Targi rolnicze – poszukiwane branże

Najchętniej wybierana kategoria branżowa podczas targów rolniczych (panel agrinet24.pl,
27.11-1.12.2017, N=1000, CAWI).

Rolnicy odwiedzający wystawy i targi zazwyczaj mają okazję zobaczyć i przetestować wiele nowości
z farmerskiego podwórka. Pomimo różnorodności branż, niektóre z nich są faworyzowane i częściej
odwiedzane przez rolników. Dlaczego tak się dzieje tłumaczy dr Aneta Uss-Lik,
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Market Research Executive Martin & Jacob, która odpowiada za przebieg tego projektu:
– Sprzęt rolniczy to ta kategoria, która cieszy się największym zainteresowaniem wśród
odwiedzających targi/wystawy. Wynika to pewnie z tego, że jest z jednej strony najbardziej
pożądana, a z drugiej najbardziej atrakcyjna do wyeksponowania.
Wśród przebadanych rolników zdecydowana większość, bo 60% chce obejrzeć maszyny rolnicze,
np. opryskiwacze. 51% badanych interesują duże maszyny rolnicze, np. kombajny, ciągniki, a za
drobnym sprzętem rolniczym rozgląda się 43%. Te liczby potwierdzają targową regułę –
przychodzimy na targi by oglądać maszyny i urządzenia rolnicze.

Polagra Premiery to nie tylko maszyny

Areał i profil gospodarstwa rolników, którzy biorą udział w targach branżowych (panel agrinet24.pl,
27.11-1.12.2017, N=1000, CAWI).

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich Polagra Premiery będzie można zobaczyć około 400
producentów, dystrybutorów i dealerów
z branży rolniczej. Wzorem lat ubiegłych Targi Polagra Premier podzielone będą na technikę,
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hodowlę i uprawę. – zapewnia Jakuba Patelka, dyrektor projektu.
Pewne podobieństwa widoczne są również w przedstawianym sondażu. Na wysokim miejscu
w obszarze zainteresowań rolników pozostają stoiska z kategorii hodowli roślin – 36%, nawozów
– 35% , środków ochrony roślin – 34%, jak również żywienia zwierząt – niespełna 30%
respondentów.
Jak wynika z badania mniejszą popularnością cieszą się usługi dla rolnictwa (m.in. usługi
finansowe) – tylko 13%.

dr Aneta Uss-Lik – analityk Martin & Jacob

Być może jest to wynikiem tego, że targi dają możliwość zapoznania się z mnogością sprzętu
rolniczego różnych producentów w jednym miejscu. Dzięki temu rolnik przede wszystkim
zaoszczędza czas, ponieważ zebranie poza targami tylu ofert od dilerów maszyn jest mocno
angażujące. Inaczej jest z usługami finansowymi, które ze względu na swoją specyfikę wręcz
wymagają indywidualnych konsultacji. – wyjaśnia dr Aneta Uss-Lik

Targi rolnicze oczami „dużego” i „mniejszego” rolnika
Preferencje związane z zainteresowaniem stoiskami targowymi zmieniają się wraz z wielkością
posiadanego areału. Wśród ankietowanych rolników największą grupę – 32% – stanowili właściciele
gospodarstw z przedziału od 21 do 50 ha. Ich uwaga skupia się głównie na mniejszych maszynach
(maszyny uprawowe, uprawo-siewne, opryskiwacze) i osprzęcie rolniczym. Dominującą grupę w tej
kategorii badanych stanowią producenci roślinni (44%).
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fot. Piotr Pasieczny / FOTOBUENO
Ciągniki rolnicze zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie odwiedzających targi. fot. Piotr
Pasieczny / FOTOBUENO

Natomiast duże maszyny rolnicze – takie jak kombajny czy ciągniki – najchętniej podczas wystaw
oglądają i testują rolnicy, którzy posiadają ponad 50 ha. Jak komentuje dr Aneta Uss-Lik z Martin
& Jacob:
– Stoiska na których prezentowane są duże maszyny rolnicze (np. kombajny) częściej są
wskazywane jako odwiedzane przez rolników posiadających powyżej 100 ha (21%).
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Oglądany sprzęt rolniczy w podziale na posiadany areał (panel agrinet24.pl, 27.11-1.12.2017,
N=1000, CAWI).

Dla porównania tylko 13% gospodarzy, którzy mają gospodarstwa do 10 ha, interesuje się tak
dużymi maszynami. Sytuacja przedstawia się inaczej, jeśli chodzi o drobny sprzęt rolniczy. Wśród
właścicieli mniejszych gospodarstw rolnych naturalne jest śledzenie tych ofert, które gwarantują
zabezpieczenie ich potrzeb na adekwatne maszyny.
Rolnicy, którzy mają do 10 ha areału i odwiedzają na wystawach stoiska z drobnym sprzętem
stanowią 18% badanych. Natomiast wśród tych, którzy mają powyżej 300 ha, zainteresowanie jest
o połowę mniejsze – zaledwie 9%.
Można powiedzieć, że zainteresowanie ofertą maszyn dużego kalibru rośnie wraz z areałem. Im
większe gospodarstwo tym większe zainteresowanie ciągnikami, kombajnami i maszynami
towarzyszącymi. Obecność branż, skądinąd bardzo ważnych dla rolnictwa, jak hodowla roślin,
uprawa, żywienie zwierząt stanowi uzupełnienie oferty dla rolnika odwiedzającego targi. –
podsumowuje dr Aneta Uss-Lik.

Badanie przeprowadzono na losowej próbie 1000 rolników powyżej 18. roku życia, którzy są właścicielami gospodarstwa
rolnego o areale większym niż 2 ha. Badanie zostało wykonane metodą CAWI w dniach 27 listopada – 1 grudnia 2017
roku w oparciu o rolniczy panel internetowy agrinet24.pl
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