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Стартира работа европейски филиал за соргото
Франция, Румъния, Италия, Испания и България са страните, които обхваща проекта финансиран от
ЕК
През ноември 2016 г. в Букурещ, Румъния с Първия
европейски конгрес по въпросите на соргото започна
мисията с кодово име „Сорго“. На този конгрес бе
приет
учредителният
акт
за
стартиране
на
производство, разполагащо с реален потенциал и
една-единствена
амбиция
–
изграждане
на
европейски филиал. Какво бе реализирано през
последните 15 месеца? Какви трудности бяха
преодолени? Какви са бъдещите предизвикателства?
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Тази първа голяма среща на действащите лица в
областта на соргото бе възможност за специалисти в
областта на генетиката и семената, агрономството и
производството,
икономиката
и
борсата,
преработването и промишлеността да обединят
усилия за бъдещия напредък. Всички споделиха мнението, че е налице истински потенциал по
различни причини – генетичен прогрес, агрономически предимства, икономически интерес,
характеристики, свързани с околната среда, хранителни качества, разнообразни пазари,
насоки на селскостопанската политика. Именно поради това инициаторите на събитието
внесоха пред институциите на Европейския съюз проекти за популяризиране и развитие на
соргото в 5 държави – членки на Европейския съюз (България, Испания, Франция, Италия,
Румъния) и 2 държави от Източна Европа (Русия и Украйна). Тези проекти бяха одобрени и
субсидирани от Брюксел за провеждане на комуникационни кампании и действия за
насърчаване, управление на технически и икономически проекти в рамките на 3 години – с
начало през месец май 2017 г. и край през април 2020 г. Успоредно с това, на длъжността
„Отговорник за развитието на програмата“, бе назначен Шарл-Антоан Куртоа [Charles-Antoine
Courtois], чието основно задължение е изпълнението на тези планове за популяризиране и
развитие. На 18 януари бе първото заседание на междупрофесионалната организация
SorghumID, а за председател на УС бе избран Даниел Пейроб.
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Целия материал четете в брой Февруари 2018
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Ливадите изядоха „биото”
Хората, които посветиха живота си на живите храни, останаха без субсидии!
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