XIV. МЕЂУНАРОДНИ МЉЕКАРСКИ КОНГРЕС У РИМУ
(24. до 28. рујна 1956)
Конгрес je одржан под покровитељством предсједника републике Италије, г.
Гронцхија, у згради ФАО-а.
До 3 1 . коловоза било je за овај конгрес пријављено 2.309 учесника из 42 државе.
Накнадно — na и на дан отворења — пријављивали су. ce нови учесници, међу којима
и Југославени. Конгресу су присуствовали научни радници с разних подручја мљекарске
науке, затим пољопривредници, индустријалци, трговци, конструктори стројева, представници мљекарских организација, na стручњаци с подручја мљекарског законодавства и
контроле. Из неких земаља било je врло много учесника, на пр. из Енглеске 291, Њ е мачке, 274, Данске 257, Француеке 232, и т. д., a неке земље заступао je само један
делегат. Из Југославије судјеловало je 15 учесника. Четири делегата упутио je Савез
Пољопривредно-шумарских комора Ф Н Р Ј , a остале упутиле -су поједине установе и
подузећа.
Свечаност отворења одржана je у сали за пленарне конференције ФАО-а. Говори
пригодом отворења и завршетка конгреса, секцијски и опћи реферати, као и дискусија
симултано су превођени на енглески, француски, њемачки, руски, шпањолски и талијански језик. Сваки од учесника могао je no вољи пратити излагања на било којем од
споменутих језика.
За конгрес je био доставл?ен 451 реферат од аутора из 32 државе. Међу овима
су била и два реферата југославенских аутора, и то: др. А\ Коњајев: Remarx on the
evaluation of plate counts of rav milk (Запажања y процјени резултата броја клица
у свјежем млијеку добивених поступком бројења на плочама), те др. М. Шипка: Dai
rying legislation in Yugoslavia (Мљекарско законодавство у Југославији).
Реферати
нису читани (штампани су у 6 књига, које садрже 4.859 страница), него групирани no
секцијама и темама. Конгресни референти израдили су на основу овако групираних
реферата своје сумарне приказе, који су на конгресу били прочитани и продискутирани.
Контресни прикази обрађивали су ова питања:

I. Секција: конзумно млијеко
1. A. Zllinger (Аустрија):
и размјештај музне
2 G. Vinberg (Шведска):
зумног млијека (26

Сабирање млијека с обзиром на разне увјете околине,. број
стоке, транспортна средства и т. д. (37 реферата).
Смјернице за уређење и дјелатност центара за обраду конреферата).

3. F. Procter (Енглеска): Расподјела конзумног млијека с обзиром на врсте, анбалажу,
одредиште, захтјеве^потрошача и т. д. (19 реферата).
4. L. Randoin, — I. G. Causer et (Француска): Утјецај сувремених
на храњиву вриједност конзумног млијека (30 реферата).

поступака обраде

5. Р.

Solberg
(Норвешка): Разне споредне могућности прераде млијека и врхња
(26 реферата).
6. A. J. Henerti
(Ирска): Методологија израчунавања производних трошкова за разне
врсте конзумног млијека (16 реферата).
7. К: L. Devriendt
(Белгија): Млијеко као живежна. намирница у разним
најзгодније мјере за повећање потрошње млијека (26 реферата).

земљама и

II. Секција: млијечни производи — технички и економски проблени
1. F. Н. Мс Dowall
(53 реферата).

(Нова

Зеландија):

Техввчкв

проблеми

производње

маслаца

2. J. J. Walker (Нова Зеландија): Изгледи за продукцију маслаца и однос према другим
храњивим мастима животињског и биљног поријекла (8 реферата).
3. A. Hilding (Шведска): Методологија израчунавања производних трошкова за маслац
(6 реферата).
4. Е. Locatelli

(Италија): Технички проблеми производње capa (64 реферата).

5. S. Hartmans (Холандија): Методологија взрачувавања производнах трошкова за cap
(12 реферата).
6. P.Kock Henriksen (Давска): Маслац и c a p у прехрааа р а з в а х земаља a аајзгодввја
пропагавдва средства за повећање њвхова ковзума (10 реферата).

III Секција: Законодавство — контрола — методе анализа
1. L. Н. Forest

(УСА): Мећувародва

трговааа

млајечаам

ароазводама (5 реферата).

2. О. Ldnghard (Швацарска): Н а ц а о а а л а о закоаодавство a међуаародве коввевцаје р
сиру (4 реферата).
3. W. A. L»them (Евглеска): Млајеко у законодавству р а з в а х земаља. (Подациг вз
закоасках пропвса: предаоста, аогрешке a могућвост да ce аобољша заководавство)~(16 реферата).
4. М. Н. Hletaranta (Фааска): Оргааазацвја коатроле квалвтете млајечввх проазвода
(23 реферата).
5. G. Schwartz (Њемачка): Стаадардазацаја метода а а а л а з е млвјека (70 реферата).
Осам рада no секцвјама
учеснацама конгреса, a т о :
1. Р.

бала

Albertario (Италаја): Звачење
господарству разаах земаља.

су одржава a 3 вредавања,
млвјека

a млвјечвах

аамвјењеаа

проазвода у

сввм

вародвом

2. F. Viera De Sa' (Португалвја): Проблемв освгурања довољвах колачвва ковзумвог
млајека у земљама с топлом клвмом (кравље, бавоље, козје млвјеко a т. д.).
3. Н. Boerma (ФАО): Стварва a коатролврава употреба ввшака млвјека.
З а врајеме конгреса бале су органвзараве a 2 взложбе. Једва je праказавала
мљекарску баблаографају a пропагавдаа матерајал а з р а з в а х земаља, a друга
„мљекарско село". Ту су бала праказава р а з в в поступца обраде a прераде млајека,
затвм в е к в фравцуска a талвјавска млвјечва провзводв a веколако техвачквх воватета у опрема мљекара.
Бројва азлета, ва којвма су ce учесваца уаозвала са звамеввтоствма града a с
веквм мљекарскам објектама у Италајв, na с л у ж б е в а врајема омогућала су блвжа
међусобав ковтакт a упозвавање учесввка.
XIV. Међувародна мљекарска ковгрес — као a прајашње — оргаввзврала je
Међувародва мљекарска федерацаја, освовава још 1903. прагодом првог Мећувародвог
мљекарског ковгреса у Брукселесу. У ову je федерацају учлањева 21 држава (Аустралаја, Аустраја, Белгаја, Давска, Фввска, Кааада, Луксевбург, Нова Зелаадаја, Норвешка,
Португал, Сав. републака Њемачка, Шведска, Шввцарска, Ш в а а а ј а a Вел. Брвтаввја)«
Н а ш а земља још ааје члаваца спомевуте федерацвје, ала ce у посљедње
врајеме.
разматра патање, да ce a ова учлава.

