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A 2018. őszi almaválság valamint a 2019 tavaszán a 
gyümölcsösöket sújtó fagykár egyre inkább rávilágított arra, 
hogy a szabolcsi almatermelőknek át kell gondolniuk hogyan 
tovább. A tavalyi évben a felvásárlók lenyomták az alma árát, 
amit a termelők túlzóan alacsonynak tartottak. Tárgyalásokat 
folytattak, demonstráltak, úgy gondolták ők nyertek, azonban 
az idei tavasz hozta az újabb fekete levest: a természet alkotott 
és lefagyott a termés jelentős része. Más szektorokban az 
üzletemberek már tapasztalják, hogy összefogás, szerveződés, 
és tapasztalatcsere nélkül szinte esélytelen az életben 
maradásuk, így rendkívül fontos lenne, hogy a 
mezőgazdaságban is megértsék a gazdák: együtt kell 
működniük, ha környezettudatosan és hatékonyan szeretnének 
termelni. A precíziós technológiához szükséges feltételrendszer 
kialakításán folyamatosan dolgoznak a szakemberek és a 
kormányzat: beindult a fiatal generáció oktatása és bevonzása 
a szektorba, támogatják a mezőgazdasági gépvásárlásokat és a 
biogazdálkodásra történő áttérést vagy említhetnénk az 
öntözött területek növelésének támogatását azonban valami 
még mindig hiányzik. Milyen folyamatok vezettek el az 
almatermelők válságához? Az elemzés során bemutatásra kerül 
az ágazat múltbeli átalakulása, a gazdák szerveződésének és 
fejlődéseinek lehetséges irányai, ami feltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy megalapozza a szükséges lépéseket a 
szervezettebb keretek közti gazdálkodáshoz. 

A magyar almatermesztők esetében szinte minden évben 
visszatérő probléma, hogy mire az értékesítésre kerülne sor 
valamilyen problémával néznek szembe. A sajtó hangos volt a 
felháborodott gazdáktól, akik vagy nem tudják számukra 
elfogadható áron értékesíteni megtermelt (étkezési vagy ipari 
eladásra szánt) almáikat vagy az időjárás nem volt velük 
kegyes, viszont amivel a közvélemény felháborodását váltották 
ki az nem más, hogy nem látható, hogy bármit tennének a 
probléma megoldása érdekében, csupán a “csodára” várnak, 



Újítások és újdonságok, ISBN 978-3-903317-05-5 

42 

hogy valahonnan úgyis megérkezik a megoldás. A magyar 
mezőgazdaság elemzése során szinte kihagyhatatlan tényező 
az öntözött földterületek csekély mértéke a precíziós 
technológia elterjedésének illetve a gazdálkodók 
szerveződésének hiánya. 

 
Anyag és módszer 
 
A tanulmány egyrészt érinti az agráriumra- különösképpen az 
almatermelésre vonatkozó eddig megjelent magyar és 
nemzetközi irodalmat, különös tekintettel az agrár-specifikus 
területekre, az agrártermelők aktuális problémáira alapozva 
statisztikai adatokat és kérdőívet elemez, amely gazdák nehéz 
helyzetén történő átlendülés kezdetét jelentheti. Másrészt 
bemutatja a hálózatok fontosságát az agrárium területén. 
Felhívja a figyelmet az összefogás jelentőségére, amelyhez 
hozzájárulhat a nemzetközi gyakorlatban már működő modellek 
ismerete. 

A mezőgazdasági üzemek gépellátottságának vizsgálatára 
vonatkozóan mind a KSH által nyilvánosan elérhető statisztikai 
adatokat, mind a vizsgálat érdekében végzett empirikus kutatás 
elemzésére került sor. A kérdőív kérdései – többek között – a 
következő témaköröket érintették: iskolai végzettség, családi 
háttér, gépesítettség szintje, a gazdálkodás profilja, öntözés, 
biogazdálkodás, más gazdálkodókkal történő együttműködés, 
csoporttagság, elvárások egy gazdálkodókat tömörítő 
szervezettől. 

