
 
 

 
Primul Congres European al Sorgului 

Un act fondator: construirea unui sector european al sorgului 
 
 

„Sorgul în Europa: un adevărat potențial” a fost tema primului Congres European al Sorgului – un 
eveniment reușit, care a avut loc între 3 și 4 noiembrie, la București.   
 
Deschis de către ministrul român al agriculturii, acest prim eveniment a adus laolaltă 250 de specialiști 
internaționali din domeniul sorgului, care au abordat subiecte ca progresul genetic și agronomia, 
piețele și debușeele, dar și politicile agricole și promovarea.   
 
Două zile de discuții, în urma cărora concluziile sunt clare: sorgul are un potențial real de dezvoltare în 
Europa, atât din punct de vedere al cadrului pedoclimatic și al condițiilor de mediu, cât și din punct de 
vedere economic și chiar legislativ. 
 
Cu toate acestea, chiar dacă factorii de dezvoltare sunt cerți și pârghiile optime există, suntem obligați 
să constatăm că în momentul de față, sorgul nu dispune de o structură bine organizată, care să 
permită construirea unui proiect comun. 
 
Astfel, în urma congresului, diverșii protagoniști de pe întregul lanț al sectorului – de la producția de 
semințe, la procesatori – și-au exprimat dorința de a-și reuni eforturile la nivel european și de a 
participa, în acest mod, la formarea unei structuri de dezvoltare și promovare a sorgului în Europa, pe 
baza unui obiectiv strategic și a unui plan de acțiune comun. 
 
Acest prim Congres European al Sorgului constituie, astfel, actul fondator al organizației SORGHUM-
ID, pentru care provocarea din lunile care vor urma va consta în capacitatea de a mobiliza 
protagoniștii europeni ai sorgului. 
 
 
 
Persoană de contact pentru presă: dl. Luc ESPRIT – tel.: 06.80.31.65.45 
 
* Organizatorii Congresului „Sorghum-ID”: APPR (Asociația producătorilor de porumb și sorg din România), ARVALIS-Institut du 
végétal (institutul tehnic francez pentru producția vegetală), Caussade Semences, CEPM (Confederația Europeană a producției 
de porumb), Euralis, FNPSMS (organizație interprofesională a producției de semințe de porumb și sorg), KWS, RAGT 
Semences și Semences de Provence 
 
Pentru mai multe informații, puteți accesa înregistrările video ale tuturor lucrărilor congresului pe 
pagina: www.sorghum-id.com . De asemenea, puteți urmări organizația SORGHUM ID pe Twitter, pe: 
Twitter@sorghum_id . 


