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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
DIPLOMÁS
VIDÉKFEJLESZTÉSI
CSÍKSZEREDÁBAN

AGRÁRMÉRNÖKÖK

Június elején színvonalas rendezvény keretén belül, talárban
vehették át diplomáikat a csíkszeredai vidékfejlesztési agrármérnökök. Szívből
gratulálunk a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány minden munkatársa
nevében! Tovább
MEGJELENT AZ AGRÁRINNOVÁCIÓS FOLYAMATOK
KUTATÁSÁRA IRÁNYULÓ PROGRAM HATODIK KÖTETE
Megjelent a székelyföldi agrárinnovációs folyamatok kutatására
irányuló programsorozat hatodik kötete kötete: Kísérlet vagy
modell? Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési
paradigma (szerk. Biró A.Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Csíkszereda, 2018).
A legújabb kiadvány a székelyföldi agrárinnovációs folyamat társadalmi
beágyazottságának állapotát mutatja be három fejezetben: I. Szakmai tanulmányok,
II. Intézményi, szakértői szempontok, III. Esetelemzések, interjúk. A kiadvány
megtalálható az Alapítvány székhelyén, illetve elektronikusan is olvasható a
honlapon. Tovább
TANGAZDASÁG CSÍKSZEREDÁBAN
A PAHRU térségi agrárinnovációs feladatvállalásának egyik
legfontosabb programja a Tangazdaság kialakítása. Az utóbbi évek
munkájának
eredményeként
már
kialakításra
került
a
gyümölcstermesztést, illetve a gyógy- és fűszernövény termesztést bemutató
parcella. A Tangazdaság legfontosabb feladata az, hogy az Alapítvány által
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működtetett felnőttképzési programok résztvevői számára biztosítsa a sokrétű és
színvonalas gyakorlati ismeretszerzés lehetőségét. Bővebben
CSÍKSZEREDÁBAN IDÉN IS ELÉRHETŐ VADGAZDA ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI MÉRNÖKI KÉPZÉSEK
Már megkezdődött a beiratkozás a Szent István Egyetem
csíkszeredai mesterképzéseire: a vidékfejlesztési agrármérnöki és a
vadgazda mérnöki képzések idén is több ingyenes hellyel kínálnak újabb lehetőséget
székelyföldi érdeklődők számára. A beiratkozás határidejéről, illetve további
részleteiről információk a PAHRU honlapján olvashatók: Tovább

AGRÁRINNOVÁCIÓ
HELYI TERMÉKEK BOLTJA
A
Civitas
Alapítvány
kezdeményezésével
nyílt
meg
Székelyudvarhelyen a Helyénvaló nevet viselő, helyi termékek boltja,
ahol várhatón 38 termelő árusítja termékeit. Ez az igazán egyedi
kezdeményezés a térségben több pozitív eredményt is előrevetít: ösztönzi a termelést,
megkönnyíti az értékesítést, illetve hálózatot is épít a termelők és fogyasztók között.
A tervezett webshop kialakítása egy olyan versenyképességi tényező ebben a
folyamatban, ami egyelőre újszerűnek számít a térségben, különösen a helyi
termékárusítás szempontjából. Tovább
FALUVILÁG A VÁROSBAN
Agrárinnovációs kezdeményezésnek számít a Sepsiszentgyörgyön
megrendezett harmadik AgroFest és első Barbecue Fesztivál. A
városban megjelenített, mindenféle falusi különlegességek mellett a
rendezvények innovációs jellegét erősítette a medvehús fogyasztás,
valamint a szervezésben együttműködő szakmai és térségi szereplők köre. Bővebben
A LOVAS HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
Hatodik alkalommal került megszervezésre a Marosszéki Lófuttatás
Erdőszentgyörgyön. A rendezvény programja sokszínűségével a
lovas hagyományok ápolását és továbbadását támogatja. A
rendezvény saját honlappal rendelkezik, ahol tájékozódni lehet a programról,
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támogatókról, illetve meg lehet nézni az előző évek rendezvényeiről készült
fényképeket is. Tovább
A SZENTÁBRAHÁMI GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYKERT
ÚJABB PROGRAMJA
Eddigi hírleveleinkben többször beszámoltunk a Szentábrahámi
Gyógyés
Fűszernövénykert
egyedülálló
és
érdekes
kezdeményezéseiről. Ezúttal a IV. alkalommal megszervezett „Nyílt napok”
programsorozatával kerül az agrárinnováció iránt érdeklődők figyelmébe. A program
keretén belül lehetőség volt a biokert meglátogatására, illetve magyar és román
nyelvű előadások meghallgatására a gyógynövények termesztéséről, felhasználásáról
és gyógyhatásukról. A biokerttel kapcsolatos programokról rendszeresen közölnek
információkat a vállalkozás Facebook-oldalán. Tovább