 
A piaci környezet 
 
Az EU agrárgazdaságában kiemelkedő szerepet töltenek be a 
horizontális integrációk társadalmi intézményei (szövetkezetek, 
termelői értékesítő szövetkezetek (TÉSZ), termelői csoportok) 
az agrárgazdaság termelőinek hálózatosodása (Gazdag, 2003). 
A mezőgazdasági termelés eredményét és jövedelmezőségét 
nagyban befolyásolja a termelők közötti együttműködés 
formája és hatékonysága (T. György & Takács, 2003). A 
termelők közötti együttműködés lehet informális (gépi 
bérszolgáltatás, kölcsönösségen alapuló munkavégzés, gépek 
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eszközök kölcsönadása egymásnak stb.) illetve formális 
(szövetkezetek, gépkörök, termelői szervezetek, gazdasági 
társaságok, szakmaközi szervezetek, terméktanácsok stb.). A 
bizalom az átalakuló gazdaságú országokban különösen fontos, 
ugyanis ezekben az országokban sokszor nem működik elég 
hatékonyan a jogrendszer, például a szerződések 
kikényszerítésének igen nagyok a költségei (Baranyai & Szabó, 
2017). 

Az Európai Unió almatermése az utóbbi években 12 millió 
tonna körül alakult, ami 1,5-2 millió tonnával több, mint 
amennyi a 2010-et megelőző időszakban volt, illetve amit az 
EU piaca fel tud venni. A növekedés döntően Lengyelország 
erőteljes fejlődésének tudható be, amely 4-4,5 millió tonnára 
növelte korábbi 2-2,5 millió tonnás termését, amivel mára piac- 
és ármeghatározóvá vált Európában.1 Az EU irányelveknek 
megfelelő összeírásoknak köszönhetően mára megfelelő 
statisztikai adatokkal rendelkezünk arra irányultan is, hogy a 
gyümölcsösök száma hogyan oszlik meg az országon belül (1. 
ábra). A gyümölcsösök több mint 75 százaléka az Észak- és 
Dél-Alföldi régióban található, ami a földrajzi adottságokat 
figyelembe véve érthető. 
 

1. ábra. A gyümölcsösök országon belüli megoszlása 

 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 
A 2017. évi összeírás számos szempont alapján kitért a 

gyümölcsösökre vonatkozóan, mint például biogazdálkodást 
folytatnak-e, milyen korú telepítéssel rendelkeznek, 
öntözhetőek-e a gazdaságok, rendelkeznek-e tároló vagy 
hűtőhelyiséggel, stb. Ezeknek a szempontokban kiemelt 
jelentőségük van a szektor fejlődési lehetőségeinek 
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elemzésében. Az összeírása során készült adatbázis alapján 
alátámasztja, hogy a magyar gazdaságok elenyésző hányada 
választotta az ökogazdálkodás útját. 

A statisztikai adatok ugyanakkor azt is alátámasztják, hogy a 
gazdaságok jelentős része minősítés alatt áll, amely 
bizakodásra ad okot. Az ökogazdálkodások gyümölcsfajonként 
is összesítésre kerültek az adatok, amelyekből az 
almaültetvényekre vonatkozó adatok kerültek (2. ábra) 
kiemelésre. A minősítés alatt álló és a biogazdálkodásként 
működő almaültetvények csupán 10% körüli értéket mutatnak 
az összes gazdálkodáshoz viszonyítva. 
 

