żywieniowego (ICN2), który 
dostarczył stworzył wspaniałe forum dla narodowych 
przedstawicieli w FAO w zakresie najważniejszych 
zagadnień dotyczących wartości odżywczej odnoszących 

się do sektora mleczarskiego. Reprezentacja IDF światowego sektora 
mleczarskiego wobec międzyrządowych organizacji wspiera ważną rolę 
mleczarstwa w dostarczaniu zrównoważonej wartości odżywczej dla rosnącej 
światowej populacji ludzi.

Grupy robocze IDF dostarczają wartościowego wkładu w prace międzyrządowych
organizacji w kilku istotnych obszarach. Włącza to nasza współpracę z FAO nad 
programami mleko w szkole, zrównoważonym rozwojem oraz systemami 
żywienia zwierząt. 

Działania normalizacyjne to inna kluczowa siła IDF, a ostatni Tydzień Analityczny 
IDF/ISO, tym razem w powiązaniu z  konferencją ICAR/InterBull, dostarczył 
możliwości spotkania czołowym ekspertom w zakresie metod analiz i 
próbobrania. Proszę nie przeoczyć specjalnego raportu  w biuletynie dotyczącym 
sympozjum naukowego, w którym zadajemy pytanie „Co mogą wnieść analityki 
dla zdrowia krów i produktów mlecznych ?” 

Dr Nico van Belzen
IDF Director General

Czy chciałbyś wiedzieć więcej o pracach Stałych komitetów IDF ?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Programie  Prac IDF, skontaktuj się z nami 
 pod adresem communications@fil-idf.org. Możesz także uzyskać więcej informacji na stronach  
www.fil-idf.org

   



Tydzień Analityczny IDF/ISO 2014

Tydzień Analityczny IDF/ISO 2014 miał miejsce w dniach 15-20 maja w Berlinie, Niemcy.
Brało w nim udział 150 ekspertów analityków z całego świata, którzy przybyli aby razem 
tworzyć i rozwijać program prac IDF/ISO. Tydzień Analityczny nie tylko służy wzmacnianiu 
relacji pomiędzy poszczególnymi ekspertami oraz grupami projektowymi, ale także pomiędzy
zaangażowanymi organizacjami. Po raz pierwszy Tydzień Analityczny IDF/ISO był prowadzony
w powiązaniu z konferencją ICAR/Interbull. Naukowe Sympozjum, które miało miejsce 17 
maja,  służyło w szczególności połączeniu dwóch światów IDF/ISO i ICAR  i 
zademonstrowaniu wartości współpracy pomiędzy tymi organizacjami. 

Jaki wkład mogą wnieść analityki dla  zdrowia krów I mlecznych 
produktów ?

Sympozjum Naukowe IDF/ISO,
 17 maja 2014
Sympozjum Naukowe  IDF/ISO dostarcza
Cennej platformy do zaprezentowania I
dyskusji ostatnich osiągnięć na polu
analitycznym.
Zadając pytanie „Jaki wkład mogą wnieść
analityki dla zdrowia krów i zdrowych
produktów mleczarskich ?” Sympozjum
naświetliło kluczowa rolę analityk i
normalizacji na różnych etapach łańcucha
mlecznego. 

Eksperci analitycy zgromadzeni w Berlinie, Niemcy na 
Sympozjum Naukowym  IDF/ISO

Pierwsza sesja dostarczyła uczestnikom 
jasnego wrażenia potencjału jakie maja metody analiz i próbowania (MAS) dla tworzenia 
wartości dla udziałowców. W prezentacji która przedstawił Jaap Evers’ (IDF), “ Rola analityk 
mleczarskich-punkt widzenia IDF” wyjaśnił on jak funkcjonują MAS jako istotne elementy 
bezpieczeństwa i poprawy jakości, wydajności oraz ostatecznie opłacalności.



