КАМПАНИЯ,
ФИНАНСИРАНА С ПОМОЩ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2ри Европейски конгрес по
въпросите на соргото: големи
възможности за култура със
силен потенциал
„Бъдещето залага на соргото“. Тази обещаваща тема мобилизира около 200 специалисти
от цял свят по време на 2-рия Европейски конгрес по въпросите на соргото, проведен
в Милано на 7 и 8 ноември. В продължение на 2 дни изследователи, производители,
преработватели и др. споделиха знанията, опита и въпросите си.
Всички са единодушни: развитието на соргото може да бъде шанс за Европа, тъй като тази
зърнена култура притежава всички качества, които да отговорят на икономическите и
екологичните предизвикателства на утрешния ден.
Ускоряване на развитието на нововъзникващия сектор

„Трябва да създадем координация между действащите лица от сектора на соргото и да
намерим нови и устойчиви пазари. Нашата основна цел трябва да бъде постоянството на
производството, както по отношение на количеството, така и на качеството“, подчерта
в уводните си думи Даниел Пероб, председател на Sorghum ID. Призивът е следствие
на въвеждането от Китай на мита за американско сорго, което разкрива възможности
пред европейското производство и засилва необходимостта от структурирана мрежа на
европейско равнище.
От различните тематични семинари, водени от експерти по соргото, стана ясно, че
европейското сорго има необходимите качества, за да отговори на различните пазари:
- Соргото е предмет на постоянно генетично подобрение, като хибридите са поустойчиви на ниски температури и производителността им се увеличава с всяка
изминала година.
- Тези нови характеристики допълват вече признатите качества на соргото: ниска
консумация на торове и вода, както и висока издръжливост.
- Соргото може да се реализира на множество пазари: фураж за животни, човешки
храни или производство на биогаз.
Следователно соргото е силен коз за производителите и преработвателите.
Справяне с предизвикателствата на бъдещата ОСП

В заключение, презентациите относно изменението на климата и целите на бъдещата ОСП,
устойчивостта, издръжливостта и конкурентоспособността потвърдиха, че развитието на
соргото е един от възможните отговори на тези предизвикателства. Становище, споделено
от Пиер Пажес, финансов директор на Sorghum ID, който припомни работата, извършена
от асоциацията за представяне на соргото като решение за бъдещето.
Вторият конгрес изтъкна предимствата на соргото при посрещането на бъдещите
предизвикателства и възможностите, които този млад сектор трябва да използва, за
да се гарантира устойчиво развитие в Европа.
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