A helyi mezőgazdaság jövője, a jövő mezőgazdasága
Mit hoz a jövő a mezőgazdaság területén? Melyek a jelenleg rendelkezésre álló
mezőgazdasági támogatási formák és hogyan lehet ezeket lehívni? Milyen irányelvek,
szakpolitikai döntések várhatók a következő Uniós ciklusban, 2014-2020 között? Van-e
életképes, zöld alternatívája a mezőgazdasági termőterületeken alkalmazott vegyszerezésnek?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre próbáltak közösen választ találni a LAM Alapítvány és az
Agrofood Klaszter által szervezett szakmai konferencia előadói és résztvevői 2012. október
26-án, a sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inkubátorban tartott eseményen.
A jövő mezőgazdasága címmel rendezett szakmai fórumot az alapítvány igazgatója,
Klárik Attila, illetve képzési programvezetője, id. Orbán Miklós nyitotta meg, majd Könczey
Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője tartotta meg előadását Az
Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP - 2014-2020) irányelvei és újdonságai címmel.
Előadása során kifejtette, hogy a főbb irányelvek a gazdasági versenyképesség növelésére, a
természeti erőforrások és klímavédelem fenntartható menedzselésére, a fiatal gazdák további
támogatására, valamint az önfenntartó, kiegyensúlyozott térségi fejlődésre, felzárkóztatásra
vonatkoznak. Ennek érdekében át fogják alakítani a jelenlegi kétpilléres támogatási
szerkezetet, nagyobb szerepet szánva az ún. zöld komponensnek, az eredményes
gazdálkodásnak és az élelmiszer biztonságnak. Jó hír, hogy nem csökken a mezőgazdasági
támogatások összege 2013-ban sem, még ha szigorítanak is a lehívási folyamaton.
A Kovászna megyei Mezőgazdasági és Intervenciós Kifizetési Ügynökség (APIA)
nevében tájékoztatott a támogatások kifizetésének jelenlegi helyzetéről az intézmény
aligazgatója, Popica Marius, aki a területalapú támogatások megyei rejtelmeibe nyújtott
betekintést: melyek a jövő húzó ágazatai, mekkora támogatási keretre lehet számítani
típusonként, illetve milyen visszásságokat tárt fel a gyakorlat ezen a területen, amelyeket
orvosolni kellene a jövőben. Kiemelte, mindenképpen változtatni kell a hátrányos helyzetű
területek besorolási módszertanán, hisz nem természetes, hogy ugyanaz a földparcella két
típusú besorolás alá essen kizárólag a közigazgatási határ megvonása végett, a gazda pedig a
földje egyik felére részesülhessen támogatásban, a másik felére pedig nem.
Bemutatásra került a nemrég létrehozott AGROSIC Közösségek Közti Társulás, amely
a Kovászna Megyei Tanács és öt községi önkormányzat összefogása által alakult a megyei
mezőgazdászok érdekvédelmi és szakmai szervezeteként határozva meg önmagát. Ifj. Orbán
Miklós, a társulás ügyvezetője elmondta, hogy nem konkurens szervezetként szeretnének
működni, hanem összefogva a megye szakirányú szervezeteivel, intézményeivel, közös
képviseleti fórumot teremtve a megye gazdái számára.
A társszervező Agrofood Élelmiszeripari Klasztert Koréh Enikő klasztermenedzser
mutatta be, ismertetve mindazokat a tényezőket, amelyek ma egy klaszter-jellegű
szerveződést a jövő letéteményesévé tesznek: a pályázási lehetőségektől, a tagok
kapcsolatrendszerén át, a közös érdekképviseletig, hisz minden tagszervezet külön hozzáadott
értéket képvisel a klaszteren belül.
A konferencia két záróelőadása a környezettudatos, fenntartható mezőgazdaság
mezsgyéjére kaluzolta el a résztvevőket. Az EM-BIO nevű természetes mikroorganizmusokat
tartalmazó csodaszert a józan megfigyelés tudományos szempontok szerinti elemzése hozta
létre Japánban. A túlnépesedett országban a rizs évről évre önmaga utáni termesztése
(monokultúra) során figyelték meg az ottani termelők, hogy az évek során nemcsak a termés
mennyisége csökkent, de minősége is egyre romlott. Ennek javítására használták talajoltóként
az erdőkből a rizsföldekre szórt természetesen komposztálódott termékeny humuszréteget.
Innen indult el a japán egyetemeken keresztül most már tudományosan előkészített útján a
hatékony mikroorganizmusok (EM) útja az Ember és a Természet közös szolgálatára. Az EM

egy rendszer, ezért alkalmazható a növénytermesztésben, az állattenyésztésben, a természet és
a környezet védelmében, helyreállításában, de a test ápolásában, a környezetünk tisztán
tartásában és vizeink tisztításában egyaránt.
A konferencia során megfogalmazódott, hogy a LAM Alapítvány tulajdonképpeni
küldetése továbbra is a tudásra és a bizalomra alapozó innovációs megoldások keresése, egy
olyan út körvonalazása a továbbiakban is, amely nem könnyű és felelősségtől mentes,
azonban hosszú távon letéteményese lehet a régió fejlődésének.
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