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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
EREDMÉNYES ZÁRÓVIZSGÁK A CSÍKSZEREDÁBAN
MŰKÖDŐ
VIDÉKFEJLESZTÉSI
AGRÁRMÉRNÖK
MESTERSZAKON
Sikeresen fejezték be tanulmányaikat a 2012 óta Csíkszeredában
is működő agrármérnök mesterszak idei végzősei. A Szent István Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Karának külhoni képzésére a Pro Agricultura Hargitae
Universitas Alapítvány szervezésében ez évben újra lehet majd jelentkezni. Tovább
MESTERDIPLOMÁS
SZÉKELYFÖLDÖN

VADGAZDA

MÉRNÖKÖK

Fontos állomás a Vadgazda mérnök mesteri képzésben: sikeresen
végzett az első évfolyam. A képzés a Szent István Egyetem és a Pro
Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány együttműködésével
immár két éve zajlik. Ez év őszén kezdi tanulmányait a következő évfolyam. A fontos
képzési lehetőségre a PAHRU munkatársainál lehet jelentkezni. Tovább
AGRÁRINNOVÁCIÓS
CSÍKSZEREDÁBAN

MŰHELYKONFERENCIA

Magyarországi szakértők, térségi intézmények szakemberei és
társadalomelemzők
részvételével
2018.
május
26-án
Műhelykonferencia megszervezésére került sor a PAHRU
székhelyén (Kísérlet vagy modell. Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési
paradigma). A székelyföldi agrárinnovációval foglalkozó programsorozatunk újabb
fontos állomását jelző rendezvény szakmai összegzései, illetve a témakörhöz
kapcsolódó részelemzések a rövidesen kiadásra kerülő, programsorozatunk 6.
kiadványában fognak szerepelni. Bővebben
Csíkszereda, Taploca út 20.
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TARTALMAS BESZÁMOLÓ A PAHRU KERTÉSZETI
PROGRAMJÁRÓL
A PAHRU sikeres kertészeti programjáról a Hargita Népe is
tartalmas beszámolót készített. A rendezvény sikerét többek között az jelzi, hogy az
előre számított 28 jelentkező helyett végül több mint hetvenen végezték el a
tanfolyamot. A gyakorlatias tudás megszerzése iránti nagy érdeklődés egyben arra is
utal, hogy a térségi agrárinnováció érdekében érdemes dolgozni. Bővebben
MEGJELENT
LAPSZÁMA

A

PRO

SCIENTIA

RURALIS

ÚJ

Megjelent a PAHRU tudományos folyóirata, a PRO SCIENTIA
RURALIS legújabb lapszáma. 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 publikált szakmai elemzést. A kiadvány teljes tartalma, illetve a korábbi
lapszámok elérhetők az Alapítvány honlapján: Tovább

AGRÁRINNOVÁCIÓ
A SZÁRHEGYI KÁPOSZTA MINT MÁRKANÉV: A
VÉDJEGYEK ROMÁNIAI ÉS EURÓPAI BEJEGYZÉSI
FOLYAMATA
Napirenden van a védjegyek romániai és európai bejegyzési
folyamata, amely az agrárinnovációt is érinti. A témáról az utóbbi időben több
hasznos tájékoztató rendezvény megszervezésére került sor. Ezek a rendezvények és
a médiában megjelent ismertető anyagok többek között arra hívja fel a figyelmet,
hogy a jövőben az eddiginél még nagyobb jelentősége lesz a találmányok és
márkanevek levédésének, az előre gondolkodásnak ezen a területen. Jó példa erre a
szárhegyi káposztából levédett márkanév. Bővebben
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BESZÁMOLÓ A GÓBÉ TERMÉKRŐL
A Góbé Termék brand nyolcéves fennállásának megünneplése
alkalmából az érintettek beszámoló, értékelő rendezvényt
szerveztek. Az elmúlt időszak értékelése és a lehetőségek
számbavétele a nehézségek ellenére azt igazolja, hogy közös
gondolkodás és társadalmi felelősségvállalás mellett a kezdeményezésnek van jövője
a térségben. Bővebben
ZÖLDHÁZÉPÍTÉS SZALMABÁLÁBÓL
Az agrárinnováció korántsem csak a termelésről szól. Sok
hasznos kapcsolatot kínál a helyi fejlesztés több téma- és
feladatkörével. Kiváló példa erre a Kovászna megyei
önkormányzat fenntartásában működő AgroSIC Közösségek Közti Társulás
szalmabálaház-építő tanfolyama.
Az innovatív építkezési forma térnyerése
érdekében az agráriumnak kiemelt szerepe van. Bővebben
KERTÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
MAROSVÁSÁRHELYEN