2. ábra. A biogazdálkodásba bevont területek (alma) 

Forrás: KSH 
 

Az öntözéses gazdálkodás fejlesztése kitörési lehetőséget 
jelenthet a gazdálkodóknak. Magyarország álláspontja az, hogy 
Európában a víztakarékos, hatékony technológiák elterjedése 
biztosíthatja a fenntartható fejlődési célok teljesülését. Hazánk 
képviselői szorgalmazzák a mezőgazdasági termelés 
biztonságának növelését szolgáló aszály-monitoring és aszály-
előrejelző rendszerek kiépítését is.2 Az öntözési lehetőségeket a 
tavalyi évi összeírásnál gyümölcsfajonként is vizsgálták, 
amelyekből szintén az almaültetvényekre vonatkozó adatok 
kerültek kiemelésre (3. ábra). Az ábra azt szemlélteti, hogy 
milyen lehetőségek vannak arra, hogy az ültetvények 
öntözhetősége biztosított legyen. Az összeírás adatai szerint 
kevesebb, mint 40%-ban öntözhetőek a magyar gyümölcsösök, 
amelyekből körülbelül 57%-ban váltak öntözhetővé a területek. 
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3. ábra. Öntözhetőség (alma) 

Forrás: KSH 
 

A tavalyi évi összeírás azt is tükrözi, hogy átlagosan országos 
szinten a gazdálkodók körülbelül a fele rendelkezik legalább 
középfokú szakképesítéssel illetve a gazdálkodók jelentős 
hányada 60 év fölötti, így égető szükség van a fiatalok 
motiválására annak érdekében, hogy a magyar 
mezőgazdaságba bevonjuk őket. Fontos lenne, hogy az idősebb 
generáció tapasztalati tudását is átadja a fiataloknak, hogy a 
technológiai és szaktudással ötvözve elősegítsék a 
mezőgazdaság fejlődését. A szakképesítésen kívül további 
problémát jelent, hogy a betakarítási szezonban szükséges kézi 
munkaerő mára szinte teljesen eltűnt. A jelenlegi magyar 
foglalkoztatási helyzet a mezőgazdaságot is súlyosan érinti, így 
azok a gazdálkodók, aki nem dolgoztak a gazdaságuk 
modernizálásán, az idei szezonra komoly problémával néztek 
szembe, ugyanis a betakarításhoz a kézi munkaerő helyett már 
gépi bérmunkát kellett igénybe venniük. 

 
Hálózatok az agráriumban 
 
A 2018. évi almaválságot követően rengeteg szakember hangot 
adott véleményének. Szakemberek véleménye szerint egy 
korszerű almaültetvény kialakítása nagy a kockázatot hordoz 
magában: 15-25 év a megtérülési idő és hektáronként 14-15 
millió forintba kerül. Hűtőházzal, osztályozó-csomagolóval ez 
még újabb 10 millió forint az öntözést pedig nagyjából 
hektáronként további 1 millió forinttal növelné a költségeket. A 
lengyelek ezt is szövetkezeti formában oldották meg.  Ha a 
feldolgozóipari kapacitás nem követné a termelés bővülését, a 
gazdák rosszul járnának, hiszen az almaexport jelentős 
növelésére nem sok esély van a lengyelek mellett.3 

A támogatások tartották fenn ezeket az ültetvényeket, 
konzerválták a versenyképtelen szerkezetet. Olyan pályázati 
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rendszer kellene, amely gyors, hatékony, élhető, a korszerű 
termelést folytató gazdálkodókra és a korszerű ültetvényekre 
koncentrál.4 Az együttműködések ösztönzése során további 
előnyt jelenthet, ha a köz-, magán- és civil szféra együttesen 
vállal szerepet adott egy gazdasági tevékenység 
megvalósításában (Buzás, 2000). 

