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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.

PAHRU HÍREK
A MÁSODIK ON-LINE KÖVETHETŐ BUDAPESTI
KONFERENCIA AGRÁRGAZDASÁGI TÉMÁBAN
A második egyedi szakmai program keretében az Alapítványnál online követhető volt a Budapesten sorra kerülő KÁRPÁT-AGRI
agrárgazdasági konferencia, 2018. március 13-án. A konferencia a
Kárpát-Expo kísérő rendezvényeként került megszervezésre és az elhangzott
előadások legfőképp a jó gyakorlatok, valamint a jövőbeli pályázati lehetőségek
ismertetésére fókuszáltak. Bővebben
ÚJ
KIADVÁNYOK
ELÉRHETŐK
CSÍKSZEREDAI SZÉKHELYÉN

A

PAHRU

Rendszeresen érkeznek - több témakörben - hasznos agrár
szaklapok a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
csíkszeredai székhelyére a Földművelésügyi Minisztérium jóvoltából. Az
agrárgazdaság, az agrárinnováció témaköre iránt érdeklődők a helyszínen
olvashatják ezeket a kiadványokat, illetve a szabadpolcos példányok elvihetők. A
kezdeményezés fő célja a szakmai információk terjesztése az érdeklődők és a PAHRU
programokban résztvevők körében. Bővebben
NAPIRENDEN A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
Alapítványunk 2011 óta szervez olyan nyilvános szakmai fórumokat,
amelyek
célja
a
székelyföldi
agrárinnovációs
folyamatok,
kezdeményezések támogatása.
Ez év május utolsó hétvégéjén a
precíziós gazdálkodás lesz a szakmai fórum témája. A Hargita Megye
Tanácsával és magyarországi szakmai szereplőkkel közösen szervezett rendezvény a
tájékoztató, ismeretterjesztő jellegű előadások mellett gyakorlati bemutatókat is magába
foglal. A rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatók rövidesen elérhetők lesznek Alapítványunk
honlapján is.
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DR. MÁTHÉ EMMA ELŐADÁSA
Gyógy- és fűszernövényekkel foglalkozók szakmai szervezetbe
való tömörítését kezdeményezte Hargita Megye Tanácsa. A
kezdeményezésre egy ebben a témában szervezett szakmai fórum
kínált keretet. A március 13-án szervezett szakmai rendezvényen
előadást tartott intézményünk munkatársa, dr.Máthé Emma, aki a PAHRU
keretében szervezett akkreditált képzési programok tapasztalatait ismertette.
Bővebben
MEGJELENÉS ELŐTT A PRO SCIENTIA RURALIS ÚJ
LAPSZÁMA
Alapítványunk második éve jelenteti meg tudományos folyóiratát
PRO SCIENTIA RURALIS néven. Ez a folyóirat a vidéki térségek
társadalmi
folyamataival,
az
agrárgazdasággal,
az
agrárinnovációval kapcsolatos szakmai publikációknak biztosít
megjelenési lehetőséget. Az eddig megjelent lapszámok intézményünk honlapján online formában is olvashatók. Tovább

