BU KAMPANYA AVRUPA
BİRLİĞİNİN YARDIMIYLA
FİNANSE EDİLMEKTEDİR

2. Avrupa Sorgum Kongresi Yüksek
potansiyelli bir ürün için büyük
fırsatlar
“Gelecek sorguma güveniyor” Gelecek vaat eden bu konu geçtiğimiz 7-8 Kasım tarihlerinde
Milano’da düzenlenen 2. Avrupa Sorgumu Kongresi sırasında tüm dünyadan gelen 200’e
yakın uzmanı bir araya getirmiştir. İki gün boyunca araştırmacılar, üreticiler, işleyiciler v.s.
bilgilerini, deneyimlerini ve sorularını paylaştılar.
Hepsi aynı fikirdedir: sorgumun geliştirilmesi Avrupa için bir şans olabilir, çünkü bu tahıl
yarının ekonomik ve çevre sorunlarına cevap verebilecek tüm niteliklere sahiptir.
Doğmakta olan bir sektörün desteklenmesi
Açılış konuşmasında Sorgum ID Başkanı Daniel Peyraube “Sorgum sektörünün aktörleri olarak aramızda işbirliği yaparak yeni ve kalıcı pazarlar bulmalıyız. Önceliğimiz nicelik olduğu
kadar nitelik olarak da üretimde istikrar sağlamak olmalıdır” şeklinde fikrini belirtti. Çin’in
Amerikan sorgumuna uyguladığı gümrük vergileri hatırlatılarak bu durumun Avrupa’nın yaptığı üretim için bir fırsat yarattığı ve Avrupa ölçeğinde güçlü bir sektör ihtiyacını güçlendirdiği hatırlatılmıştır.
Sorgum uzmanları tarafından yönetilen çeşitli tematik atölyeler sırasında Avrupa sorgumunun farklı pazarlara cevap verecek gerekli niteliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır;
- Sorgum düşük sıcaklıklara daha dayanıklı olan ve yıldan yıla verimi artan melezlerle
sürekli bir genetik iyileşme sergilemektedir.
- Bu yeni özellikler sorgum zaten bilinen özgün niteliklerine eklenmektedir: az girdi ve
su ihtiyacı ve yüksek dayanıklılık
- Sorgum çok çeşitli pazarlara uyarlanabilen bir türdür: hayvan yemi, insani tüketim
veya biyogaz üretimi.
Dolayısıyla sorgum üreticiler ve işleyiciler için kullanılması gereken iyi bir kozdur.
Gelecekteki Ortak Tarım Politikaları Sorunlarına Cevap Verilmesi
Kapanış olarak, iklim değişikliği ve gelecekteki Ortak Tarım Politikalarının hedefleri, sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve rekabet yeteneği hakkındaki sunumlar sorgumun gelişiminin bu yönelimlere
uygun cevaplar teşkil etmiştir. Sorghum ID tarafından saymanı Pierre Pagès vasıtasıyla paylaşılan bir fikir sorgumun gelecek için çözüm olarak konumlandırılması amacıyla birlik tarafından
yürütülen çalışmaları hatırlatmıştır.
2. Kongrede ortaya çıkan ve bu genç sektörün Avrupa’da kalıcı bir gelişim sağlamak için yakalaması gereken fırsatlar ve bu fırsatlara cevap verebilmesi için sorgumun avantajları vurgulanmıştır.
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