HÍRLEVÉL
2019/I.
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
ALAPÍTVÁNYUNK
TANFOLYAMAIT!

ÚJRAINDÍTJA

FELNŐTTKÉPZŐ

Február közepétől újraindulnak az akkreditált felnőttképző
tanfolyamaink. Az általános mezőgazdász, illetve agroturisztikai
dolgozó tanfolyamokra való beiratkozás részleteiről Alapítványunk munkatársánál,
Máthé Emmánál lehet érdeklődni. Telefonos elérhetőség: 0745327972, e-mailcím:
emmamathe@yahoo.com.

ÚJ
FELNŐTTKÉPZÉSI
GAZDÁLKODÓ MESTERI

PROGRAM:

ÖKOLÓGIAI

Újabb képzést indít Alapítványunknál a Szent István Egyetem
,,Ökológiai gazdálkodás” szakterületen. Az az EFOP 3.10.1 projekt keretén belül
megvalósuló képzés részvételi feltétele többek között az agrár- vagy
természettudományi területen szerzett mérnöki oklevél vagy nem mérnöki szakon
legalább alapképzésben szerzett diploma. Bővebben
MOST
ZAJLIK
A
BIOTANFOLYAMUNK!

NOVEMBERBEN

INDULT

Javában
zajlik
Alapítványunk
novemberben
indított
biotanfolyama, amelyen kezdő és gyakorló gazdák egyaránt részt
vesznek. 20-án újabb felnőttképzési programot indított „Ökológiai gazdálkodó”
szakterületen. A négy hónapos, akkreditált tanfolyam nagyon népszerű a térségben,
ami annak is köszönhető, hogy a sikeresen vizsgázók a Hargita megyei munkaügyi
hivatal által kiállított diplomát kapnak gazda szakképzettségük igazolására.
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MEGJELENT A PRO SCIENTIA RURALIS FOLYÓIRAT
LEGÚJABB LAPSZÁMA
Megjelent a PAHRU tudományos folyóirata, a PRO SCIENTIA
RURALIS legújabb lapszáma. Az egyetemi oktatók és kutatók
által jegyzett tanulmányok ebben a lapszámban is változatos
témákkal foglalkoznak: például vidékfejlesztési lehetőségek, a
védjegyek szerepe a bioélelmiszerek értékesítésében, kukoricatermesztés,
erdőgazdálkodás, vagy a kisebbségi oktatási intézmények társadalmi szerepe. Tovább

AGRÁRINNOVÁCIÓ
,,MÓDOSULHAT
A
231/2018-AS
ALKALMAZÁSI HATÁRIDEJE”

TÖRVÉNY

Tavaly elfogadták a 231- es törvényt, amely alapján azok is
rendezhették a tulajdonjogokat, akik államosított, kollektivizált
telket kaptak, és arra építettek házat. Mivel a törvény
megjelenése és a dokumentáció benyújtásának határideje között
nagyon kevés idő volt, szükségessé vállt a határidő módosítása. Bővebben
HELYI TERMELŐK ÉS KÉZMŰVESEK VÁSÁRA
Kinőtte magát a Marosvásárhelyen, a Petry Látványműhely és
Múzeum udvarán három éve megrendezendő Local Farmers
Market vásár. A kezdetekkor alig tíz- ma már több mint harminc
termelő van jelen a havi rendszerességgel megrendező vásáron. A
vásár célja az, hogy támogassák a helyi termelőket és kézműveseket portékáik
értékesítésében, népszerűsítésében. Bővebben
MÉHÉSZKONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELYEN
Méhészkonferenciát szervezett a Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének Maros szervezete. A konferencia lehetőséget adott
hazai szakemberek bemutatkozására, új kapcsolatok kialakítására
a méhészek között, valamint eszme- és tapasztalatcserére. Az
RMGE Maros szervezet elnöke elmondása szerint a tavaly
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elindított Szülőföldön okosan nevű koncepció révén segítséget szeretnének nyújtani
hazai gazdáknak olyan témákban, amelyekre igény van. Bővebben
AKKREDITÁLT
CSÍKSZEREDÁBAN!

