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Ezeket az információforrásokat csak 
a személyes kapcsolat (ismerős, kollé-
ga, szaktanácsadó) múlja felül gyakori-
ságban. A hivatásszerűen gazdálkodók 
57%-a pedig már az internetes agrár-
fórumot is rendszeresen-gyakran hasz-
nálja a szakmai kérdések megválaszo-
lása céljából – derül ki az AgroStratéga 
legfrissebb kutatásából. 

A mezőgazdasági termelést jöve-
delemszerzés céljából folytató gazdál-
kodók információszerzési szokásait 
vizsgáló felmérés 1198 fő ágazati dön-
téshozó megkérdezésén alapul. A min-
ta a mezőgazdaságilag hasznosított te-
rület 90%-át művelő mintegy 175 ezer 
gazdálkodóegységet reprezentálja. 

„A mezőgazdasági termelők szá-
mos forrásból elégítik ki információ-
igényüket. A bevezetőben említett 
csatornák mellett 63-65%-os arány-
ban jelennek meg a nyomtatott tájé-
koztatók, a szakmai rendezvények és 
a szakkönyvek. Szakmai kérdésekben 
a gazdák kevesebb, mint fele tájéko-
zódik rendszeresen-gyakran a postai 
úton kapott vagy internetről letölt-
hető ingyenes kiadványokból, illetve 
televízióban látható, rádióban hallha-

tó agrárműsorokból – mutatta be az 
eredményeket Varanka Mariann, az 
AgroStratéga szakembere. 

A gazdálkodók értékelése alapján 
szakmai tartalom és hitelesség szem-
pontjából vezet a szakkönyv, majd az 

ismerős, kolléga, szaktanácsadó követ-
kezik. Ezeket a szaklapok és szakmai 
rendezvények, kiállítások, bemutatók, 
továbbá az agrárportálok követik.

A válaszadók mintegy ötöde (19%) 
látogatja naponta az agroinform.hu 
portált. További 16%-uk a farmit.hu, 
9%-uk pedig az agrotrend.hu portálra 
látogat el naponta. A portálokat leg-
alább hetente látogatók körében a me-
zohir.hu 23%-os aránnyal – az agroin-
form.hu, a farmit.hu és az agroforum.
hu után – a 4. helyen végzett. A fel-
mérésben résztvevők többsége egyéb 
szempontból is aktívnak tekinthető a 
virtuális világban. Az e-mailt naponta 
használók aránya 69%, a világhálót pe-
dig 83%-uk keresi fel minden nap. 

A kérdőívet kitöltők 77%-a használ 
asztali, 53%-uk hordozható számítógé-
pet. A gazdák negyede használ okos-
telefont, harmaduk GPS-t. A hivatás-
szerűen gazdálkodók 85%-a legalább 
egyszer vásárolt és 48%-uk legalább 
egyszer adott már el valamit az inter-
neten. 

Tehát nem csak az online kommuni-
káció erősödik, hanem az online keres-
kedelem is terjedőben van.
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Szakmai információforrások használata (gyakoriság)
a rendszeresen használt információforrások sorrendjében

Változóban a mezőgazdasági termelők 
információszerzési szokásai

A hazai gazdálkodók a nyomtatott agrárszaklapok mellett rendszeresen gyűjtenek szakmai információkat  
e-mailben kapott ingyenes hírlevelekből és internetes agrárportálokról is. E három csatorna azonos  

arányban jelenik meg a rendszeresen, illetve gyakran használt információforrások között.


