HÍRLEVÉL
2018/X – XI.
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
Hírlevelünk az Alapítvány tevékenységéről, szakmai rendezvényeiről,
kiadványairól kínál tájékoztatást korábbi és mostani hallgatóink, térségi
agrárinnovációs szereplők, intézmények, szakemberek számára. Ugyanakkor
fontos feladatnak tekintjük azt, hogy felhívjuk a figyelmet a székelyföldi térség
olyan kezdeményezéseire, eseményeire, programjaira, amelyek a helyi
értékekre és adottságokra alapozó agrárinnováció érdekét szolgálják.

PAHRU HÍREK
ELŐADÁS AZ AGRÁRTUDOMÁNYI
KONFERENCIÁJÁN

SZAKBIZOTTSÁG

2018.
november
9-én
került
megszervezésre a KAB
–
Agrártudományi Szakbizottság a Magyar Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozathoz
kapcsolódóan KAB
Agrártudományi
Szakbizottság
„Határtalan agrártudomány” címmel szervezett konferenciájára. A rendezvényen
dr. Máthé Emma tanácsos, Alapítványunk munkatársa „Vidékfejlesztési esélyek,
kitörési lehetőségek Székelyföldön” címmel tartott előadást. Tovább

BIOGAZDÁLKODÓK
KOLOZSVÁRON

SZAKMAI

RENDEZVÉNYE

2018. november 24-én került sor Kolozsváron a Bioterra - a
Romániai Biogazdálkodók Egyesület XVII. Konferenciájára. A Konferencia a
termelési technológiáknak a biogazdálkodás fejlesztésében játszott szerepével
foglalkozott. A rendezvényen részt vett dr. Máthé Emma, Alapítványunk munkatársa
is, több székelyföldi biogazdálkodóval egyetemben.
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMOK
Alapítványunk november 20-án újabb felnőttképzési programot
indított „Ökológiai gazdálkodó” szakterületen. Ez a képzési
program több mint 20 résztvevővel indult, ez az érdeklődés a
biogazdálkodás iránti térségi érdeklődés tartós jelenlétére utal. Az Alapítvány további
felnőttképzési programjai (Általános mezőgazdász, Agroturisztikai dolgozó) a
következő évben indulna.
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AGRÁRINNOVÁCIÓ
“MINDEN ÉVBEN
GAZDASÁGOT...”

MEGTOLDOTTUK

VALAMIVEL

A

Egy sikeres példa a közepes méretű farmok működtetéséről. A
különféle mezőgazdasági fórumok alapján, Erdélyben az ilyen
típusú gazdálkodások bizonyultak a legsikeresebbnek. Ezt
igazolja a szabédi agrárvállalkozók bemutatása is a Népújságban. A beszámolóból
kiderül, hogy a családi farmot vezető gazdák a hagyományos önfenntartási modellt
kombinálták új gazdálkodási modellekkel: családi örökség, különféle pályázati
támogatások lehívása, turizmussal való összekapcsolás mint terv. Bővebben
HAGYOMÁNYOS GYÜMÖLCSFAJTÁK
“Azt hirdetem, hogy hozzunk vissza minél több őshonos fajtát.
Járom a környező falvakat Csíktól Kovásznáig, át Maros
megyébe is, s hirdetem ezeknek a kerteknek a visszaállítását, és
gyakorlatban be is mutatom a magról szaporítást és az oltást.”
Farcádi Sándor Levente a hagyományos gyümölcsfajták újrahonosítását végzi. Cikk a
Hargita Népében… Bővebben
HARGITA MEGYEI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
Hargita
megyei
állattenyésztési
és
növénytermesztési
egyesületek nyújthatnak be pályázatokat Hargita Megye Tanácsa
Vidékfejlesztési Egyesületének pályázati kiírására. Határidő
december 14. A pályázat témaköre: gyümölcs- és
zöldségfeldolgozó egyesületek konyháinak felszerelése, zöldségtermesztéshez
szükséges öntözőberendezések, tejbegyűjtő központok felszerelése. Tovább
GAZDÁLKODÁS MEZŐMADARASON
Gazdálkodó portré és gazdálkodás bemutatása Mezőmadarasról
a Népújságban: “Szép ház, rendezett udvar… s a ház mellett
nagy gazdaság, tekintélyes géppark, traktorok, mezőgazdasági
gépek egész sora – köztük az a bálázógép, amit a Pro Economica
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Alapítvány pályázatán a magyar állami támogatás révén nyertek el –, ezenkívül
állatokkal tele ólak, istállók. Minden megtalálható itt, aminek egy jól működő falusi
gazdaságban lennie kell.” Bővebben
MÉHEKET VÉDŐ RENDELET
2018. december 19-e után a tömeges méhpusztulásért felelős
neonikotinoid hatóanyagú növényvédőszereket Romániában is
tilos a szántóföldeken használni, közölte az Európai Bizottság.
Használatuk csak üvegházakban megengedett. Ez az intézkedés
összefüggésben van azzal, hogy a beporzó rovarok közül 10-ből 1
fajt a kihalás veszélyeztet, illetve a méhfajok harmadánál populációcsökkenés
figyelhető meg. Tovább
BÖLÉNYTENYÉSZTÉS NAGYAJTÁN
Az agrárinnováció nagyon sokszor térségen kívüli tudáson
alapul. “A bölénytartáshoz szükséges tudást Pál Attila a
National Bison Association világhálón elérhető képzésén
szerezte meg, tőlük érkeztek a ma is használt szakkönyvek, és
általuk jutott azokhoz a kapcsolatokhoz, amelyek révén
Belgiumból beszerezhette első állatait” – írja bemutató
anyagában a Háromszék. Tovább
FALUGAZDÁSZ HÁLÓZAT A SZÉKELYFÖLDÖN
Működik a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által kialakított
falugazdász-hálózat. A magyar kormány anyagi támogatásával
kialakított szakember hálózat jelenleg húsz személlyel kezdte
meg működését. “A falugazdászok feladatai közé tartozik a
mezőgazdasági
szaktanácsadás,
a
mezőgazdasági
adminisztrációs intézményekkel való rendszeres kapcsolattartás, a gazdaságok
feltérképezése, a gazdák igényeinek megismerése, fórumok, tájékoztatók szervezése,
a gazdák tájékoztatása a mezőgazdaságot érintő információkról, segítségnyújtás a
különféle támogatások lehívásában, szakmai koncepciók elkészítése, szakmai
feladatok, kérdések megválaszolása.” Bővebben
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AZ AGRÁRINNOVÁCIÓ EGYIK LEHETŐSÉGE A
VIRÁGTERMESZTÉS
Az innovatív agrárvállalkozók körében nagyon gyakori az a
jelenség, hogy a gazdálkodásra nem vállalkozásként, hanem
életformaként tekintenek. A Népújság portré sorozata a
vajdaszentiványi virágkertészek munkáját ismerteti, ahol a
virágok már-már családtagnak számítanak. Bővebben
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