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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
INGYENES GYÜMÖLCSFAMETSZŐ TANFOLYAM
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány által meghirdetett
ingyenes gyümölcsfametsző tanfolyamra március 29- ig lehetett
jelentkezni. A találkozókra április 2-án, 3-án és 4-én kerül sor. Az érdeklődők a
gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök metszésével és gondozásával kapcsolatos gyakorlati
ismereteket az alapítvány csibai tangazdaságában, valamint Máthé Emmáék
szécsenyi biokertjében sajátíthatják el. Bővebben

ALAPÍTVÁNYUNK
KÉPZÉST

SZERVEZI

A

FALUGAZDÁSZ

Csíkszeredai és nagyváradi helyszínnel indul az a több modulból
álló képzési sorozat, amely a nemrég alakult erdélyi falugazdász hálózat
szakembereinek szakmai felkészítésére irányul. A képzési sorozat április 4-5-én
indult Csíkszeredában Alapítványunk székhelyén, a falugazdászok székelyföldi
csoportjával. Ezt a programot május-június folyamán további három követi, és
ugyanez a sorozat kerül megszervezésre Nagyváradon.
EGYETEM UTÁNI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
“Ökológiai gazdálkodó” szakirányú továbbképzési szak indult
Alapítványunk szervezésében. A képzés szakmai gazdája a Szent
István Egyetem Kertészettudományi Kara. A négy féléves levelezői
formában zajló képzés először kínál lehetőséget arra, hogy a székelyföldi térség
szakemberei számára – a felnőttképzési programokat követően – ezen a nagyon
fontos szakterületen magasabb szintű szakmai képzés is legyen igénybe vehető.
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AGRÁRINNOVÁCIÓ
ERDÉLYI SAJTMUSTRA MAROSVÁSÁRHELYEN
A Petry Látványműhely és Múzeum ,,sajtmustrát” szervez április 5én Marosvásárhelyen. Mindazon erdélyi sajkészítőket várják az
eseményre, akik népszerűsíteni, értéseíteni szeretnék termékeiket. A
sajtok csatájában a minőség mellett a termék bemutatását és
tálalását is értékelni fogjak. Bővebben
VISZONYLAG MAGAS LETT A KRUMPLI ÁRA
Míg tavaly egy kiló krumpli 50 baniba került, addig idén egy kiló
krumpli termelői ára 1 lej 70 bani. A feltűnően magas áremelkedés
annak tulajdonítható be, hogy a nyugat- Európából behozott krumpli
mennyisége csökkent, így előtérbe kerültek a hazai termelők
burgonyája. Bővebben
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK
Elkezdődött a 2018-ra járó hazai átmeneti kiegészítő támogatások
folyósítása a növénytermesztő és állattenyésztő gazdák számára.
Összesen több mint 88,844 millió euró kerül szétosztásra országos
szinten. A szántóföldekre járó kiegészítő támogatás összege
hektáronként 14,7 euró, vagyis 68 lej. Továbbá a tejtermelő gazdák tonnánként 77
lejes, a húsmarhatartók 354 lejes, a juh- és kecsketartók pedig állatonként 22,6 lejes
támogatásra számíthatnak az állami költségvetésből. Bővebben
MINISZTERI
RENDELET
VONATKOZÓAN

