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AKTUÁLIS

Légkon di ci o nált, mûhold ve zé relt beta ka rító gépek, párhu zamos

nyom kö vetõ rend szerrel ellá tott, auto ma ta kor mány zással mûködõ

trak torok, GPS alapú terü let mérés, precí ziós tápanyag-gaz dál kodás,

auto mata növény vé delmi elõre jelzõ rend szerek, távolról is elér hetõ

adatok, auto ma tikus gépbe ál lítás. A gazda okostelefonján hívja a

szer vi zest, aki tábla géppel érkezik a gazda ságba. Ami néhány éve

még utópisz tikus álomnak tûnt, ma már egyre hétköz na pibb valóság.

Sokáig tartotta magát az a véle mény,
mely szerint az agrárium más ágaza tokhoz 
képest lema ra dásban van a modern tech -
no ló giák alkal ma zása terén, úgy a terme -
lõ esz közök, mint a szakmai infor má ció -
for rások tekin te tében. A mezõ gaz da sági
termelõ híradót és idõjá rás-je len tést néz a
tévében, országos napi lapot és mezõ gaz -
da sági szak la pokat olvas, szakmai rendez -
vé nyekre és szán tó földi bemu ta tókra jár,
ahol gazda tár sa ival beszél getve, a gyártók 
és forgal mazók elõadá sait meghall gatva,
kiad vá nya ikat végig la pozva gyûjt szak -
mai infor má ci ókat – véle kednek sokan.
Nos, a kép ennél ma már jóval árnyal tabb.
Nem csak a terme lésben hasz nált esz -
közök moder ni zá lódtak, hanem a min -
den napi kommu ni káció során hasz nált
kellékek is. A közel múltban például rob -
ba nás szerû fejlõ dést tapasz tal hat tunk a
mobil te le fon-hasz ná latban: míg a Nemze -
ti Média- és Hírköz lési Hatóság adatai
szerint 1999 elején hazánkban mind -
összesen 1,1 millió mobil te le fon-elõ fi ze -
tést tartottak nyilván – bele értve az üzleti
célú elõfi ze té seket is –, addig 2012 év

végén a KSH adatai szerint 100 lakosra
már 117 mobil te le fon-elõ fi zetés jutott.  

Ennél is dina mi ku sabb fejlõ dést mu -
tat az internet hasz ná lata. Magyar or -
szágon 2,3 millió internet-elõfizetés volt
2009 év elején, míg 2012 év végén ez a
szám már megkö ze lí tette az 5,5 milliót,
amely 26%-kal haladta meg az egy évvel
korábbit. Ezen belül a vezeték nélküli
internet hasz ná lata egy év alatt közel
46%-kal növe ke dett, mely változás legin -
kább a mobilinternet közel 47%-os növe -
ke dé sének köszön hetõ. Az összes inter -
net-elõfizetés 58%-a már a mobil ka te -
gó riába tarto zott, így ennek rész aránya
egy év alatt 8 száza lék ponttal lett na -
gyobb.

Néhány további adat szintén jól
mutatja, hogy a digi tális forra dalom a
szemünk elõtt zajlik. 2012-ben a háztar -
tások 10%-a (közel 400 ezer háztartás)
nyilat ko zott úgy, hogy 2013-ban számí -
tógép vásár lását tervezi. 2012 már a má -
sodik olyan év volt, melynek során több

hordoz ható, mint asztali számí tógép
beszer zését tervezték a vásár lásban
gondol kodók. A laptoppal rendel kezõ
háztar tások aránya a 2010-es 18 száza -
lékról 2011-ben 21 száza lékra, 2012-ben
pedig már 26 száza lékra nõtt.

Az internetezésre is alkalmas mobil te -
lefon térhó dí tása szintén új távla tokat
nyitott meg. Míg 2010-ben a hazai mobil -
te le fo noknak mind össze 5%-a volt okos -
telefon, addig 2012-ben ez az arány
23%-ra emel ke dett. Ma már minden napos
látvány az okostelefonján internetezõ
diák, házi asszony, üzlet ember. Miért
lenne ez másként az agráriumban? A digi -
tális eszközök hasz ná la tában közel sincs
olyan lema ra dásban a mezõ gaz da sági ága -
zat, mint azt sokan még mindig gondolják. 
Lássunk hát erre néhány érdekes adatot!

A mezõ gaz da sági terme lést jöve de lem -
szerzés céljából foly tató gazdál kodók
infor má ció szer zési szoká sait és jövõre
vonat kozó elkép ze lé seit vizs gáló tavalyi
felmé ré sünk 1.198 fõ ágazati döntés hozó 
megkér de zésén alapult. A minta a mezõ -
gaz da sá gilag hasz no sí tott terület
90% -át mûvelõ mintegy 175 ezer gaz -
dál kodó egységet repre zen tálja. 

A válasz adók négy ötöde döntés hozó,
további 13-16%-uk döntés befo lyá soló a
külön féle alap anyagok (vetõmag, mûtrá -
gya, növény védõ szer) és gép, eszköz
beszer zé sében, továbbá a termény érté ke -
sí té sében; ugyan akkor a válasz adók mind -
egyike döntés hozó vagy döntés befo lyá -
soló legalább egy szak te rü leten.

Infor má ciós szuper sztráda a farzsebben
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Tehát az alap anyag és gép, alkat rész
beszer zési, illetve a termény ér té ke sí tési
döntésben minden válaszadó részt vesz.
A válasz adók közel fele önál lóan hozza
meg a beszer zési és érté ke sí tési dönté -
seket, további egyhar maduk mások meg -
kér de zése után dönt.

A legalább nettó 10 millió Ft éves
árbe vé telt elérõ, hiva tás sze rûen gazdál -
kodó válasz adók (436 fõ) eszköz hasz ná -
latát elemezve elmond ható, hogy az or -
szá gos átlagtól egyál talán nem ma rad -
nak el. Asztali számí tó gépet 75%-uk, hor -
doz ha tó számí tó gépet 65%-uk hasz nál.

Közel egyhar maduk (32%) okos te le -
fon-hasz náló, és 45%-os körükben a
GPS-használat aránya. Sõt, 4%-os rész -
arányban megje lentek már a táblagépek is. 

Az internetet legalább hetente hasz -
nálja a válasz adók 99%-a, vala mint
96%-uk legalább heti rend sze res séggel
küld és fogad e-mail üzene teket. 

Összes sé gében tehát kije lent hetjük,
hogy a gazdál kodók által tartal masnak és
hite lesnek minõ sí tett hagyo má nyos infor -
má ció for rások – mint a szak könyvek, a
kollégák és szak ta nács adók, az agrár szak -
lapok, a szakmai rendez vé nyek, kiál lí -
tások és bemu tatók – továbbra is fontosak
a szakmai döntések megala po zása során,
ám ezek mellett nem szabad figyelmen
kívül hagy nunk a kommu ni káció digi tális
eszközeit és csatornáit sem. 
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