ÉS

VÁSÁR

Május elején második alkalommal szervezett kertészeti
kiállítást
és
vásárt
a
Sapientia
Erdélyi
Magyar
Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara a székelyudvarhelyi
és a kézdivásárhelyi dísznövény-kiállításokat szervező magyarországi ASSA-DiVi
Kft.-vel közösen. A rendezvényhez egész sor gyakorlati jellegű szakmai előadás is
kapcsolódott. A kertészeti kiállítás nem csak a területen innovatív kezdeményezések
ismertetésére kiváló példa, hanem az egyetem közösségi szerepvállalására, szakmai
szereplők együttműködésére, valamint nem utolsó sorban az egyetemi kínálat
ismertetésére is. Bővebben
A SZENTÁBRAHÁMI GYÓGYNÖVÉNYES KERT TEÁI
ÉS FŰSZEREI MAROSVÁSÁRHELYI VENDÉGLŐBEN
Kiváló példa helyi termelő és kereskedő együttműködésére a
SzentÁbrahám gyógynövényes kert termékeinek értékesítése a
marosvásárhelyi
Freshpoint
étteremben.
Az
ehhez
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együttműködési kezdeményezések sokat jelentenek az innovatív vállalkozások
működése, és ezáltal a térség agrárinnovációs folyamatainak erősödése
szempontjából. Tovább
A LEVENDULATERMELŐK A TÉRSÉGBEN
A levendulatermelők száma fokozatosan gyarapodik a
székelyföldi térségben. A Márosjáráról a Népújság készített
tartalmas portré anyagot, amelyben a készítmények és az
értékesítési lehetőségek mellett a növény gyógyhatásairól is
kitértek. Bővebben
KÜLÖNLEGES SAJTKÉSZÍTÉS
KEZDEMÉNYEZÉS

MINT

INNOVATÍV

A sajtkészítés kapcsán egyre több merész ízről és
színkombinációról lehet értesülni, ami a termelők kísérletező
kedvét igazolja. A kundi sajtüzemben például 12 fajta sajt készül,
többek között zöld borsos, chilis-csokis, medvehagymás és az
egészen egyedi provence-i fűszeres. A termékvásárokon nagyon keresettek ezek a
különleges készítésű sajtok, de már egyre több bolt és vendéglő is érdeklődik a
termékek iránt, amint az a kundi sajtüzem beszámolójából kiderül. Bővebben
BESZÁMOLÓ
A
VÉDETT
PARADICSOMTERMESZTÉSÉRŐL

FELÜLETI

Annak ellenére, hogy az utóbbi évek klímaváltozásai
Székelyföldön is lehetőséget adtak a paradicsomtermesztésnek,
a bizonytalan időjárás még mindig sok termelőnek okoz
fejtörést. Például emiatt több háromszéki paradicsomtermelő
esik el a 3000 eurós de minimis támogatástól, amint az a Székely Hírmondóban
megjelent beszámolóból is kiderül. A helyzeten valamelyest javít az őszi
paradicsomtermelési lehetőség, amelyre szintén lehet pályázni. Bővebben
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