HÍRLEVÉL
2018/IV.
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
INGYENES OLTÓ- ÉS METSZŐTANFOLYAM A PAHRU
SZERVEZÉSÉBEN
A PAHRU csibai tangazdasága már a közeljövőben többféle
szakmai szerepet vállalhat a térségi agrárinnovációban. Első
lépsében egy hasznos tanulási lehetőség volt kertbarátoknak az ingyenes oltó- és
metszőtanfolyam, amelyre áprilisban a nagy érdeklődésre való tekintettel két
alkalommal került sor. Mindkét tanfolyam sikeresen zárult. Tovább
MESTERI
KÉPZÉS
A
SZÉKELYFÖLDI
AGRÁRINNOVÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN
Csíkszeredában 2012 óta működik Vidékfejlesztési agrármérnök
mesteri képzés a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karának Csíkszeredába kihelyezett tagozataként, a PAHRU
székhelyén. Idén 27 végzős hallgató vehette át a képzés sikeres befejezését igazoló
Tallért a SZIE hagyományaihoz igazodó „Talléravató” ünnepségen. Bővebben
A PRO SCIENTIA RURALIS ÚJ LAPSZÁMA
Alapítványunk második éve jelenteti meg tudományos folyóiratát
PRO SCIENTIA RURALIS néven. Az új lapszám (2017.2.)
egyetemi oktatók és kutatók által jegyzett tanulmányai az
energiahatékonyság, a városfejlesztési programok vidéki
területekre való hatása, illetve az agráriumnak a helyi
fejlesztésben vállalt szerepével foglalkoznak. A folyóirat „Műhelytanulmányok”
rovatában az átlagnál több fiatal szerző publikál szakmai elemzést. Bővebben
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PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ A PAHRU SZÉKHELYÉN
A Szent István Egyetem a PAHRU partnerségében tudástranszfert
és együttműködést megcélzó projektet indít („Tematikus
együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpátmedence szomszédos országaival”), amelynek bemutatójára május 5-én,
szombaton 9 órai kezdettel kerül sor a PAHRU csíkszeredai székhelyén (Csíkszereda,
Taploca út 20.). Bővebben
NAPIRENDEN A VADGAZDA KÉPZÉS
A Vadgazda mérnöki képzésnek továbbra is hangsúlyosan fontos
szerepe van a PAHRU csíkszeredai mesterképzési programjában.
A két évvel ezelőtt indított program iránti igényt és annak
elismerését, hogy ezt a szakmát Székelyföldön is tanulni kell több tényező hívta
életre. A következő tanév újabb lehetőséget kínál az egyedi képzési lehetőség iránt
érdeklődők számára. Bővebben

AGRÁRINNOVÁCIÓ
GOMBATERMESTÉSZ
TÉRSÉGI INNOVÁCIÓ

MINT

LEHETSÉGES

Egyelőre még kevés szó esik a székelyföldi térségben a
gombatermesztésről
és
gombafeldolgozásról,
pedig
mezőgazdasági,
vidékfejlesztési
és
agroturisztikai
szempontból is számos lehetőség mutatkozik ezen a téren,
amint az egy parajdi termesztő beszámolójából is kiderül. Bővebben
ZÖLD VÁLLALKOZÁSOK MEGISMERTETÉSE
ISKOLÁSOKKAL
A zöld vállalkozások megismertetése iskolásokkal fontos
irány a térségi agrárinnováció szempontjából. Ebbe az
irányba tette meg az első lépést az marosvásárhelyi Fókusz
Öko Központ (FÖK), aki egy Erasmus+ projekt keretén belül
pedagógusoknak szervezett innovatív oktatási módszereket
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bemutató képzést ebben a témában. Remélhetőleg a közeljövőben egyre több hasonló
projekt megvalósulására kerül sor. Bővebben
A PARADICSOMTERMESZTÉS ÖSZTÖNZÉSE
Az országos léptékű támogatási programokban esetenként az
újítás ösztönzése is megjelenik. Erre példa az üvegházas,
fóliasátras paradicsomtermesztés, amellyel Kovászna
megyében többen is megpróbálkoztak. Bár a támogatást
igénylő termesztőknek számos szigorú követelményt kell
teljesíteniük, az elmúlt év sikeres példái idén több termesztőt is motiváltak a de
minimis (kis értékű) támogatás igénylésére és ezáltal a paradicsomtermesztésre
Bővebben
FÓLIAHÁZAK HÁROMKÚTON
Egyedi lehetőséget jelent a térségben nem őshonos
zöldségek
termesztéséhez
a
fóliaházak
építését
kezdeményező és támogató Caritas Vidékfejlesztési
programja. Az első fóliaház Háromkúton épült és áprilisban
még tizenegy megépítése várható a településen. A kezdeményezésnek több pozitív
hozadéka van a térség számára: egyrészt várhatóan a program bővítése, másrészt
pedig a fóliaházak építésének ösztönzése szélesebb körben. Tovább
PÁLYÁZATI
TÁMOGATÁSOK
MEGYEI
MEZŐGAZDASÁG
ÉRDEKÉBEN

A

KOVÁSZNA
FEJLESZTÉSE

A Kovászna megyei mezőgazdaság (és nem csak) és a vidéki
élet fejlesztése szempontjából nem kérdéses, hogy nagyon
fontosak az EU-s támogatások. A pályázati források
igénybevételét az agrártermelők egyelőre felemás módon ítélik meg, de a megyében
többen is korszerűsítették gazdaságaikat, valamint indítottak kisgazdaságokat
pályázati támogatásokból. A sikeres pályázók között minden bizonnyal nem kevés
olyan is van, akik a térségben az agrárinnovációt képviselik. Tovább
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ŐSZTERMELŐK
TERMÉNYÉRTÉKESÍTÉSI
SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA
A székelyföldi térség agrárinnovátorait is érinti az
őstermelők terményértékesítési szabályainak változása. A
módosítások az őstermelői jogosultságra, a címkézési
előírásokra, valamint az engedélyek időtartamára
vonatkoznak és a 2014-es törvény valós elvárásoknak és igényeknek való előnyösebb
megfeleltetését célozzák meg. Bővebben
ÖKOGAZDÁLKODÁSI JÖVŐKÉP
Így néz ki az ökogazdálkodás helyzete Franciaországban,
Dániában: nem csak a pályázati támogatások mértéke
jelentős, hanem a gazdák jelentős adócsökkentésben is
részesülnek. Mindez térségünk számára is jelzés arról, hogy
az uniós prioritások és törekvések függvényében ez a
termelési ágazat várhatóan tovább fog erősödni. Természetesen ez nem csak pénz
kérdése. Tovább
A LEGJOBB ÍZŰ PITYÓKA KERESÉSE MINT
INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉS
Innovatív, egyedülálló ötletet valósított meg egy
gyergyószárhegyi termelő: pityókaszavazás a legjobb ízű
fajta megtalálása érdekében. A helyi önkormányzati
választások logikája alapján megvalósított, jó hangulatú, ötletes kezdeményezés
kiváló alkalom volt a helyi közösséggel való kapcsolat kialakítására, a vásárlók
igényeinek feltérképezésére, a tudatos vásárlás ösztönzésére, a vállalkozás
reklámozására és nem utolsó sorban a település hírnevének növelésére is. Érdemes
innovatív ötletként nyilvántartani. Bővebben
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