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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
TDK A PRO AGRICULTURA HARGITAE UNIVERSITAS
ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYÉN!
A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
épületében került sor A SZIE GTK és Tudományos Diákköri Tanácsa által szervezett
Kari Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságtani szekciójára. A Vidékfejlesztési
agrármérnöki MSc. szak 2 hallgatója és a Regionális és környezeti gazdaságtan MSc.
szak 2 hallgatója mutatta be kutató munkájának eredményeit. A szakbizottság szerint
kiváló minőségű és szakmai tartalmú pályamunkákat születtek. Bővebben

INGYENES GYÜMÖLCSFAMETSZŐ TANFOLYAM INDUL
A tavalyi sikerekre és visszajelzésekre alapozva ismét meghirdetjük
ingyenes gyümölcsfametsző tanfolyamunkat. A képzés keretén belül
3 alkalommal lesz lehetőség a gyakorlatorientált ismeretek elsajátítására. Helyszín a
csibai tangazdaság és a szécsenyi biokert. Jelentkezni Alapítványunk munkatársánál,
Máthé Emmánál lehet székhelyünkön, vagy a 0745-327972-es telefonszámon.
HETEDIK AGRÁRPROGRAM
Ebben az évben Alapítványunk a KAM-Regionális és Antropológiai
Kutatások Központjával együttműködésben tovább folytatja a
székelyföldi agrárinnováció elemzésére irányuló programsorozatát.
A szakmai munka tárgya ebben az évben a „digitális agrárium” témakör térségi
feltételrendszerének feltérképezése és társadalmi-szakmai tematizációja. A
tényfeltáró-elemző munkához – a korábbi évek programjaihoz hasonlóan – szakmai
fórum szervezése és kiadványszerkesztés kapcsolódik.
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AGRÁRINNOVÁCIÓ
SZÉKELY
GAZDASZERVEZETEK
WEBOLDALA

EGYESÜLETÉNEK

A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének weboldala és Facebook
profilja rendszeres tájékoztatást kínál. Az érdeklődök megismerhetik
az egyesület működését, tevékenységeit valamint fontos információkhoz juthatnak
különböző agrár témákban és pályázati lehetőségeket illetően. Tovább
FÓRUMOT TARTOTT TÖBB TELEPÜLÉSEN IS A SZÉKELY
GAZDASZERVEZETEK EGYESÜLETE
Fórumsorozat
keretében
Szentegyházán,
Gyergyóditróban,
Csíkszentmihályon, Maksán, Gyergyóremetén, Csíkszentdomokoson,
Etéden, Siménfalván, Kányádba, Székelyderzsben, Madarason,
Csíkszentgyörgyön, Csíkrákoson, Kászonaltízen tartott fórumot a Székely
Gazdaszervezetek Egyesülete a helyi gazdáknak. A fórumok témakörei:
tejtermeléssel-, tejkontrollal kapcsolatos támogatások, klímaváltozás és annak
hatásai, takarmánytermesztés, különböző mezőgazdasági technológiák, képzések.
Tovább
AGRÁR SZAKTANÁCSADÁS BARÁTOSON
A háromszék falugazdász hálózat szakemberei a LAM Alapítvány és
a barátosi községház együttműködésével agrár szaktanácsadást
szerveztek 2019. február 7-én, Barátoson. Orbán Miklós
agrármérnök a Talajok tápanyag- utánpótlása címmel tartott
előadást. A falugazdászok továbbá a magyarországi pályázati kiírás helyzetét is
ismertették. Hasonló témakörű eseményt a közeljövőben Csernátonban,
Nagybaconban és Nagyajtán is szervezni fognak. Bővebben
GYÜMÖLCSÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK MÓDOZATAI
Két napos fórumsorozatot szerveztek a Székely Gazdaszervezetek
Egyesületének munkatársai Gyümölcs, mint érték címmel.
Árkoson, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen
is nagy volt az érdeklődés. Az esemény keretén többek között egyedi
gyümölcsfeldolgozó gépeket mutattak be, melyek alkalmasak gyümölcslevek,
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dzsemek, kompótok, lekvárok, aszalványok előállításához, csomagolásához. Továbbá
a moduláris gyümölcsfeldolgozók lehetőségeit szemléltették, valamint az értékesítési
láncok lehetőségeit ismertették. Az egyes helyszíneken több előadáson is részt
vehettek az érdeklődők. Bővebben
MŰHELYKONFERENCIA
ÚJ
MEZŐGAZDASÁGI
ÉPÍTÉSZET SZÉKELYFÖLDÖN CÍMMEL
2019. február 7-én Csíkszeredában az Agri-Cultura-Natura
Transylvaniae és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete közösen
műhelykonferenciát szerveztek. A műhelykonferencián többek
között a mezőgazdaság és a mezőgazdász megítéléséről, valamint
eszmei értékrendszeréről, különböző nagyságú gazdaságok összehasonlításáról, a
mezőgazdasági munkaszervezésről, vidéki épületek fontosságáról, moduláris
feldolgozóegységekről, állatjólléti és higiéniai szabályozásokról esett szó. Az
érdeklődők egy mezőgazdasági épület előkészítési, tervezési, engedélyeztetési, illetve
kivitelezési folyamatait is megismerhették. Bővebben
,,A KORONKAI MALOMBAN BŐVEN VAN MUNKA…’’
Míg manapság a falusi kismalmok folyamatosan megszűnnek,
addig a koronkai malom ritkán áll meg. Sok munkájuk van, más
megyéből is oda hordják a gabonát őrletni. Székely József
elmondása szerint manapság egyre kevesebben sütnek otthon
kenyeret. Akik mégis az otthoni sütés mellett döntenek, azzal
érvelnek, hogy adalékanyag mentes kenyeret ehetnek. Bővebben
KÜLÖNLEGES, FINOM ÉS EGÉSZSÉGES KENYEREK

