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Интернет сайт на междупрофесионалната асоциация Sorghum ID 
При официалното учредяване на 26-ти септември в Брюксел на новата европейска 
междупрофесионална асоциация Sorghum ID бе подчертана необходимостта от 
популяризирането на соргото – култура, чиито предимства са слабопознати или 
неизвестни както за производителите, така и за преработвателите. По тази причина, с 
подкрепата на Европейската комисия, Sorghum ID разработи проактивен план за 
действие, както и комуникационна кампания в различни европейски страни. Сред 
инструментите на тази стратегия е интернет сайтът www.sorghum-id.com 

Сайтът на Sorghum ID за момента съществува на френски и английски език. След няколко 
седмици ще бъде достъпен и на испански, италиански, български, румънски, руски и 
украински език. Сайтът вече съдържа обща информация за соргото и филиала, както и 
техническа и икономическа информация за професионалистите в областта на агрономията, 
европейската генетика, пазарите и др., като удовлетворява необходимостта от информация 
за растение, което не е добре познато.  

Производителност, грижа за околната среда, ниска консумация на вода и ресурси, 
хранителни качества и т.н. – всички предимства на соргото са представени с педагогически 
подход и обосновано. Интернет потребителите имат достъп и до много богата библиотека, 
съдържаща научни плакати и всички презентации, представени на Първия европейски 
конгрес по въпросите на соргото, проведен през ноември 2016 г. в Букурещ. 

И накрая, що се отнася до събитията, сайтът непрекъснато ще бъде допълван с новини за 
асоциацията, статии и прессъобщения и ще отразява дейностите, провеждани в различните 
държави. Важно е да се отбележи, че на този сайт в края на годината ще можете да се 
запишете за Втория европейски конгрес по въпросите на соргото, предвиден за 7 и 8 
ноември 2018 г. в Милано, Италия. 
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