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Даниел ПЕРОБ е избран за председател на Sorghum ID 

 
След Учредителното общо събрание на Европейската междупрофесионална асоциация по въпросите 
на соргото – Sorghum ID, проведено на 26 септември миналата година в Брюксел, на 18 януари се 
състоя Първия управителен съвет на новата организация, по време на който бяха избрани Бюро и 
Председател в лицето на Даниел ПЕРОБ. 
 
• Бюрото на междупрофесионалната асоциация Sorghum ID се състои от: 
 
- Председател: Даниел ПЕРОБ, представител на CEPM (Европейска конфедерация на производителите на 
царевица и сорго), на която е председател. Даниел ПЕРОБ е земеделски производител в Югозападна 
Франция и участва в кооперативно сдружение. 
 
- Двама заместник-председатели: Кристоф РУЯР, представител на ESA, Европейската асоциация на 
производителите на семена със седалище в Брюксел, в чието управление участва, от една страна, и 
FEFAC (Европейска федерация на дружествата от сферата на храненето на животни) със седалище също 
така в Брюксел, от друга страна (чийто представител ще бъде номиниран скоро). 
 
- Касиер : Пиер ПАЖ, представител на FNPSMS (Френска федерация на производителите на семена за 
царевица и сорго), на която е председател. Пиер Паж е земеделски производител в област Жерс и 
участва в кооперативно сдружение. 
 
- Секретар: Алина КРЕТУ, представител на APPRS (Румънска асоциация на производителите на царевица 
и сорго), на която е изпълнителен директор. 
 
• На Управителния съвет бяха валидирани приоритетните работни проекти за периода 2018-2020 г., 
които трябва да бъдат проведени от Sorghum ID и успоредно с това бе разгледано храненето на 
животните – най-големият пазар за европейското сорго, с участието на представители на Fefac, на 
Кооперацията, на научно-изследователската дейност и на промишлеността). Пазар, който продължава да 
се разраства благодарение на характеристиките на соргото – култура за целите на диверсификацията с 
ниски нужди от ресурси, и хранителните ѝ качества – протеини, енергийна стойност, отсъствие на 
танини, за различните животински сектори, по-специално домашни птици, свине и преживни животни.  
 
„Растежът на пазара за хранене на животните за соргото е сред предизвикателствата и целите на 
Sorghum ID, по-специално посредством тригодишните планове за комуникация и популяризиране, 
субсидирани от Брюксел и прилагани в различни европейски държави, в които соргото притежава 
действителен потенциал. Това е предизвикателство, което новоучреденото Бюро на Sorghum ID и 
неговия състав възнамеряват да приемат с необходимата сила и убеденост“, заяви Даниел ПЕРОБ, 
председател на Sorghum ID. 
 
Контакти за пресата:  
. L. Esprit, Délégué Sorghum ID - 00 33 (0)6 80 31 65 45 - luc.esprit.sid@orange.fr 
. C.A. Courtois, Chargé de Développement - 00 33 (0)7 71 37 44 44 - charles-antoine.courtois@fnpsms.fr 
. C. Dehestru, Consultante Pact European Affairs - 00 32 (0)2 230 38 68 - cd@pacteurope.eu 
 

Седалище: 
21 Square de Meeus - B 1050 - Bruxelles - 00 32 (0)2 230 38 68 
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