W jaki sposób  IDF tworzy wartość dla globalnych udziałowców mleczarskich 
poprzez MAS.
Evers wyjaśniał w jaki sposób IDF buduje swoja pozycję pozostawania światowym głosem dla
sektora mleka w przyszłości. Z uwagi na to, że rynki stają się coraz bardziej wzajemnie 
połączone, pojawia się więcej użytkowników analitycznych standardów. To włącza rosnące 
zapotrzebowanie w odniesieniu do mleka i mlecznych produktów, zagadnień bezpieczeństwa
żywności i polityk mleczarskich.
IDF, poprzez swoje relacje z ISO, opublikował ponad 170 Standardów i kontynuuje globalne 
forum dla rozwoju normalizacji. IDF, jako obserwator w Kodeksie, jest głównym 
dostarczającym techniczny wkład dla Kodeksowego Komitetu Metod i Analiz. IDF jest  
unikalną organizacją zdolna do dostarczania takich technicznych ekspertyz na poziomie 
światowym.  

Znaczenie rzetelnych danych

Sympozjum dostarczyło także dane przykładowe z sektora niemieckiego, gdzie Udo Folgart 
(VDM) i Folkert Onken (DLQ) demonstrowali jak analityki są osadzone w niemieckim biznesie 
mleczarskim. To ma miejsce  nie tylko na poziomie farmy, gdzie rzetelne dane są używane 
dla promowania efektywnych i ekonomicznych decyzji zarządzania farmami, ale także na 
poziomie regionalnym i krajowym, gdzie program “milchQplus” zbiera i oszacowuje dane 
dla poprawy zdrowia wymion. Znaczenie systematycznej interpretacji zgromadzonych 
danych zostało  podkreślone przez Dörte Döpfer (Wisconsin University), która podała w 
szczegółach jak są używane matematyczne modele dla identyfikacji ważnych  czynników 
prognostycznych chorób.

Od prawej do lewej: H. van den Bijgaart, D. Döpfer, U. Folgart S. Orlandini,
C. Baumgartner, J. Evers, T. Berger



Budowanie międzynarodowego systemu referencyjnego

Druga sesja była nakierowana na wspólny projekt IDF/ISO oraz ICAR (International 
Commission for Animal Recording - Międzynarodowa Komisja d.s. Rejestracji Zwierząt)  
zbudowania międzynarodowego referencyjnego systemu dla liczenia komórek somatycznych
w mleku surowym. Na rynku globalnym, wraz z rozszerzaniem się strumieni eksportowych i 
importowych,  musi być przykładana specjalna uwaga  dla jednoznaczności wyników badań. 
Liczenie komórek somatycznych, używane jako wskaźnik stanu zdrowia wymion, jest jednym 
z najbardziej rozpowszechnionych testów na świecie. Jednakże brak jest powiązania 
raportowanych wyników do wspólnego światowego punktu odniesienia.
„Liczenie  komórek somatycznych jest odnoszone do prawa żywnościowego oraz zapłaty za 
mleko, ma wpływ na skład mleka i jego jakość oraz na zarządzanie farmą i decyzje dotyczące 
reprodukcji” wyjaśnia  Harrie van den Bijgaart (IDF/ISO/ICAR), lider projektu.

Angażowanie się w światową mleczarską wspólnotę
Kontynuując temat podjęty w  2009, dokonano znaczącego postępu.
Dokonano szeregu badań ankietowych w skali światowej w celu zgromadzenia informacji od 
ponad 400 udziałowców odnośnie realiów ich praktyk analitycznych.
„ To było zachęcające widzieć jak respondenci wykazują duży entuzjazm dla projektu” 
skomentowała Silvia Orlandini  (IDF/ISO/ICAR). Po przeanalizowaniu  odpowiedzi i 
opracowaniu strategicznego planu, przeprowadzono także studia pilotowe nad modelem 
wyliczania w celu oceny laboratoriów i schematów sprawnościowych testów.
Thomas Berger (Agroscope, Institute for Food Sciences) podsumował sympozjum poprzez 
przegląd rozwoju nowych statystycznych narzędzi służących temu aby dane dotyczące 
komórek somatycznych były możliwe do porównania w całym świecie.