A

SERTÉSTARTÁSRA

Azon gazdák, akik öt sertésnél többet tartanak gazdaságaikban
mind a cégbíróságon mind pedig a megyei állategészségügyi
igazgatóságon kötelesek azt bejegyeztetni. Önellátóknak csupán
azokat a gazdákat tekintik, akik öt sertésnél kevesebbet tartanak. A
sertésállomány tekintetében a 224-es számú miniszteri rendelet négy főkategóriába
sorolja a farmokat. Öt sertésig önellátó gazdaságokról beszélnek, 6-20 setésnél
kisméretű sertésfarmokról, 21 és 130 közötti állománynál közepes sertésfarmról, míg
130 sertés fölött már sertéstelepről van szó. Bővebben
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ÉV ELEJI REGIONÁLIS GAZDATALÁLKOZÓ
Március elején került megszervezésre az erdővidéki gazdák év eleji
regionális gazdatalálkozója. A rendezvényen többek között jelen
voltak a régió önkormányzati megbízottai, megyevezetők, az
agráriummal
kapcsolatos
intézmények,
a
mezőgazdasági
minisztérium képviselői valamint 200 gazda. A gazdatalálkozón szó esett az uniós,
hazai és magyarországi finanszírozású, vissza nem térítendő támogatások
fontosságáról, az Erdélyi Gazdaságélénkítő Programról, valamint a Székelyföldi
Falugazdász-hálózat működéséről, célkitűzéseiről, ingyenes szolgáltatásairól.
Bővebben
TARLÓÉGETÉS- A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS TELJES
ÖSSZEGÉT ELVESZÍTHETIK
Bár jogszabály tiltja, mégis vannak, akik meggyújtják a tarlókat. A
bíróságon nehéz az elkövetőkre bizonyítani, ugyanis az érintettek azt
állítják, hogy ők valójában nem gyújtogattak, csupán oltották a tüzet.
Csak a terület tulajdonosát lehet megbüntetni, és őt is csak akkor, ha rajtakapják. A
különböző állami intézmények együttműködésére van szükség az ügyben. Például
érvényes már az, hogy a tarlóégetésen kapott gazda a területalapú támogatás teljes
összegét elveszíti. Bővebben
VISSZAHOZNÁK
A
MANGALICATENYÉSZTÉST

TÉRSÉGBE

A

Két csekefalvi tenyésztő kezdeményezésére újraalakult a 2011-ben
alapított Mangalicatenyésztők Egyesülete. A magyarországi
Mangalicatenyésztők Országos Egyesületével már megállapodást is
írtak alá, valamint szőke és vörös törzskönyves mangalicákat hoztak be az országba.
A tervezett kanok behozatala után további cél a szaporítás. Tovább
,,EGÉSZSÉGES
TÁPLÁLKOZÁS,
NÖVÉNYVÉDELEM”

TERMÉSZETES

Magbörzét tartottak Gyergyószentmiklóson, amelyen a hangsúly az
egészséges táplálkozásra és a természetes növényvédelemre tevődött.
Tapasztalt gazda, természetgyógyász valamint kertészmérnök tartott

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

HÍRLEVÉL
2019/III.
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
hasznos előadást az érdeklődőknek. A tartalmas előadásokat követően vetőmagokat
cseréltek valamint termelőktől is vásárolhattak a résztvevők. Bővebben
MEGOLDÁST JELENTE A GYEPES TERÜLETEK EGYBEN
KEZELÉSE
Ahhoz, hogy hatékonyabban lehessen megszervezni a helyi gazdák
juhainak, szarvasmarháinak és kecskéinek legeltetését a Szentegyházi
Közbirtokossági Egyesület (SZKE) partnerségre lépne azon gazdákkal
is, akik nem tagjai a társulásnak. Megoldást jelentene, ha a kisváros határában lévő
legelőket egyben tudnák kezelni. Így ugyanis kb. 200 ezer eurónyi EU-s támogatástól
esnek el a gazdák területeik kihasználatlansága miatt. Bővebben
FOLYTATÓDNAK
SZÉKELY
GAZDASZERVEZETEK
EGYESÜLETE ÁLTAL SZERVEZETT FÓRUMOK
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete bemutatkozó, tájékoztató
fórumokat tartanak továbbra is a térségben. Március hónap folyamán
Csíkszenttamáson és Kápolnásfaluban ismertették az egyesület
tevékenységeit, szolgáltatásait. Az egyes településeken az egyesület képviselői
elmondták, hogy az egyesület keretében alkalmazott szakemberek számos ingyenes
szolgáltatást biztosítanak az érdeklődő gazdák számára, hiszen az egyesület fő célja
egy szakterületekre bontott szaktanácsadói hálózat létrehozása volt. A fórumokon az
egyes szakemberek információkkal szolgálnak a gazdáknak több területen is, mint
például húsmarhatenyésztés, tejtermelés, tejkontroll, törvények, támogatások,
ökológiai gazdálkodás stb. Tovább
SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA A VADGAZDÁLKODÁS
ÉRDEKÉBEN
Szövetkezeti jelleggel egy vadhúsfeldolgozót kellene létrehozni a
vadgazdálkodás érdekében. Már megbeszéléseket is folytattak ez
ügyben Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Becze István, a Székely
Gazdaszervezetek Egyesületének vezetője a Hargita megyei vadgazdákkal,
vadászokkal a megyeházán. Bővebben
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HANGSÚLYT
FEKTETNÉNEK
A
NŐK
MEZŐGAZDASÁGBAN VALÓ FOGLALKOZTATÁSÁRA
Érdekes megállapításnak számít miszerint Az Európai Unió
országaiban a farmok 30 százalékát nők vezetik. Románia szinten ez
az arány 34 százalék az Eurostat adatai szerint. Ugyanakkor az is
érdekes, hogy míg Lettországban és Litvániában a farmok felét vezetik nők, addig
Finnországban, Máltán, Németországban és Dániában ez az arány csupán 10
százalék. Várhatóan 2020-ban nagyobb hangsúlyt fektetnek a nők mezőgazdaságban
való foglalkoztatására és akár pénzügyi támogatással is motiválni fogják. Bővebben
MÓDOSÍTÁST
JAVASOLNAK
AZ
VADGAZDÁLKODÁSRA
VONATKOZÓ
JELENLEGI FORMÁJÁRA