Különlegességnek számít az Oroszhegyen nyitott ,,Vidéki”
kenyérüzlet. Egyaránt gondoltak az ínyencekre, egészségtudatos
vásárlókra valamint a hagyományos termékeket kedvelőkre is.
Hosszas kísérletezés után ma már csülkös kenyeret is készítenek.
Bővebben

Csíkszereda, Taploca út 20.
E-mail.: office@pahru.ro
Weblap: www.pahru.ro

HÍRLEVÉL
2019/II.
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
CSÖKKENŐ JUH- ÉS SZARVASMARHA- ÁLLOMÁNY
Tíz százalékos csökkenést mutat az állatorvosok nyilvántartásában
szereplő Hargita megyei juh- és szarvasmarha-állomány. További
problémának számít, hogy a gazdák nem hivatalosan, kísérőpapír
nélkül vágják-, cserélik-, értékesítik jószágaikat. Bővebben

VESZÉLYEZTETETT
ELLENŐRZÉSE

HÁZIÁLLAT

ÁLLOMÁNYOK

Az Országos Állattenyésztési Ügynökség az 1443- as rendelet
értelmében ellenőrizni fogja azokat a kihalófélben lévő,
veszélyeztetett háziállat állományokat, amelyek esetében a
tulajdonosok támogatásokat igényelnek. Az állatok meglétének
bizonyítása mellett nagyon sok más dokumentumot is be kell mutatniuk a
gazdáknak. A kihalófélben levő veszélyeztetett háziállatokra a gazdák aránylag magas
támogatást kaphatnak. Bővebben
A PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNY TERÜLETI IRODÁJA
SZÉKELYUDVARHELYEN
Sorozatban nyílnak meg a Pro Economica Alapítvány irodái a
székelyföldi városokban. Az alapítvány igazgatója elmondta, hogy
egységes, Kovászna, Hargita és Maros megyéket érintő programot
indítanak. Az idei költségvetés 25 milliárd forint. Első lépésben a
nagyberuházásokat támogatták, második lépésként a kis összegű, vissza nem
térítendő támogatásokra kerül sor. Bővebben
AGRÁRTÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA)
fiókjainál március 1-0től lehet benyújtani az egységes
agrártámogatási kérelmeket. A gazdák többféle mezőgazdasági
támogatásban részesülhetnek, többek között: területalapú
támogatás, differenciált visszaosztott támogatás, az éghajlatra és a környezetre
kedvező hatást gyakorló műveletek támogatása, a fiatal gazdák támogatása, valamint
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a kisgazdáknak járó támogatás. A pályázatok benyújtásának határideje május 15,
amit a szabály szerint nem fognak meghosszabbítani. Bővebben
GYAPJÚ UTÁNI TÁMOGATÁS
A juhtartó gazdák minden kiló értékesített gyapjú után 1 lej
támogatásba részesülhetnek. Az erre vonatkozó De minimistámogatást március 28-ig lehet igényelni a megyei mezőgazdasági
igazgatóságoknál. A pályázatra benyújtott szükséges iratok mellett
meg kell határozni az állatok számát, valamint a becsült gyapjú mennyiséget, amit a
gazdák értékesítésre szánnak. Bővebben
NAGY ÉRDEKLŐDÉS A METSZÉS IRÁNT
A Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központja a
gyümölcstermő növények koronaalakító és termőkori metszésének
alapismeretei témakörben szervezett elméleti és gyakorlati előadást.
Dr. Bandi Attila egyetemi adjunktus elméleti tájékoztatóját követően
az érdeklődők Uzonban, Rápó Csaba gyümölcsöskertjében nézhették végig a
gyakorlati munkát. A nagy érdeklődésre való tekintettel az előadást megismétlik.
Bővebben
MÓDOSÍTOTT SZABÁLYZAT
Az országos Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség módosított a
6.1-es intézkedésnél (Fiatal gazdák megtelepedésének támogatása)
és a 6.3-as intézkedésnél is (Kisgazdaságok támogatása).Bővebben

ÖNTÖZŐRENDSZEREK FEJLESZTÉSE
A klímaváltozás hatásainak kezelésében az egyik legfontosabb
feladat a vízgazdálkodással kapcsolatos fejlesztés. A Háromszék
tartalmas cikkben mutatja be a szépmezői kezdeményezést.
Bővebben
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