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Президентом Sorghum ID обрано Даніеля ПЕЙРОБА  

 
Після установчих зборів європейської міжпрофесійної асоціації сорго Sorghum ID, які відбулись 26 
вересня минулого року в Брюсселі, нова організація провела своє перше засідання правління 
минулого четверга, 18 січня 2018 р., під час якого пройшли вибори Правління та його Президента, 
яким став Даніель ПЕЙРОБ. 
 
•Тепер склад Правління міжпрофесійної асоціації Sorghum ID такий: 
 
- Президент: Даніель ПЕЙРОБ, який представляє CEPM, Європейську конфедерацію виробників 
кукурудзи і сорго, президентом якої він є. Даніель ПЕЙРОБ також є сільгоспвиробником на Південному 
Заході Франції і членом кооперативної групи. 
 
- 2 Віце-президенти: Крістоф РУЙЯР, що представляє ESA, Європейську асоціацію 
Виробників насіння, головний офіс якої знаходиться в Брюсселі і в якій він є членом правління, та 
представник FEFAC, Європейської федерації виробників кормів, що також знаходиться в Брюсселі 
(представник цієї організації буде призначений найближчим часом). 
 
- Скарбник: П'єр ПАЖ, представник FNPSMS, Французької федерації виробників насіння кукурудзи і сорго, 
президентом якої він є. П'єр ПАЖ – сільгоспвиробник з французького департаменту Жер і член 
кооперативної групи. 
 
- Секретар: Аліна КРЕТУ, представник APPRS, Румунської асоціації виробників кукурудзи і сорго, 
виконавчим директором якої вона є. 
 
• Правління в такому складі затвердило пріоритетні напрямки роботи на період 2018-2020 років, яку 
повинна здійснювати асоціація Sorghum ID, і разом з тим обговорило (заслухавши доповідачів від FEFAC, 
Європейської федерації виробників кормів, представників сфери міжнародного співробітництва та 
наукових досліджень, промислових виробників) питання галузі кормів для тваринництва, яка є головним 
напрямком для використання європейського сорго. Таке застосування сорго має збільшуватися 
відповідно до характеристик цієї культури (рослина для диверсифікації виробництва, що не вимагає 
великих ресурсних витрат) та її поживних якостей (протеїни, енергетична цінність, відсутність танінів), 
важливих для різноманітних тваринницьких напрямків, зокрема для птиці, свиней та жуйних.  
 
«Збільшення використання сорго в якості кормів для тварин стане одним з викликів та ціллю для 
асоціації Sorghum ID, що відобразиться, в тому числі, і в її трирічних планах діяльності з комунікації та 
просування, які фінансуються Брюсселем та виконуються в різних європейських країнах, в яких сорго має 
реальний потенціал. Це виклик, на який новостворене Правління асоціації Sorghum ID та її колектив, 
мають намір відповісти своїми зусиллями та рішучістю», заявив Даніель ПЕЙРОБ, Президент Sorghum ID. 
 
Контакти для преси:  

 Л. Еспрі (L. Esprit), вповноважений Sorghum ID - 00 33 (0)6 80 31 65 45 - luc.esprit.sid@orange.fr 
 Ш.-А. Куртуа (C.A. Courtois), менеджер з розвитку - 00 33 (0)7 71 37 44 44 - charles-

antoine.courtois@fnpsms.fr 
 К. Деестрю (C. Dehestru), консультант Pact European Affairs - 00 32 (0)2 230 38 68 - 

cd@pacteurope.eu 
 

Юридична адреса та головний офіс: 
21 Square de Meeus - B 1050 - Bruxelles - 00 32 (0)2 230 38 68 
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