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AKTUÁLIS

A ha zai gaz dál ko dók a nyom ta tott ag rár szak lap ok mel lett rend sze re sen gyûj te nek szak mai in for má ci ó -
kat e-mailben ka pott in gye nes hír le ve lek bõl és internetes ag rár por tál ok ról is. E há rom csa tor na hasz ná -
la tát csak a sze mé lyes kap cso lat elõ zi meg a rend sze re sen, il let ve gyak ran hasz nált in for má ció for rá sok
kö zött.

A hi va tás sze rû en gaz dál ko dók 58%-a már az internetes ag rár -
fó ru mot is rend sze re sen – gyak ran hasz nál ja a szak mai kér dé sek
meg vá la szo lá sa cél já ból. – de rül ki az AgroStratéga leg fris sebb
ku ta tá sá ból. 

A me zõ gaz da sá gi ter me lést jö ve de lem szer zés cél já ból foly ta -
tó gaz dál ko dók in for má ció szer zé si szo ká sa it vizs gá ló fel mé rés
1.180 fõ ága za ti dön tés ho zó meg kér de zé sén ala pul. A min ta a
me zõ gaz da sá gi lag hasz no sí tott te rü let 90%-át mû ve lõ mint egy
180 ezer gaz dál ko dó egy sé get rep re zen tál ja. 

„A me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá mos for rás ból elé gí tik ki in -
for má ció igé nyü ket. A be ve ze tõ ben em lí tett csa tor nák mel lett
54-58%-os arány ban je len nek meg a szak mai ren dez vé nyek, a
szak köny vek és a nyom ta tott tá jé koz ta tók. Szak mai kér dé sek ben
a gaz dák ke ve sebb, mint fe le tá jé ko zó dik rend sze re sen-gyak ran
a pos tai úton ka pott vagy internetrõl le tölt he tõ in gye nes ki ad -
vány ok ból, il let ve te le ví zi ó ban lát ha tó, rá di ó ban hall ha tó ag rár -
mû so rok ból.” – mu tat ta be az eredményeket Varanka Mariann,
az AgroStratéga szakembere. 

A gaz dál ko dók szak mai tar ta lom és hi te les ség szem pont já ból
is ér té kel ték az ál ta luk hasz nált in for má ció for rá so kat. A
4-fokozatú ská lán 1 = egy ál ta lán nem meg fe le lõ, 2 = in kább nem
meg fe le lõ, 3 = in kább meg fe le lõ, 4 = tel jes mér ték ben meg fe le lõ. 
0 pon tot kap tak a „nem hasz ná lom” vá la szok, me lyek nem ke rül -
tek be le az ér té ke lés be.

A gaz dál ko dók ér té ke lé se alap ján szak mai tar ta lom és hi te les -
ség szem pont já ból ve zet a szak könyv, majd az is me rõs, kol lé ga,
szak ta nács adó és a szak mai ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok, be mu ta -
tók kö vet kez nek. Eze ket a nyom ta tott szak lap ok és az ag rár por -
tál ok kö ve tik fej-fej mel lett. Tar ta lom és hi te les ség szem pont já -
ból a leg ke vés bé ér té ke lik a rá di ós ag rár mû so ro kat és a pos tai
úton ér ke zett hír le ve let, ki ad ványt. Fon tos meg je gyez ni vi szont,
hogy még ezek is a po zi tív tar to mány ban van nak, te hát egy ér tel -
mû en ér ték kel bí ró in for má ció hor do zók.

A fel mé rés ben részt ve võk több sé ge ak tív nak te kint he tõ a vir -
tu á lis vi lág ban. Az e-mailt na pon ta hasz ná lók ará nya 68%, a vi -
lág há lót pe dig 82%-uk ke re si fel min den nap. 

A kér dõ ívet ki töl tõk 77%-a hasz nál asz ta li, 56%-uk hor doz -
ha tó szá mí tó gé pet. A gaz dák 36%-a hasz nál okostelefont,
40%-uk GPS-t, 9%-uk pe dig táb la gé pet. A hi va tás sze rû en gaz -
dál ko dók 86%-a leg alább egy szer vá sá rolt és 61%-uk leg alább
egy szer adott már el va la mit az interneten. 

Te hát az agráriumban nem csak az online kom mu ni ká ció erõ -
sö dik érez he tõ en, ha nem az online ke res ke de lem is ter je dõ ben
van.

Szer kesz tõ ség

Vál toz nak a me zõ gaz da sá gi ter me lõk
in for má ció szer zé si szo ká sai