Zarezerwuj datę – Tydzień analityczny 2015
Tydzień Analityczny IDF/ISO 2015 odbędzie się w dniach 13-17 kwietnia w Namur, Belgia
Gospodarzem spotkania będzie Walloon Agricultural Research Center wspierane przez 
Belgijski Komitet Krajowy  IDF.
Przy  okazji tej imprezy i w tej samej lokalizacji odbędzie się także w dniach 16-17 kwietnia  
kongres ekspertów, który zgromadzi ponad 150 ekspertów, włączając naukowców, 
techników sektora mleczarskiego oraz menadżerów laboratoryjnych z całego świata. Celem 
tej konferencji jest dostarczenie przeglądu ostatnich osiągnięć dotyczących zarówno 
analitycznych jak i zootechnicznych aspektów rozwoju narzędzi doradztwa dla sektora 
mleka. Podczas tej konferencji zostaną rozpowszechnione rezultaty otrzymane w ramach 
Europejskiego projektu OptiMIR (www.optimir.eu).

http://www.optimir.eu/


Współpraca IDF z międzynarodową komisją 
rejestracji zwierząt (ICAR)

Kontynuując owocną współpracę obu organizacji na polu analitycznym, w szczególności nad 
ustanowieniem Referencyjnego Systemu Liczenia Komórek Somatycznych w Mleku, IDF i 
ICAR rozpoczęły nową współpracę na polu cech funkcjonalnych.  Celem Grupy Roboczej ICAR
d.s. Cech Funkcjonalnych jest dostarczenie zbioru arkuszu rekomendacji dotyczących 
rejestrowania, ewaluacji i poprawy genetyki dla funkcjonalnych cech w stadach bydła. 
Funkcjonalne cechy to wszystkie cechy, za wyjątkiem produkcji mleka i konformacji, które 
dają w efekcie zwierzęciu zdolność spełnienia jego funkcji w przynoszeniu dochodu na 
farmie. Prace tych dwóch organizacji na tym polu są wzajemnie uzupełniane. ICAR 
nakierowana jest na zbieranie danych i zdefiniowanie cech, podczas gdy IDF dostarcza 
rezultaty prac naukowo-technicznych i powiązanych z nimi rekomendacji  różnym 
udziałowcom mleczarskim i innym międzynarodowym organizacjom, na przykład w zakresie 
rozwoju norm. Obie organizacje pracują w interesie producentów mleka i nad 
wzmocnieniem współpracy  i dostosowaniem ich prac, a ich rozpowszechnianie skutkuje 
dalszymi korzyściami dla sektora.

Sesja Generalna  Międzynarodowego Komitetu 
Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

Paryż, Francja, 25-30 maja 2014

82 Sesja Generalna OIE obchodziła 90 rocznicę OIE z rekordową ilością 850 delegatów 
reprezentujących kraje członków OIE oraz szereg międzynarodowych, międzyrządowych, 
regionalnych i krajowych organizacji. IDF był reprezentowany przez Maxima Bobkova (CH) 
oraz Joerga Seiferta (IDF)
Kluczowymi zagadnieniami dla światowego sektora mleczarskiego były:

• Wzmocnienie powiązań pomiędzy OIE I WHO oraz FAO dla zwalczania odporności 
mikrobiologicznej jako głównego zagadnienia, które narasta jako cel publiczny. Zostały 
przyjęte trzy zrewidowane rozdziały Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE dotyczące 
antymikrobiologicznej odporności, włączając rozdział dotyczący ryzyka oceny 
antymikrobiologicznej odporności powstającej wraz z używaniem wobec zwierząt czynników 
antymikrobiologicznych 



Olbrzymia większość krajów członkowskich OIE stwierdziła, że ustalona priorytetyzacja  
chorób zwierząt powinna być prowadzona w ramach publicznych polityk 
zdrowotnościowych. Utworzono hierarchię kryteriów właściwej priorytetyzacji na bazie 
wyników kwestionariusza OIE.

• Aktualnie prowadzone są prace  nad nowym rozdziałem Kodeksu Dobrostanu Zwierząt 
Lądowych i Systemów Chowu Bydła Mlecznego OIE. W maju 2015 r.  jest oczekiwane 
przyjęcie ostatecznego standardu. IDF dostarczy wkładu poprzez Stały Komitet Zdrowia i 
Dobrostanu Zwierząt.

• Spotkanie zaadoptowało prawne ramy dla przyjęcia pomieszczeń dla przetrzymywania 
wirusa księgosuszu, wspólnie opracowane i zaproponowane przez FAO i OIE.  Na skutek 
zniknięcia w świecie  księgosuszu w 2011, kraje członkowskie OIE uzgodniły zniszczenie lub 
bezpieczne magazynowanie w minimalnej ilości pomieszczeń do przechowywania, 
zaaprobowanych przez OIE-FAO, całości pozostałych w magazynach wirusów i szczepionek 
księgosuszu. 
• Oficjalne rozpoznanie statusu dla choroby dla: BSE, pryszczycy (FMD), zarazy 
płucnej bydła(CBPP), afrykańskiego pomoru koni (AHS), pomoru małych przeżuwaczy (PPR). 
W sumie zaprezentowano 88 krajowych zastosowań do zaadoptowania przez Światowe 
Walne Zgromadzenie.