 
Kvantitatív kutatás 
 
A kvantitatív kutatásban egy online kérdőíves megkérdezés 
készült, amely segítségével, a válaszadók véleménye alapján a 
felállított hipotézis alátámasztására, illetve elvetésére kerül sor. 
A mintavétel során a sokaságot azok a gazdálkodók jelentették, 
akik a mezőgazdasági termelésben érdekeltek, jelentse az akár 
a teljes munkaidejük színhelyét, akár csupán napi néhány órás 
elfoglaltságot. A válaszadók nem csupán az almatermesztésben 
részt vevők köréből, hanem az egész mezőgazdasági szektorból 
kerültek ki. A minta meghatározásakor a 150-200 válaszadó 
volt a cél, amelynek meghatározása nem véletlen mintavételi 
technikával történt. Az adatgyűjtés során alkalmazott kérdőív a 
Google Kérdőív készítő segítségével került összeállításra, amely 
a közösségi média adta lehetőségek kombinálásával történt, a 
gyors és nagyobb számú válaszok elérése érdekében. A 
kérdőívet 201 gazdálkodó töltötte ki, amely az adattisztítást 
követően sem változott. A mintavétel során a célcsoport a 
magyar agráriumban dolgozók voltak, ehhez mérten a minta 
nem reprezentatív. 

 
Hipotézisek és vizsgálatuk 
 

H1: A magyar mezőgazdaság túlgépesített, tekintve a 
gazdálkodások méretét 
H2: A magyar gazdaságok méretük és árbevételük alapján 
nem tudnak versenyképesek lenni 

 
Azoknak az országoknak a mezőgazdasága termel 

hatékonyabban és termékeivel versenyképesebb a nemzetközi 
piacokon, ahol a gépellátottság és a gépesítési színvonal is 
magasabb. A kisebb, elaprózottabb birtoktesteken a gépek 
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kevésbé képesek hatékonyan és jó kapacitáskihasználással 
termelni, mint a nagyobb tábla és birtokméretek esetén. Ez 
utóbbiaknál a gazdálkodás eredményei is magasabbak, amely 
lehetővé teszi a gépesítési színvonal gyorsabb emelését is 
(Hajdú, 2018). A fejlett mezőgazdasággal rendelkező országok 
kisgazdasági struktúrájában többféle olyan, általában közös 
géphasználati, illetve beruházási forma alakult ki, amelyeknek 
legfőbb célja a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű és 
hatékony felhasználásán keresztül, a költségek minimalizálása. 
Ezek az esetenként már több évtizede jól funkcionáló 
megoldások – mint a géptársulás, gépszövetkezet, 
gépkölcsönzés, bérvállalkozó és a gép- és gazdaságsegítő kör – 
eddigi működésük során egyértelműen igazolták, hogy 
nagymértékben hozzájárulhatnak a technikai erőforrások 
racionálisabb felhasználásához, egyaránt csökkentve a 
kapacitáshiányból vagy a túlgépesítésből származó hátrányokat 
(Takács, 2000). 

A magyar mezőgazdaságban egymással párhuzamosan 
meglévő jelenség a gazdaságszinten megnyilvánuló jelentős 
kapacitástöbblet és kapacitáshiány. Főként a kisebb üzemek 
eszközhasználata pazarló, bár minden üzemméret mellett 
jellemző az erőforrások alacsony szintű kihasználtsága. 
Ugyanakkor a kapacitáshiánnyal küzdő gazdaságok a szükséges 
erőforrásokat inkább bérszolgáltatás formájában szerzik be, 
mint valamely más együttműködési megoldás keretében 
(Baranyai et al., 2014). A magyar mezőgazdaságot napjainkban 
159.000 db saját motoros erőgép szolgálja, ezek közül 120.160 
db a traktorok és 10.770 db a gabonakombájnok száma (4. 
ábra). A magyar viszonylatban a probléma forrását az jelenti, 
hogy a gépbeszerzések közel kétharmada az egyéni 
gazdálkodások által történt (Hajdú, 2018). 
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4. ábra. A főbb mezőgazdasági gépek megoszlása az egyéni gazdaságok 
és gazdasági szervezetek között 

