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Daniel PEYRAUBE, ales președinte al organizației Sorghum ID 

 
După adunarea generală constitutivă a asociației interprofesionale europene a sorgului – Sorghum 
ID – care a avut loc pe 26 septembrie, anul trecut, la Bruxelles, această organizație nouă și-a ținut 
prima reuniune a consiliului de administrație, joi, 18 ianuarie, prilej cu care a procedat la alegerea 
comitetului de coordonare și a președintelui – în persoana domnului Daniel PEYRAUBE. 
 
• Componența comitetului de conducere a organizației interprofesionale Sorghum ID este, așadar, 
următoarea: 
 
- președinte: Daniel PEYRAUBE – din partea Confederației Europene a Producătorilor de Porumb și 
Sorg (CEPM), în cadrul căreia ocupă funcția de președinte. Daniel PEYRAUBE este agricultor în sud-
vestul Franței și activează în cadrul unui grup cooperatist;     
 
- doi vicepreședinți: Christophe ROUILLARD – din partea Asociației Europene a Semințelor (ESA), cu 
sediul la Bruxelles (în cadrul căreia dr. Rouillard face parte din conducere) și un reprezentant al 
Federației Europene a Fabricanților de Nutrețuri Combinate (FEFAC - cu sediul tot la Bruxelles), care 
va fi desemnat în curând;  
 
- trezorier: Pierre PAGES – din partea Federației franceze de Producție a Semințelor de Porumb și 
Sorg (FNPSMS), unde ocupă poziția de președinte. Pierre Pages este agricultor în departamentul Gers 
și lucrează în cadrul unui grup cooperatist; 
 
- secretar: Alina CREȚU – din partea Asociației Producătorilor de Porumb și Sorg din România 
(APPRS), în cadrul căreia este director executiv. 
 
• Consiliul de administrație a validat direcțiile de lucru prioritare ale organizației Sorghum ID pentru 
perioada 2018-2020, discutând, totodată (cu intervenții din partea FEFAC, a sectorului cooperatist, 
sectorului cercetare-dezvoltare și industriei) despre consumul furajer ca prim debușeu al sorgului 
european. Un debușeu în creștere, având în vedere atributele sorgului (cultură de diversificare, care 
permite economia de inputuri) și calitățile sale nutritive (conținut proteic și energetic, absența 
taninurilor), care prezintă interes pentru diversele sectoare zootehnice – în special pentru păsări, 
suine și rumegătoare.  
 
„Dezvoltarea debușeului furajer al sorgului va fi una din provocările și misiunile organizației Sorghum 
ID și se va sprijini mai ales pe programele de comunicare și promovare trienale, finanțate de 
Bruxelles și desfășurate în diverse țări europene, acolo unde sorgul prezintă un potențial real. O 
provocare pe care atât comitetul de conducere al organizației Sorghum ID, recent constituit, cât și 
personalul acesteia o vor aborda cu hotărâre și convingere”, a declarat dl. Daniel PEYRAUBE, 
președintele organizației Sorghum ID. 
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