Ramowy Program Zrównoważonego Mleczarstwa  (DSF)- śledź poprzez 
wiadomości DSF!
Ramowy Program Zrównoważonego Mleczarstwa jest programem Światowej Agendy 
Mleczarskiej Akcji dla uporządkowania i powiązania inicjatyw zrównoważonego rozwoju w 
celu zaprezentowania światowego rozwoju. Drugie wydanie wiadomości DSF jest dostępne 
na stronach www.dairysustainabilityframework.org i możliwe do subskrypcji mailowej na
info@dairysustainabilityframework.org.



Spotkanie udziałowców przygotowujących Drugi 
Międzynarodowy Kongres Żywieniowy (ICN2)

Rzym, Włochy, 20 maja 2014

Szefostwo FAO, wielu rządowych reprezentantów członków FAO oraz reprezentanci Stałego 
Komitetu d.s.  Żywienia, uczestniczyli w konsultacjach udziałowców nad przygotowaniem 
Drugiego Międzynarodowego Kongresy Żywieniowego (ICN2), który odbędzie się w 
listopadzie 2014 r.
W konsultacji uczestniczyło około tuzina udziałowców z prywatnego sektora, włączając IDF, 
jak również duża ilość delegacji organizacji społecznych. Kraje członkowskie FAO prosiły o tą 
konsultację dla uzyskania wkładu w proces ICN2, włączając projekt Deklaracji Rzymskiej 
dotyczącej Żywienia, która ma być przyjęta przez kraje członkowskie FAO i WHO podczas 
ICN2.
W bloku tematycznym przeznaczonym dla sektora prywatnego, referujący temat odniósł się 
do dużej liczby przykładów owocnej współpracy pomiędzy prywatnymi i publicznymi 
sektorami, które aktualnie mają miejsce. To włącza współpracę IDF z FAO w zakresie 
mlecznych programów w szkołach, zrównoważonego rozwoju oraz systemów żywienia 
zwierząt.
W głównej dyskusji Dyrektor Generalny IDF Nico van Belzen wyraził uznanie dla komentarzy 
Francji odnośnie znaczenia utrzymywania zróżnicowanych systemów agrokultury oraz 
zróżnicowanych diet, dodając, że dalsze prace powinny włączać zarówno produkty roślinne 
jak i zwierzęce, żeby uwzględnić wszystkożerną fizjologię człowieka. Odnosząc się do 
pisemnych komentarzy IDF odnośnie konsultacji INC2, zachęcił on także mocno do 
przyspieszenia wyjaśnienia przez FAO i kraje członkowskie pozycji kwasów trans w projekcie 
Rzymskiej deklaracji odnośnie żywienia. Aktualnie projekt deklaracji nie wyróżnia kwasów 
trans pochodzenia naturalnego, które były zawsze częścią diety ludzi, od kwasów trans 
produkowanych przemysłowo. Przekonywał on aby deklaracja odnosiła się wyłącznie do 
kwasów trans przemysłowych, aby uniknąć niechcianych konsekwencji usuwania z diety 
żywności uzyskiwanych od przeżuwaczy, takich jak przetwory mleczne, wołowina i  baranina.
FAO i jej kraje członkowskie demonstrowały silne zaangażowanie w dialogu z udziałowcami 
w odniesieniu do ICN2. Projekt Rzymskiej deklaracji odnośnie żywienia powinien być gotowy 
do końca czerwca, a następnie projekt ramowy dla akcji zostanie otwarty do konsultacji. 
Poprzez Stały Komitet d.s. Żywienia IDF będzie możliwe zgłaszanie uwag do komentarzy IDF 
do projektu ramowego akcji.  Światowa Organizacja Zdrowia planuje podobne konsultacje w 
czerwcu i IDF będzie gotowy reprezentować interesy światowego sektora mleczarskiego.