 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 
A hipotézis alapja az, hogy bármennyire is lehetőségük van a 

magyar gazdáknak különböző EU-s vagy hazai támogatásokhoz 
hozzájutnia, a felaprózódott földterületekből és az eltérő 
fejlettségű gépparkból adódóan egyedül nehezebb a 
boldogulás, mint ha összefognának, csoportként 
gondolkoznának, és annak megfelelően működnének. A 
gazdálkodásuk gépesítettségét tekintve (5. ábra) a kérdőívet 
kitöltők majdnem egynegyede azt válaszolta, hogy csak a 
legszükségesebb folyamatok gépesítettek, egyötödük esetében 
a munkaigényesebb folyamatok már gépesítettek. A válaszadók 
44%-a azt nyilatkozta, hogy kielégítően gépesített a 
gazdaságuk, 10% szerint az átlagosnál gépesítettebb a 
gazdaságuk illetve 1% szerint szinte mindent géppel végeznek. 
 

5. ábra. A gépesítettség szintje a kutatásban részt vevő válaszadók 
szerint 

 
Forrás: saját forrás, saját szerkesztés 
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Közgazdasági értelemben a technológia lassú elterjedése nem 
csak a többletberuházás-igénnyel magyarázható. További 
elterjedését részben célzott támogatással részben a 
környezettudatos gazdálkodás további kiemelt támogatásával 
lehetne elősegíteni, de az adózási rendszeren keresztüli, 
közvetett mezőgazdasági innovációpreferálás is segíthetne 
(Vásáry, 2008). 

Zahalka (2010) véleménye szerint a precíziós növénytermelés 
közgazdasági összefüggéseinek vizsgálatának kiemelt szerepet 
kell kapnia a jövőben, elsődlegesen üzemgazdasági szinten 
vizsgálva a kérdéskört. A makro- és üzemgazdasági 
összefüggések feltárása elvezethet a kapcsolódó iparágak 
szereplői feladatainak tisztázásához. Az említettek mellett az 
innovációs folyamat finanszírozási anomáliái is feltárhatóak (T. 
György, 2011). 

A precíziós növénytermelés magyarországi elterjedtségének 
vizsgálatával kapcsolatban megállapítható az eddigi 
tapasztalatok alapján, hogy a precíziós technológia több elemét 
alkalmazók aránya Magyarországon sem haladhatja meg a 
gazdaságok 5%-át. A folyamat még valahol a korai 
alkalmazók/bevezetők szakasza elején tart (Pecze, 2008). A 
precíziós technológia akkor fog nagyobb mértékben elerjedni, 
ha a termelők elfogadják, hogy nem minden esetben kell az 
„önálló gazdaságra” törekedni. A szaktanácsadáson alapuló 
szolgáltatás igénybevétele vagy a közös géphasználati formák 
kialakítása feltételezi, hogy a szereplők között megfelelő 
mértékű bizalom alakult ki (Popp et al., 2002). 

Korábban végzett kutatások becslő számításai szerint 20 
millió forint éves árbevétel felett képződik olyan volumenű 
jövedelem, amely megteremtheti az önálló gazdálkodás 
feltételrendszerét. Ezt az árbevétel-küszöböt a gazdaságok több 
mint háromnegyede (77%) nem lépi át, mindösszesen 15%-uk 
felel meg ennek a „kritériumnak” (Baranyai & Szabó, 2017). 

