
Kiadónk 2017-ben újragondolta online 
stratégiáját. Hírportálunk egységesítésével 
vágtunk bele a megújulásba, azzal a céllal, 
hogy az agrárium szereplői, a szakértőktől 
a hobbi szinten érdeklődőkig a mi honla-
punkat tekintsék az elsőszámú tájékozódá-
si pontnak.

A Kleffmann & Partner Piackutató Kft. elem-
zése alapján az azóta eltelt három év alatt a 
magyarmezogazdasag.hu lett Magyaror-
szág harmadik legismertebb agrárhírpor-
tálja a gazdálkodók körében. több mint 
10 ezer cikk jelenik meg rajta évente, látoga-
tottsága pedig meghaladja a havi 150 ezer 

egyedi látogatót. A digitalizáció fejlődésé-
nek megfelelően bármely okoseszközön ké-
nyelmesen el lehet igazodni portálunkon.
természetesen továbbra is dolgozunk rajta, 
hogy egyre jobb, még jobban átlátható és 
még kedveltebb hírforrást építsünk az ag-
rárium iránt érdeklődőknek.
A napi tájékoztatás mellett heti elektroni-
kus hírújsággal is szolgálja kiadónk 25 ezer 
feliratkozóját, azon kívül három Facebook-
oldalunk szintén 25 ezernél több követőt ér 
el napról napra. Youtube-csatornánkon 
több száz saját készítésű videóinterjú, tu-
dósítás és képes összefoglaló közül választ-
hatnak az érdeklődők.
Folyamatosan fejlődünk, és 2020-ban elin-
dítottuk Instagram-oldalunkat is, ahol rö-
vid idő alatt 2000-nél is több követőt ör-
vendeztethetünk meg szebbnél szebb ag-
rárképekkel, olykor humorral fűszerezve. 
Azonkívül LinkedInen is megtalálnak min-
ket az érdeklődők.
Az Év Honlapja megmérettetésen 14 tagú 
szakmai zsűri vizsgálta az indulókat és 
pontozta őket öt kiemelt szempontot figye-
lembe véve, a design, a felhasználói élmény 
(user experience), a nevezett kategóriának 
megfelelő tartalom, a kreativitás és a resz-
ponzivitás alapján. Idén összesen 289 hon-
lapot, applikációt, kreatív és technológiai 
megoldást, valamint digitális marketing-
kampányt neveztek a pályázatra.
Cégünk, a Magyar Mezőgazdaság Kft. idén 
ünnepli alapításának 30. évfordulóját. tizen-
egy nyomtatott kiadvánnyal vagyunk jelen a 
magyar agrármédia-piacon, és természete-
sen a digitális világ trendváltozásai sem ro-
bogtak el mellettünk. számos online csator-
nánkkal alkalmazkodtunk az agráriumban 
zajló generációváltáshoz és az új igények-
hez. Így elmondhatjuk, hogy a Magyar Mező-
gazdaság Kft. az agrárium komplex hírközlő 
médiuma, amely nagyon széles skálával áll a 
hírekre szomjazó közönség rendelkezésére.

Kadosa Gábor

különdíjat kapott 
a magyarmezogazdasag.hu

kiadónk hírportáljának, a magyarmezogazdasag.hu-nak ítélték oda a Magyar Marketing szövetség 
Internet tagozatának nonprofit szakmai pályázatán az év Honlapja különdíj 2020 elismerést 

média kategóriában. büszkék vagyunk a Magyar Mezőgazdaság kft. és portálunk elismerésére, 
mert igazolja, hogy jó irányba tartunk a fejlesztéssel.

A díjat a Magyar Mezőgazdaság Kft. 
ügyvezető igazgatója, Sári Enikő vette át

Büszkék vagyunk az elismerésre
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tARtALOM

kert- és virágstílus
14 virágok a szeretet ünnepére
18	 Mesélő	fák

Bemutatjuk
6 virágújdonságok
8 a tél színei
22	 Bambuszerdő	Gyulán
51 Az	olajfa	rokonai
54 Egyszerű,	de	nagyszerű	növények
56 Befolyásos	növények	
 –  a kukorica

vendégségBen
10	 Egy	szürke	szerdán	
	 kinyitni	egy	szép	bort	
	 –	Figula	Mihály

gyógyító növények 
26	 Aloé,	a	szupersztár

kertet építünk
28 lassú kertészkedés
42	 A	klímavészhelyzet	kertjei	3.	
46	 Ha	a	kutya	a	kertben	él		

időszErű
31 szép téli kert
34  holdnaptár
36	 Bálint	György	öröksége

kertészpalánta
38	 szerencsehozó	növények	
 kis kertészeknek

itthon
40	 Hegyeink	aranysárga	koronája

konyha
48	 Piros	és	fekete

növénydoktor
60	 Az	új	ellenség,	
	 a	dióburok-fúrólégy

magot küldünk
62	 Az	örökzöld	perzsa	csodabogyó
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