MÉHÉSZKÉPZÉS

INDUL

Akkreditált méhészképzés indul Csíkszeredában a Hargita
Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság kezdeményezésével. A
képzést nem csupán kezdő méhészeknek indítják, hanem
gyakorló méhészek is iratkozhatnak, hiszen szó lesz az új
atkakezelési, méhegészségügyi és méhészeti technológiákról is. A képzés elvégezése
után uniós szinten elismert diplomát kapnak a méhészek. Bővebben
KÜLFÖLDRŐL PÓTOLJÁK A TEJSZÜKSÉGLETET
Meglepőnek tűnhet az a hír, mely szerint a téli időszakban
Románia arra szorul, hogy a környező országokból, importból
fedezze tejszükségletét a termelés szinten tartása érdekében A
Hargita Népe online erre vonatkozó cikkében minőségi és
mennyiségi tényezőkről is olvasni lehet ebben a témában,
nemcsak Romániára vonatkozóan. Bővebben
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG MOBIL VÁGÓPONTOKRA,
ELAVULT VÁGÓHIDAK MODERNIZÁLÁSÁRA
Január 31-ig lehet pályázni a 50-70 százalékos vissza nem
térítendő uniós támogatásra, amelyet vágópontok létrehozására,
vagy a már a létező vágóhidak korszerűsítésére kínálnak. A
nyertes projektek kiválasztását az elbírálás során elért pontszám
határozza meg. Bővebben
AGGODALMASKODÓ JUHÁSZOK
A hazai állattenyésztők számára nem túl jó hír, hogy
folyamatosan csökken a kereslet a húsvéti bárányra. Ennek okai
sokfélék lehetnek, egyelőre nincs pontos információnk. A
juhászok attól félnek, hogy idén nem tudják a számukra kedvező
módon értékesíteni a levágott bárányokat. Többek szerint az
élősúlyban eladott állatok kilógrammja is csupán 4- 5 lejbe fog
kerülni. Tovább
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ÉV ELEJI PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK
Hamarosan pályázni lehet gyümölcsösök létesítésére, valamint
mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztésére. Új
támogatásokat is szeretnének adni, többek között a természeti
katasztrófák elkerülése érdekében végzett beruházásokra, a
természeti katasztrófák által okozott károk helyreállítására,
valamint a vidéki helyi szolgáltatásokra, beleértve a
kikapcsolódást, és kulturális szolgáltatásokat is. Bővebben
ENNYIRE SZENNYEZETT A TERMŐTALAJ?
Az ökogazdálkodás, biogazdálkodás, az egészséges táplálkozás
népszerűségének növekedésére figyelve ijesztőnek tűnik az a hír,
amelyet
az
ENSZ
Élelmezésügyi
és
Mezőgazdasági
Világszervezete tett közzé. Ez alapján a világ talajainak több
mint egyharmada szennyezett, amely többek között a
mérhetetlenül sok elektronikus hulladékoknak, kezeletlen
szennyvizeknek és peszticid-maradványoknak köszönhető. Bővebben
SZAKTANÁCSADÓI MUNKA FOLYAMATBAN!
A Háromszéken tevékenykedő falugazdászok éves munkaterve
alapján
nemsokára
elkezdődik
a
gazdákkal
való
kapcsolatfelvétel, amelynek a hálózat ismertetése mellett fontos
célja a szaktanácsadói munka megkezdése. A Székelyföldi
Gazdaszervezetek Egyesületének alelnökének információi
alapján a gazdák körében nagy az igény a csoportos és egyéni agrártanácsadásra
egyaránt. Tovább
DIGITÁLIS
ESZKÖZÖK
A
MEZŐGAZDÁLKODÁS
TERÜLETÉN
Térségünkben a mezőgazdálkodás terén is egyre nagyobb az
érdeklődés a digitális eszközök iránt. Sok dolog egyelőre még
kuriózumnak számít. Egy ilyen, újabb fejlesztést jelentenek
például a szarvasmarha-füljelzők. A napelemes eszköz sok
hasznos információval segíti az állattenyésztőket, és okos telefonjukkal is kapcsolatba
hozható. A fejlesztők tervei között szerepel az is, hogy ezt az eszközt akár
betegségmegelőzésre is használhatóvá tegyék. Bővebben
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