A kérdőívre érkezett válaszok adatai a fenti állítást 
támasztják alá, ugyanis a válaszadók közel 89%-a nyilatkozott 
úgy, hogy árbevételük nem éri el a 20 millió Ft-ot (6. ábra), sőt 
83%-uk még a 10 millió Ft árbevételt sem. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben egy családon belül két fő is foglalkozik 
mezőgazdasági tevékenységgel, akkor a két gazdálkodó 
együttesen sem érik el a 20 millió Ft-os árbevételt, azaz a 
korábbi becslő kutatások szerint nem tudják megteremteni a 
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gazdaságosan működő önálló gazdálkodást. Ugyanakkor meg 
kell jegyeznünk, hogy a hazai adózási rendszer is hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a gazdálkodók ne törekedjenek az önálló 
gazdálkodás feltételeinek megteremtésére. Az, hogy egy 
háztartáson belül több őstermelő vagy egyéni vállalkozó van, 
arra enged következtetni, hogy a kedvezői adózási forma adta 
lehetőségeinek kihasználása fontosabb a gazdálkodók számára 
annál, hogy összefogásra törekedjenek és esetlegesen egy 
gazdaságosabb, hatékonyabb szerveződési formába 
tömörüljenek, azonban ennek igazolása további kutatásokat 
igényel. 
 

6. ábra. A kérdőív kitöltésében részt vevő gazdálkodók éves 
árbevételének megoszlása 

 
Forrás: saját forrás, saját szerkesztés 

 
A kérdőívet kitöltő válaszadók 37,8%-a nő, 62,2%-a férfi 

volt, akiknek közel 85%-a rendelkezik főállással és 80%-uk 
nem az nem az agráriumban tevékenykednek (7. ábra). A 
kérdőíves kutatás adatai azt tükrözik, hogy a válaszadók 
többsége a mezőgazdasági tevékenységre, mint kereset-
kiegészítésre tekint, nem érzik a stabilitást, amit a szektor 
nyújthatna számukra. 
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7. ábra. A válaszadók által megjelölt főállás-szektorok megoszlása 

 
Forrás: saját forrás, saját szerkesztés 

 
Annak ellenére, hogy a kertészeti ágazatok jelentősége 

koránt sem akkora, mint a hosszú történelmi múltra 
visszatekintő gabonatermesztésé, rengeteg gazdálkodó 
mindennapi megélhetését jelenti, így nem hagyható figyelmen 
kívül. Míg a gabonatermékek illetve az olajos magvak szinte 
közvetlenül értékesíthetőek, illetve tárolásuk is egyszerűbb, a 
zöldség- és gyümölcs termékek csak bizonyos része 
értékesíthető közvetlenül, a társulásuk időtartama korlátozott, 
romlandóságuknak köszönhetően. 

Kormányzati tájékoztatások szerint az agráriumban a 
generációváltást nemzeti ügynek tekintik, jelentős összegekkel 
támogatják a fiatalokat abban, hogy a vidéki életet válasszák, 
amelynek elősegítésére több érdekképviselet bevonásával 
szakpolitikai programot dolgoztak ki.  Segíteni kívánják 
termelőket a gazdasági és környezeti szempontból is 
fenntartható öntözéses gazdálkodás megvalósításában, az 
osztatlan földtulajdon rendezettsége érdekében 
törvénycsomagot készítettek elő, a kapacitásbővítést és 
hatékonyságnövelést továbbra is támogatni kívánják.5 

 
Összegzés 
 
Az ipari forradalomig az értékteremtés és a foglalkoztatás 
alapján domináns nemzetgazdasági ág volt a mezőgazdaság. 
Ma már a fejlett országokban a GDP-nek mindössze néhány 
százalékát adja, kicsi az agrárszektor által előállított érték, 
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befolyásolja a természeti környezet, addig az agrárszektor 
teljesítményére erősen hat az időjárás. Termékeinek egy része 
romlandó, az ilyen áru ciklikusan jelenik meg a piacon. A 
termelési ciklus elég hosszú, emellett rugalmatlan, mivel 
szorosan kötődik az ingatlanokhoz (földhöz, mezőgazdasági 
épületekhez), s így igen nehéz a termelést optimalizálni a 
termelési tényezők mozgatásával (Madár, 2001). A 
mezőgazdaság teljesítménye, piac- és versenyképessége az 
ökológiai adottságok mellett nagymértékben függ az általa 
használt termelő alapok (biológiai, kémiai, műszaki, humán 
stb.) minőségétől és mennyiségétől. Azon országok 
mezőgazdasága tud hatékonyabban és versenyképesebben 
termelni, ahol ezek az alapok magasabb szinten állnak 
rendelkezésre és kihasználásuk magasabb szinten alakul 
(Hajdú, 2018). 