Światowy Szczyt Mleczarstwa IDF  2014



Czy zarejestrowałeś się na Światowy Szczyt Mleczarstwa IDF1014
Sprawdź ostatnie informacje  programowe dotyczące spikerów i tematów spotkań 
 registered for the IDF World Dairy Summit 2014?

Jest tam także szeroka oferta wyjazdów technicznych, spotkań i warsztatów przed samym 
Szczytem.

Siódme Międzynarodowe Sympozjum IDF dotyczące Owczego, Koziego i 
innych rodzajów mleka nie-krowiego

Przyjmowanie zgłoszeń abstraktów jest otwarte.
Instrukcję dotycząca składania abstraktów można znaleźć na stronie 
www.idfsheepandgoat.org/callforpapers.php
To 7 Międzynarodowe Sympozjum będzie platformą wymiany wiedzy pomiędzy 
międzynarodowymi ekspertami z dziedziny gospodarki rolnej i produkcji mleka, technologii, 
chemii, fizyki, mikrobiologii i żywienia.
Podkreśli ono także znaczenie rynków i właściwych polityk, w miarę jak się one rozwijały od 
2011 r.

Raporty Krajowe  dotyczące Polityki Mleczarskiej i 
Ekonomii 
Ostatnie krajowe raporty, zebrane przez Stały Komitet  IDF d.s. Polityk i Ekonomii 
Mleczarskich jest aktualnie dostępny. Te zbiorcze dane naświetlają główne ustalenia 16 
krajów, jakie zostały zaprezentowane w Milwaukee, USA,   29 kwietnia , 2014.



Wszystkie broszury informacyjne  IDF są dostępne 
na stronie : www.fil-idf.org

Światowy Dzień Mleka
Mleko jest istotna częścią zdrowej
zbilansowanej diety, a Światowy  Dzień
Mleka dostarcza świetnej okazji do
rozpowszechniania tego w świecie.
Światowy  Dzień Mleka zapoczątkowany
został w 2001 roku przez Organizację
Żywności i Rolnictwa UN (FAO), która
aktywnie zachęca do konsumpcji
produktów mleczarskich  jako części
codziennej diety. Wszystkie  aspekty
mleka są obchodzone w wielu krajach na
całym świecie,  a liczba krajów i aktywności w tym zakresie w każdym roku wzrasta.

Światowy Dzień Mleka 2014 
miał miejsce 1 czerwca. Na 
stronach IDF dairy nutrition 
zebraliśmy kilka przykładów 
aby przedstawić atmosferę w 
jakiej kraje członkowski IDF 
obchodziły to święto w 
ostatnich latach



Nie zapomnij – Światowy Dzień Mleka w Szkołach  2014 odbędzie się w dniu 24
września 2014!
Dla uzyskania więcej informacji odwiedź stronę www.fao.org
Krajowe Komitety są zaproszone do przesyłania ich planów na 2014 adres 
communications@fil-idf.org

Publikacje  IDF

ISO 17758 | IDF 087: 2014 - Instant dried milk — Determination of the
dispersibility and wettability (Mleko w proszku instant-określanie 
zdolności do dyspersji i zwilżalności)
Ta techniczna norma specyfikuje metodę określania zdolności do dyspersji w wodzie  mleka 
w proszku instant.
Metodę ta stosuje się do odtłuszczonego ,mleka w proszku instant wyprodukowanego albo  
wprost, albo poprzez proces nawilżania, a także do mleka w proszku pełnego instant.
Jest ona możliwa do zamówienia w katalogu IDF: www.fil-idf.org
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Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem tych wiadomości, proszę wysłać e-maila na 
adres communications@fil-idf.org  z dopiskiem „subscribe” w odpowiednim miejscu.
Prosilibyśmy o podanie w treści maila informacji kontaktowych (zawód, tytuł, 
firma/organizacja, adres, telefon i nr faxu), ale nie jest to konieczne. Proszę rozważyć 
ewentualną potrzebę dodania naszego adresu mailowego do Państwa „bezpiecznej listy” 
aby uniknąć przesyłania biuletynów do zbiorczych, ogólnych folderów. Jeśli w przyszłości 
będziecie chcieli zrezygnować z otrzymywania biuletynów IDF, proszę przesłać maila na 
adres communications@fil-idf.org   z dopiskiem „unsuscribe” w odpowiednim miejscu.
 to Subscribe and Unsubscribe from the IDF Ne
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