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Organizația interprofesională Sorghum ID și-a creat propriul sit 
internet 

Cu prilejul lansării sale oficiale, care a avut loc pe 26 septembrie la Bruxelles, noua 
asociație europeană interprofesională – Sorghum ID – a subliniat necesitatea promovării 
sorgului, cultură ale cărei avantaje sunt puțin cunoscute, atât printre producători, cât și 
printre procesatori. Din acest considerent, cu sprijinul Comisiei Europene, organizația 
Sorghum ID va desfășura un plan de acțiuni voluntare, axat pe comunicare, în diverse țări 
europene. Printre instrumentele de lucru ale acestei strategii se numără și un sit internet: 
www.sorghum-id.com 

Situl Sorghum ID a fost lansat recent în varianta franceză și cea engleză. În următoarele 
săptămâni, el va fi disponibil și în limbile spaniolă, italiană, bulgară, română, rusă și ucraineană. El 
conține deja conține informații generale despre sorg și sectorul acestuia, precum și informații de 
ordin tehnic și economic - destinate celor din domeniu -, pe teme agronomice, de genetică 
europeană, referitoare la piețele de desfacere etc, satisfăcând, astfel, nevoia de informare cu 
privire la o plantă care este cel mai adesea necunoscută.  

Productivitate, mediu, consum scăzut de apă și inputuri, calități nutritive – toate avantajele sorgului 
sunt prezentate pe acest sit într-o manieră pedagogică și argumentată. Cei care îl explorează pot 
accesa, de asemenea, o bibliotecă de documentare foarte cuprinzătoare, care include postere cu 
tematică științifică, precum și toate prezentările realizate în cadrul primului Congres European al 
Sorgului, ținut la București în noiembrie 2016. 

În fine, situl va fi adus la zi periodic, cu știri referitoare la organismul asociativ care îl 
administrează, articole și comunicate de presă și va reflecta permanent acțiunile întreprinse în 
diverse țări. Tot pe acest sit vă veți putea înscrie, încă de la finele acestui an, la cel de-al doilea 
Congres European al Sorgului, planificat a fi organizat în perioada 7-8 noiembrie 2017, la Milano, 
Italia. 
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