A kérdőíves kutatás alátámasztotta a hipotéziseket, mind az 
eladási statisztikák, mind a kérdőívet kitöltő válaszadók azt 
igazolják, hogy túlgépesített a magyar agrárium. A felaprózott 
birtokrendszer és a kisméretű gazdaságok nem teszik lehetővé, 
hogy a precíziós gazdálkodás adta lehetőségekkel a magyar 
gazdák tudjanak élni. Ellentmondás fedezhető fel a 
gépvásárlások tekintetében. Támogatások állnak rendelkezésre 
a géppark fejlesztésére, azonban ahhoz, hogy a tálcán kínált 
technológiát alkalmazni tudják, nincs szükség ilyen méretű 
gépparkra, mondhatni a magyar mezőgazdaság túlgépesített, 
de nem elég hatékony. 

A precíziós technológiához szükséges feltételrendszer 
kialakításán folyamatosan dolgoznak a szakemberek és a 
kormányzat: beindult a fiatal generáció oktatása és bevonzása 
a szektorba, támogatják a mezőgazdasági gépvásárlásokat és a 
biogazdálkodásra történő áttérést vagy említhetnénk az 
öntözött területek növelésének támogatását. 

Az elmúlt évek eseményei ismételten felhívták a figyelmet 
arra, hogy égető szükség van a magyar almatermelésben a 
termelési módszerek gyökeres megváltoztatására. Milyen jó 
lenne tudni, mikor jött el a megfelelő időpont az alma 
öntözésére, trágyázásra és permetezésére. A termelőknek nem 
kell már ilyen kérdéseken rágódniuk. Szerbiában kifejlesztettek 
egy mezőgazdasági alkalmazást, kifejezetten almatermelők 
részére (Rizsányi, 2019). Miért nem a magyarok? 
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A klímaváltozás szintén állandó napirendi pont világszerte, az 
agráriumra is számos negatív hatása van és ez alól az 
almatermesztés sem kivétel: a változás megnehezíti majd a 
termesztők helyzetét, az ősztől tavaszig tartó időszakban 
ugyanis a levegő magasabb hőmérséklete és páratartalma 
kedvez a gombakártevők szaporodásának, ami jelentős 
terméscsökkentő hatással járhat. Ugyanakkor a felmelegedés 
kihat valamennyi almafajta ízére is, és általában csökkenti azok 
savasságát, cukortartalmát pedig növeli, bár ennek bizonyos 
fajták esetében értéknövelő hatása lehet. A csapadékhiány, az 
öntözővíz hiánya és a szélsőséges időjárási jelenségek 
gyakoriságának növekedése ugyancsak kedvezőtlenül 
befolyásolja a termesztés hatékonyságát, a legnagyobb 
veszélyt azonban a beporzók állományának számottevő 
ritkulása jelentheti.6 

A változásra pedig nem csupán a géppark közös 
használatában, hanem az időjárás viszontagságaiban való 
kiszolgáltatottságban (fagy, jég, aszály) és a megtermelt 
gyümölcsök tárolásában (hűtés, tárolás) is szükség van. A 
fiatalok szektorba történő integrálása elindul, azonban hiába 
lesznek alkalmasak a legmodernebb technológiák elsajátítására, 
ha nem lesz hol alkalmazni azokat. Egy szó, mint száz, nem 
várhatunk tovább, van még remény, azonban ha nem történik 
rövid időn belül változás, az almát termő mezőgazdasági 
földterületekkel együtt az ízes magyar alma is eltűnhet. 
Gazdák! Ez most már S.O.S, kapjatok észbe! 
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