
«Майбутнє за сорго». Навколо цієї багатообіцяючої теми зібрались близько 200 фахівців, що 

приїхали з усього світу на 2-й Європейський конгрес з сорго, який відбувався в Мілані 7 та 8 

листопада цього року. Протягом двох днів дослідники, виробники, переробники та інші учасники 

галузі ділились своїми знаннями, досвідом та питаннями. 

І всі були одностайними: розвиток сорго може стати великою удачею для Європи, адже ця 

культура має всі необхідні якості для того, щоб відповідати на економічні та екологічні виклики 

завтрашнього дня. 

Надання динаміки галузі, що зароджується
«Нам, всім учасникам галузі сорго, необхідно координуватися між собою та знаходити нові та сталі 

напрямки для збуту. Нашим імперативом має стати постійність виробництва, а також його якість та 

об’єм», підкреслив у вступній промові Даніель Пейроб, Президент Sorghum ID. Цей заклик, зокрема, 

містить натяк на введення Китаєм ввізного мита на американське сорго, що створює можливості для 

європейського виробництва сорго та посилює потребу у структуруванні галузі на європейському рівні. 

В результаті роботи різних тематичних секцій, що їх проводили експерти з сорго, ми могли 

переконатись, що європейське сорго має всі якості, необхідні для того, щоб відповідати різним 

ринкам: 

- Для сорго постійно ведеться робота з покращення генетики, з’являються більш стійкі до 

низьких температур гібриди, а продуктивність їхня збільшується з року в рік.

- Ці нові характеристики доповнюють вже визнані якості притаманні сорго: невеликі потреби 

в хімікатах та воді, висока витривалість.

- Культура сорго адаптована до різних видів використання: корми для тварин, людське 

харчування, виробництво біогазу. 

Таким чином, сорго є справжнім козирем для виробників та переробників.

Відповідність задачам майбутньої Єдиної сільськогосподарської політики ЄС
На завершення слід сказати, що виступи, присвячені кліматичним змінам та цілям майбутньої Єдиної 

сільськогосподарської політики, сталого розвитку, надійності та конкурентоздатності, підтвердили, 

що розвиток сорго є одним з можливих ефективних рішень з цих напрямків. Це переконання повністю 

поділяє асоціація Sorghum ID, скарбник якої, П’єр Пажес, нагадав про роботу, що проводиться нашою 

організацією з метою позиціонувати сорго як рішення майбутнього.  

2-й Європейський конгрес з сорго дозволив зробити акцент на перевагах сорго та здатності цієї 

культури відповідати новим можливостям, що їх ця молода галузь має використовувати, щоб 

забезпечити для себе сталий розвиток в Європі. 

2-й Європейський конгрес з сорго:
Великі можливості для культури з 
сильним потенціалом

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

Charles-Antoine Courtois
Менеджер з розвитку 
+00 33 (0)7 71374444
charles-antoine.courtois@fnpsms.fr
www.sorghum-id.com

КАМПАНІЯ ЗА 
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ


