HÍRLEVÉL
2018/II.
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
AGRÁRKONFERENCIA A PRECÍZIÓS
GAZDÁLKODÁSRÓL
Egyedi szakmai program keretében az Alapítványnál on-line
kapcsolat formájában követhető volt a „PREGA – Precíziós
Gazdálkodás és Agrárinformatikai Konferencia”, amelyet 2018. Február 21-én
tartottak Budapesten. A megnyitón többek között elhangzott, hogy a
mezőgazdaságban az utóbbi tíz évben nagyobb változások történtek, mint az elmúlt
három évszázadban. Bővebben
MESTERI KÉPZÉS EBBEN AZ ÉVBEN IS
A „VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK” SZAKON
Évek óta sikeresen működik a „Vidékfejlesztési agrármérnök”
mesteri képzés Csíkszeredában, a PAHRU székhelyén. Ez a
képzés a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának
a programja, a 2018-as év őszére tervezett új évfolyam már sorozatban a hetedik lesz.
Az érdeklődők a PAHRU honlapján is szerezhetnek információkat erről a mesteri
szintű továbbtanulási lehetőségről. Bővebben
SZÉKELYFÖLDI AGRÁRINNOVÁCIÓ – ELEMZŐI
SZEMSZÖGBŐL
Ebben az évben Alapítványunk tovább folytatja a székelyföldi
agrárinnováció elemzésére irányuló programsorozatát. A
szakmai munka tárgya ebben az évben az innovatív agrárkezdeményezések
társadalmi beágyazottságnak vizsgálata. A tényfeltáró-elemző munkához – a korábbi
évek programjaihoz hasonlóan – szakmai fórum szervezése és kiadványszerkesztés
kapcsolódik. Tovább
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„VADGAZDA MÉRNÖKI” MESTERI KÉPZÉS
CSÍKSZEREDÁBAN
A „Vadgazda mérnöki” mesteri szak indításának ötlete és igénye
egy korábbi térségi szakmai fórum keretében, helyi szakemberek
részéről merült fel. Ma már a második évfolyam működik, ez év őszén erre a mesteri
szakra újabb felvételi lesz. Ez az oktatási program fontos szakmai támogatás jelenthet
a térségi közbirtokosságok, vadásztársulatok szakember utánpótlása számára. Tovább
PROGRAMTÁJÉKOZTATÓ HOMORÓDALMÁSON
2018. február 16-án, pénteken Homoródalmáson tartott
tájékoztató jellegű bemutatót Intézményünk felnőttképzési
vezetője, dr. Máthé Emma. A résztvevők megismerhették a Pro
Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány tevékenységét, a
felnőttképzési programokat, illetve a biogazdálkodás kínálta lehetőségeket. Bővebben

AGRÁRINNOVÁCIÓ
TESZTELTÉK AZ „ÖNMŰKÖDŐ TERMŐFÖLDET”
Bár az „önműködő termőföld” távoli jövőnek tűnhet, a
technológiai fejlődés azt mutatja, hogy nem is kell olyan sokat
várni a gépekkel működtethető termelésre, hiszen NagyBritanniában már tesztelték a világ első „önműködő
termőföldjét”, amelyen gépek végeznek minden munkát a
vetéstől a betakarításig. Tovább
GAZDAÉLET A MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓBAN
A Marosvásárhelyi Rádió „Gazdaélet” című műsorában
minden kedden 12 órától agrárinnovációs kezdeményezésekkel kapcsolatos hírek és interjúk hallhatóak. A műsor célja,
hogy a mezőgazdaságban dolgozók munkáját segítse az által,
hogy többek között friss hírekről, támogatásokról számol be. A műsorok a rádió
weboldalán utólag is megtalálhatóak. Tovább
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MÉZLOVAGRENDET ALAPÍTOTTAK
GYERGYÓSZÉKEN
Zárt körú eseményen tartották meg a Gyergyószéki
Mézlovagrend avatóünnepségét február 4-én, vasárnap, a
gyergyószentmiklósi Csiky-kertben. A lovagrend megalapításának célja a méz népszerűsítése, a gyergyószéki méhészek összefogása, ezáltal
pedig a gyergyói méz brandjének kialakítása. Bővebben
GYÜMÖLCSTERMESZTŐ ÉS MÉHÉSZTANFOLYAM
Hargita Megye Mezőgazdasági Igazgatósága és a Hargita
Megyei Méhészegyesület közösen szervez akkreditált méhésztanfolyamot, valamint ezzel párhuzamosan gyümölcstermesztő és növénytermesztő tanfolyamot. A tanfolyamokat
sikeresen elvégzők az uniós farmfejlesztési pályázatokhoz is felhasználható hivatalos
diplomát vehetnek át. Bővebben
MAGYAR BIOKULTÚRA SZÖVETSÉG
A biokultura.org című weboldalon sok hasznos tájékoztatót,
tanácsot találhatnak azok, akik biogazdálkodással foglalkoznak, illetve akiket érdekel a biogazdaság. Az oldal
tartalmaz szakmai anyagokat, online olvasható kiadványokat
is. A szövetség elsődleges célja az ökogazdálkozás és -termékfeldolgozás elterjesztése, és az ökotermékek fogyasztásának népszerűsítése.
Tovább
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖNYVEK
A Mezőgazda Kiadó a magyar könyvpiacon szinte az egyetlen
agrárkönyvkiadó, amely az ágazat valamennyi ágában kínál
könyveket. Többek között találhatóak könyvek az állatvilág, a
növényvilág, a vadgazdálkodás, a környezetvédelem stb. témákban. A kiadó 1992-ben
alakult az egykori Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat szakmai utódjaként. Tovább
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GAZDÁK A TÉVÉBEN
A Kovászna Megyei Szarvasmarhatartók Szövetsége idén
több faluban szervez gazdatalálkozót, amin azoknak
hivataloknak a vezetői is részt vesznek, amelyekkel
állattartóknak dolguk akadhat. A gidófalvi találkozónak különleges vendégei
akadtak: a román köztévé A falu élete c. adásának stábja. Bővebben
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ERDÉLYI MÉHÉSZ LAP
Harmadik éve jelenik meg a Nyárád-völgyi Méhészegyesület
időszakos kiadványa, amelynek idei első számában arra hívják
fel a méhészek figyelmét, hogy hagyományosan, fából készítsék
a kaptárakat, valamint többek között a XII. Nyárádszeredai
Méhészkonferenciáról számolnak be. Bővebben
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