ERDŐÉS
JOGSZABÁLY

Gidófalva községhez tartozó Étfalvazoltán faluban több hektár
legelőt tettek tönkre a vaddisznók. A jogszabály szerint csupán az kap kártérítést, aki
bekeríti vagy őrzi a földjét. A gazdák szerint ez teljesíthetetlen, így bizonyára
maradnak a kárral. A helyi polgármester is a jogszabály módosítása mellett érvel.
Bővebben
KÖTELEZETTSÉGEK
ESETÉN

VÁLLALÁSA

A

TÁMOGATÁSOK

Azon gazdák, akik támogatásokat igényelnek kötelezettségeket is
vállalnak. Ezek be nem tartása a szubvenciók elvesztését,
visszafizetését is eredményezhetik. A kérvényeket március elseje és
június 15-e között lehet benyújtani. Nincsenek jelentős változtatások az eddigiekhez
képest, de György Ervin szerint a támogatási kérés minden pontját figyelmesen el kell
olvasni. A gazda tudatában kell legyen annak, hogy mit is írt alá, milyen
kötelezettségeket vállalt. Bővebben
,,LÉPNI KELL AZ IMPORTTERMÉKEK ÁLTAL URALT
HAZAI
ZÖLDSÉGÉS
GYÜMÖLCSPIAC
ÁTALAKÍTÁSÁÉRT”
A román kormány élelmiszer-felvásárló, -feldolgozó és -forgalmazó
állami nagyvállalatot hozna létre, mert a hazai termelőknek nincs hol
értékesíteniük. 2017-ben és 2018-ban Románia tízszer több zöldséget és gyümölcsöt
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importált, mint amennyit a hazai termelők. A szövetkezetek jelentenék a megoldást,
viszont nagyon sokan tartózkodnak az összefogástól. Mindez annak tulajdonítható
be, hogy magát a szövetkezés fogalmát az egykori kommunista típusú kollektív
gazdaságokkal azonosítják. Az elmondottak szerint viszont ennek ahhoz semmi köze.
Bővebben
MARHAVÁGÓHÍD
ÉS
CSOMAGOLÓÜZEM
SEPSISZENTGYÖRGY HATÁRÁBAN

ÉPÜL

Feltehetően
2020
nyarán
kezdheti
el
működését
a
Sepsiszentgyörgyön 11 millió eurós beruházással épülő vágóhíd. Az
elképzelések szerint a létesítmény egy nyolcórás műszak alatt száz
szarvasmarha feldolgozására, 40 tonna hús csomagolására lesz képes. A befektetői
csoport a Hargita megyei szarvasmarhatartókra is vonatkozik. Bővebben
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