AGRÁRINNOVÁCIÓ
GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ MINT HELYI, INNOVATÍV
KEZDEMÉNYEZÉS
Elsősorban a helyben termett gyümölcsök hasznosítása
ösztönzi a Rugonfalvi Gyömölcstermelők Egyesületének
kezdeményezését egy gyümölcsfeldolgozó létrehozására. A
kezdeményezés megvalósításához lehetőséget biztosít a református egyház által erre
a célra felajánlott terület, valamint a Hargita Megyei Vidékfejlesztési Egyesülethez
benyújtandó pályázat. Amennyiben megvalósul ez a helyi elképzelés, a
kezdeményezés jellege és a szereplők együttműködése szempontjából is egyedi,
innovatív programként lehet majd számon tartani. Bővebben
A NEGYEDIK MAGBÖRZE
GYERGYÓSZENTMIKLÓSON
Helyi igényeknek felel meg a negyedik alkalommal
megszervezett Magbörze Gyergyószentmiklóson, amelynek
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fontos célja a hagyományos vetőmagok cseréje. A rendezvényt megszervező Halasági
Csibi vállakozás a saját tevékenység mellett a térségi társadalmi szerepvállalást is
fontosnak tartja. Az ingyenes rendezvény elsősorban társadalmi célokat szolgál. A
résztvevők ebben az évben a vetőmagcsere mellett kertészmérnöktől is
tájékozódhattak a gyümölcsösben alkalmazható magfogási technikákról. Tovább
ÚJSZERŰ KEZDEMÉNYEZÉSEK, SIKERES
PROGRAMOK HÁROMSZÉKEN
Ami máshol átlagos tevékenység, az ebben a térségben fontos
innováció lehet. Ezt bizonyítja a Háromszéken fellendülő
paradicsomtermelés és állattartás. A térségben újszerű
kezdeményezéseket a mezőgazdasági minisztérium három de minimis jellegű
támogatási programja ösztönzi, de amint az a Kovászna Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság vezetőjének beszámolójából is kiderül, nem szabad megfeledkezni a
sikeres példák „felbuzdító” hatásáról sem a gazdák körében. Bővebben
NYÁRÁDSZEREDAI KERTÉSZVÁSÁR
A gyergyószentmiklósi Magbörzéhez hasonlóan sikeresnek
könyvelték el a szervezők a 16. alkalommal megszervezett
nyárádszeredai kertészvásárt, ahol nem csak a felhozatal,
hanem a résztvevők száma is bővült ebben az évben. A
rendezvény tartalmas beszámolója sok innovatív tevékenységről ad hírt. Ilyen
például a fűszertermesztés, a bioméz készítés, laskagomba termesztés, virágtermelés,
vagy a gyümölcsfák szaporítása. Bővebben
PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS: GYAKORLATI
BEMUTATÓK ÉS FOGALOMTISZTÁZÁSOK
Gyakorlati bemutatókra és fogalomtisztázásokra került sor a
Nagykátán megszervezett I. PREGA START Konferencián
és Gazdafórumon. Remélhetőleg, hasonlókra térségünkben
is rövidesen sor kerül.
A nagykátai rendezvény egyik legfontosabb üzenete az, hogy a precíziós gazdálkodás
nem feltétlenül a legkorszerűbb berendezések használatát jelenti, hanem a
termelésről való racionális gondolkodás elkezdését és a világszintű technológiai
változásokhoz való alkalmazkodást. Tovább
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ÚJABB INFORMÁCIÓK
MŰSORRÓL

A

„GAZDAÉLET”

CÍMŰ

Előző hírlevelünkben már tájékoztattuk a kedves olvasókat a
Marosvásárhelyi Rádió „Gazdaélet” című műsoráról, amelynek
anyaga utólag is megtalálható a műsor weboldalán. Ezúttal arra szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy a térségi gazdák tevékenységét bemutató műsor híranyaga online
változatban nem csupán hallgatható, hanem olvasható is. A teljes adás (interjúk,
beszámolók, hírek) visszahallgatható, most már a Youtube videomegosztón is.
Tovább
PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS, INTELLIGENS ÖNTÖZÉSI
TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSE
A precíziós gazdálkodás egyik nagy előnye, hogy támogatja a
fenntartható vízgazdálkodást. Ezen a téren most formálódik az
EU léptékű szakpolitika és támogatási rendszer, a felkészülés
több mint időszerű. Bővebben
SZAKMAI
FÓRUM
VÉDJEGYRŐL

A

„SZÉKELY

TERMÉK”

A hagyományos és helyi termékek csíkszeredai vásárához
kapcsolva került sor március 24-én arra a szakmai fórumra
(szervező: Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége) amelynek
keretében a „Székely Termék” védjegy jelenlegi helyzetével, a program további
lehetőségeivel és tapasztalatival foglakoztak az előadók. Bővebben
GAZDAPORTRÉK A TÉRSÉGI MÉDIÁBAN
A térségi nyomtatott sajtóban még mindig kevés az innovatív
kezdeményezéseket bemutató tartalmas
„gazdaportré”. Jó
példával ezúttal az Udvarhelyi Híradó szolgál egy sárfalvi
(Kovászna megye) gazdaság bemutatásával. Tovább
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