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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.
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Alapítványunk számára a kezdetektől fontos célkitűzés volt a
székelyföldi térségbe irányuló tudástranszfer megvalósításához
kapcsolódó feladatvállalás. 2011 óta, agrárinnovációs projektek formájában több
olyan kutatási és felnőttképzési programot valósítottunk meg, amelyek valamilyen
formában támogatták a térségi agrárinnovációt. Az induló székelyföldi falugazdász
hálózatot szakmai tapasztalatainkkal, tudományos és tudástranszfer programjainkkal
és kapcsolatrendszerünkkel támogatjuk. Bővebben

AGRÁRINNOVÁCIÓ

FALUGAZDÁSZOK HÁROMSZÉKEN
A Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete által szervezett
gazdatalálkozók a falugazdász-hálózat kialakítását megcélzó
kezdeményezés szükségességét igazolták, ugyanis nagy az
érdeklődés a mezőgazdasági szaktanácsadás iránt. Például a
Háromszéken szervezett találkozók alkalmával több igény, elvárás
és terv is megfogalmazódott, amelyek megvalósításához szükség
van a falugazdászokra. Bővebben
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AGRÁRAKADÉMIA, KÉPZÉS, CIVIL
KEZDEMÉNYEZÉS
Maros megyében is nagy támogatottságnak örvend a székelyföldi
falugazdász hálózat, valamint ehhez kapcsolódóan az
agrárszektorban tevékenykedő fiatalok képzése, ösztönzése. A
november
végén
megszervezett,
tájékoztató
jellegű
Agrárakadémiát több Maros megyei civilszervezet támogatta. A
Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács továbbá névre szóló meghívókkal toborzott
résztvevőket. A rendezvény fő célja a tájékoztatás mellett a gazdák közötti
kapcsolatépítés volt. Tovább
TUDÁSBŐVÍTŐ ELŐADÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN,
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL
A térségben egyre több program irányul a gazdák tudásának
bővítésére. A programok egy része kormányzati támogatásokhoz,
EU-s projektekhez, vagy valamilyen vállalat tevékenységéhez
kapcsolódik, de nagyon sok a civilkezdeményezés is. Továbbá
nem újszerű ezekben a programokban az érintett szereplők
együttműködése. November végén például Csíkszentkirályon szervezett
előadássorozatot a helyi állatorvosi rendelőt működtető Siculovet Kft, amelyen a
Caritas Vidékfejlesztés két svájci szakembere látta el tanácsokkal a szarvasmarhákat
tartó gazdákat. A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatta. Bővebben
TEJBEGYŰJTŐ TARTÁLYOK TÉRSÉGI PÁLYÁZATI
TÁMOGATÁSBÓL, GYIMESKÖZÉPLOKON
A különféle tudástranszfer programok mellett a térségben
folyamatosan zajlanak az infrastrukturális fejlesztések,
eszközbeszerzések.
Az
agrárium
fejlesztését
megcélzó
beruházások megvalósításában elengedhetetlen szerepe van az
EU-s, romániai, valamint térségi pályázati támogatásoknak.
Például a Gyimes-völgyi Állattartó Gazdák Egyesületének tejbegyűjtő tartályok
beszerzését megcélzó projektjét a Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési
Egyesülete is támogatta. A megvásárolt eszközök nagyon fontosak a napi 4 ezer liter
tej minőségének megőrzése, és ezáltal a versenyképesség szempontjából. Bővebben
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GAZDAÖSSZEFOGÁS, ADOMÁNYOZÁS
A szakmai kapcsolatok, hálózatépítés szempontjából nagyon
fontos kapcsolódni azokhoz a magyarországi, vagy esetleg
nemzetközi kezdeményezésekhez, amelyek a jótékony célok
megvalósítása mellett összefogják a székelyföldi gazdákat. A
Hargita Megyei Fiatal Gazdák Egyesülete által megvalósított,
búzát adományozó program magyarországi kezdeményezéshez
kapcsolódik, amelynek keretén belül a székelyföldi gazdák
hátrányos helyzetű gyermekeket támogattak. Bővebben
ADÓMENTES GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS
Jó hír a gyógynövényeket, illetve fűszernövényeket termesztők és
termeszteni tervezők számára az, hogy november végén
elfogadásra került a jövedelemadó eltörlését megcélzó tervezet. A
törvény a következő évtől lép hatályba és remélhetőleg
ösztönözni fogja a térségi gyógynövény, illetve fűszernövény
termesztő gazdákat. Tovább

AGRÁRINNOVÁTOR HOMORÓDKARÁCSONYFALVÁN
A térségi agrárinnovátorok körében nagyon sok az olyan fiatal,
aki az agráriumtól teljesen eltérő munkaerőpiaci előzményekkel,
külföldi tapasztalatokkal, és sok esetben városról falura költözve
indít és működtet sikeres gazdaságot. Ezt a csoportot gazdagítja a
homoródkarácsonyfalvi Roca Róbert is, aki csak másfél évvel
ezelőtt költözött a faluba, és a tejtermelésben látja a jövőt.
Érdemes elolvasni a történetét. Bővebben
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HARGITA
MEGYE
MEZŐGAZDASÁGÁNAK
ÁTALAKULÁSÁT JELZŐ ÖSSZESÍTÉS
A Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság által elkészített
összesítés alapján elsőre nem túl biztató számadatok a
mezőgazdaság átalakulását jelzik: jelentősen visszaszorult
bizonyos növénykultúrák termesztése (burgonya, cukorrépa,
kukorica), illetve kevesebb a termesztésre használt terület.
Annak ellenére, hogy kisebb a termesztésre használt területek
mérete, a megtermesztett növényfajták mennyiségében nincs visszaesés, ami a
termelékenység növekedését jelzi. Amint az a beszámolóból is kiderül, a változási
folyamatokban nagyon fontos szerepe van a pályázati támogatásoknak, amelyek bár
sokat segítenek, függőviszonyba helyezik a gazdákat, ami hosszútávon nem biztos,
hogy előnyös. Bővebben
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