SZAKTANÁCSADÁSI GYAKORLAT
A mai igényeknek megfelelő szaktanácsadás gyakorlata nehezen
szerveződik a térségben. Ezt igyekeznek pótolni a médiában
megjelent tájékoztató anyagok, mint amilyen például a Háromszék
Független Napilapban megjelent újságcikk. A részletes tájékoztató anyag a 6.1 és a
6.3, fiatal gazdászok és kisgazdaságok támogatására pályázni óhajtóknak tartalmaz
hasznos információkat, ami különösen azok számára fontos, akik nem tudtak
megjelenni (és sok ilyen gazda van) a vidékfejlesztési szakemberek által szervezett
személyes tájékoztatón. Bővebben
SZÖVETKEZÉSEK: ELŐNYÖK ÉS PROBLÉMÁK
Annak ellenére, hogy a szövetkezetek elsősorban előnyöket
jelentenek a gazdáknak, a gyakorlati megvalósításokat számos
tényező nehezíti. Ezek közé sorolható a szocialista korszakból hátra
maradt negatív tapasztalat, de a hazai jogszabályrendszer is, amely sok ponton
ellentmondásos. Amint az a Háromszék Független Napilapban megjelent
újságcikkből is kiderül, bár a szövetkezeteken keresztül értékesített termékek és
bérbe adott területek utáni jövedelem adómentes, az adótörvénykönyvben ez nem
egyértelmű. Ez csupán egy a sok nehezítő tényező közül, ami miatt nehézkes a témát
pozitívan tematizálni. Tovább
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SAJTKÉSZÍTÉS SZÉKELYDÁLYÁN
Az uh.ro tartalmas, hangulatos riportot tett közzé a dályai pap
innovatív kezdeményezéséről, a bivaly- és kecsketejből való
sajtkészítésről. Nem ez az első eset, amikor a városról falura
költöző értelmiségiek innovatív agrártevékenységekbe kezdenek. Viszont a
református lelkész története nagyon érdekes és egyedi. Érdemes elolvasni! Bővebben
A
GOMBA
MINT
TÉRSÉGI
ERŐFORRÁS
LEHETSÉGES AGRÁRINNOVÁCIÓS TÉMA

ÉS

Térségünkben egyre nagyobb figyelmet kap a gomba. Ezt igazolják
a
médiaanyagokban
megjelenő
rendezvények
és
programlehetőségek, mint amilyen például a Sekler Sound Egyesület által szervezett
„Le a kalappal! – Ifjúsági gombásztábor”, vagy a Székelyföldi Akadémia keretén belül
Csíkrákoson, július 6-án tartott előadás az erdők-mezők ehető gombáiról. Bár ez nem
tipikusan agrártéma, a gombákról való tájékozódás fontos kiindulópontja lehet a
gombatermesztés népszerűsítésének térségünkben. Bár a „Le a kalappal! – Ifjúsági
gombásztábor már lezajlott, tájékozódásképp érdemes elolvasni a program részleteit.
Várhatóan a jövőben egyre több hasonló kezdeményezésre és eseményre kerül sor:
Bővebben
A
SZÁRNYASHÚS
LEHETŐSÉGEKRŐL

TERMELÉSBEN

REJLŐ

A szárnyashús termelésben, sok más mezőgazdasági irány mellett,
nagyon sok a ki nem használt lehetőség, amint az a Romániai
Szárnyastenyésztők Szövetség elnökének beszámolójából is kiderült. A borúlátás
inkább a más európai országok termelési arányaival való összehasonlításkor
releváns. Ugyanakkor a szárnyashús termelés tematizálása ebben a kontextusban a
romániai piacok strukturális problémáira hívja fel a figyelmet, ami nem csak ezt az
ágazatot érinti. Pozitívumként lehet értelmezni, hogy az ilyen jellegű információk
megosztása a nyomtatott és digitális médiában bátorításként szolgálhat a
szárnyashús termelést tervező gazdák számára. Tovább
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A TERMÉKFELDOLGOZÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS MINT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FUNKCIÓ
A térségi agrárinnováció különösen fontos területét jelentik a
helyben feldolgozott és külföldi piacokon is értékesített termékek.
Ilyen esetekben gyakran szembesülünk az agrárinnováció konkrét vidékfejlesztési
szerepével, amikor egy adott településen előállított termék a település védjegyeként is
funkcionál. Ez a településfejlesztési funkció sokkal erősebb, amikor a termék
előállítást nem – vagy nem csak – helyi vállalkozó, hanem civil szervezet támogatja.
Kiváló példa erre a gyergyócsomafalvi fekete áfonyából készített lekvár, amit a
Fenyőalja Turisztikai Egyesület közösségi konyháján állítanak elő, és ami
Magyarországon túl már szlovákiai és angliai fesztiválokon is népszerűsíti a
települést. Bővebben

BIOTERMÉKEK, ÉLETMÓD
AGRÁRINNOVÁCIÓ

ÉS

SZÉKELYFÖLDI

A székelyföldi agrárinnovációs folyamat egyik sajátos iránya a
biotermékek előállítása. Az elmúlt évek során jelentősen
gyarapodott azoknak a gazdáknak a száma, akik hazai és nemzetközi piacokon azáltal
értek el sikereket, hogy a vegyszer és tartósítószer mentes termék előállítást helyezték
előtérbe. Ez gyakran társul egy sajátos életmóddal is. Jó példa erre a székelyhodosdi
kezdeményezés: saját termesztésű bogyós gyümölcsökből cukor és tartósítószer
nélküli lekvárok, szörpök készítése. Bővebben
AZ ÖKOGAZDÁLKODÁS MINT ÉLETFORMA
Az előző bejegyzésben olvasható példához részben hasonló az
Ezerjófű
tanya
esete,
amikor
egy
életforma
válik
jövedelemforrássá. Teljesen más munkaelőzmények és
képzettség mellett egyre több család fordul az önfenntartó
mezőgazdasághoz. Gyakori, hogy az életmódváltást kezdetben valamilyen személyes,
általában egészségügyi probléma indokolja, és az elért eredmények és hatások
annyira megtetszenek egy családnak, hogy továbbra is folytatják/fejlesztik
tevékenységüket annak érdekében, hogy mások számára is példaértékűek lehessenek.
Bővebben
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