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BEVEZETÉS 

 

Az évfolyammunkám témája: Néhány almafajta gyümölcshullás és hajtásnövekedés 

dinamikájának vizsgálata. 

A témaválasztásnál az motivált, hogy mi is termesztünk otthon almát, és ezért szeretnék még 

többet megtudni az alma fejlődésmenetéről, ami elősegíthetné a termesztéstechnológia jobb és 

célzottabb alkalmazását, egészségesebb és jobb minőségű gyümölcsök termesztését. 

Munkám elsődleges célja: megfigyelni az adott fajtáknál a természetes gyümölcshullás és 

hajtásnövekedés dinamikáját, ezt megelőzve pedig megszámolni a virágzás végén a virágzatokat, 

elvirágzás után pedig csokronként a kötődött terméskezdeményeket. Emellett még meghatározni 

a gyümölcs/levél arányt.  

Optimálisnak az adott évben az a terméskötődés tekinthető, amely biztosítja a megfelelő 

termésmennyiséget és gyümölcsminőséget, miközben fenntartja a fa képességét arra, hogy a 

következő évben is hasonló produktivitást biztosítson. A terméskötődési % az almánál sok 

megfigyelés szerint szoros összefüggésben van a virágsűrűséggel. 

A hajtások száma és növekedése a fajtaadottság, időjárási viszonyok és az alkalmazott 

technológia mellett, függ a gyümölcsterheléstől (PAPP, 2003). 

A mérsékelt égövi gyümölcsfajok termesztésének eredményességét alapvetően 

meghatározza az ökológiai igény és az adott termőhely természeti-földrajzi adottságainak 

egybeesése. Tóth (2013) szerint a különböző ökológiai hatások együttesen, komplex módon 

befolyásolják a növények viselkedését. E hatások közül nagy jelentőségűek az éghajlati adottságok 

és az időjárási tényezők. A termesztett alma alapvetően a kozmopolita gyümölcsfajok közé 

tartozik, mivel a fajalkalmazkodó képessége eléggé nagyfokú. Ugyanakkor az egyes időjárási 

viszonyok, s azon belül különösen a hőmérséklet az almatermesztés valamennyi aspektusára hatást 

gyakorolhat (PALMER et. al., 2003). A hőmérséklet hatással van a fiziológiai folyamatok 

összességének megvalósulására, de különösen a fenológiai jelenségek évenkénti alakulására. 

A termesztés sikerességét alapvetően befolyásolja az is, hogy milyen termesztéstechnológiát 

alkalmazunk, a technológiai munkafolyamatokat mennyire illesztjük a fenológiai menetekhez 

illetve fenofázisokhoz. 
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I. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A virágzás mennyiségét meghatározó tényezők 

 

A gyümölcsfajok és – fajták (klónok) virágzási ideje genetikai sajátosság. A virágzás kezdete 

és a virágzás lefolyása évente változik. A virágzás idejét a genetikai tényezők meghatározzák, és 

az ökológiai, fiziológiai, biokémiai, morfológiai, agrotechnikai stb. tényezők befolyásolják. A 

felsorolt tényezők legtöbbször egymással kölcsönhatásban befolyásolják a virágzást (GYÚRÓ, 

1990). A 1. táblázatban a virágzás mennyiségét meghatározó és befolyásoló tényezőket láthatjuk. 

 

1. táblázat 

A virágzás mennyiségét meghatározó tényezők  

(GYÚRÓ, 1990). 

Meghatározó 

genetikai 

tulajdonságok 

Modifikáló (befolyásoló) tényezők 

Ökológiai tényezők Egyéb 

(fiziológiai és 

morfológiai) 

tényezők 

Agrotechnikai 

tényezők 

Éghajlat Talaj Földrajzi 

hely 

Faj 

Fajta 

Klón (típus) 

Gyümölcsfaj 

és –fajta 

származása 

Nyugalmi 

időszak hossza 

Hidegigény 

Hőküszöb 

Hőösszeg 

Virágtípus 

Hőmérséklet 

a levegő 

hőmérséklete 

(nappali 

maximum, 

éjszakai 

minimum) 

a levegő 

felmelegedésének 

gyorsasága 

a levegő 

páratartalma 

a csapadék 

-formája 

-mennyisége 

-eloszlása 

napsugárzás 

-fény intenzitása 

-árnyékolás 

A talaj 

hőmérséklete 

a talaj 

minősége 

Tengerszint 

feletti 

magasság, 

földrajzi 

szélesség, 

domborzati 

viszonyok 

(lejtők és 

fagyzug) 

A fa kora 

Növekedési 

erélye 

Koronarészek 

és koronatájak 

Termőrésztípus 

A fa és a 

virágok 

tápláltsága 

Alanyhatás 

Virágsűrűség 

 

A metszés 

időpontja, 

mértéke 

Vegyszeres 

kezelések 
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Az éghajlati tényezők közül a levegő hőmérséklete döntő mértékben befolyásolja a 

gyümölcsfák virágzásának időpontját. Napi 5 °C középhőmérséklet esetén a virágzás szünetel, az 

emelkedő hőmérsékletek 16-17 °C-ig – serkentő hatásúak a virágzás ütemére. Gyors 

(„robbanásszerű”) a virágzás lefolyása 20 °C fölötti hőmérsékletek esetén. A fajták hőmérsékleti 

ingerre adott reakciója 1-2 nap múlva jelentkezik. A virágzás idejének különbsége az egyes fajták 

eltérő hőigényével magyarázható. 

Az éghajlat (időjárás) egyes fajták virágzására különbözőképpen hat. Megkülönböztetünk: 

 az időjárástól kevésbé függő, stabil; 

 és az időjárástól erősebben függő, labilis virágzású fajtákat. 

Emellett a művelésmód, vagyis a gyümölcsfák térállása, a faalak és a koronaforma 

nagymértékben befolyásolja a virágrügyek kialakulásának idejét és mennyiségét (GYÚRÓ, 1990). 

A virágrügyek egyes fejlődési fázisainak ütemét elsősorban a napfénytartam és a 

hőmérséklet együttes hatása szabályozza. A megvilágítás időtartama fontosabb, mint a fény 

intenzitása. A napsütötte koronarészen lényegesen több virágrügy alakul ki, mint az árnyékolton.  

A virágrügyek kialakulása szempontjából egyik legdöntőbb ökológiai tényező a csapadék. 

A túlzottan csapadékos évek nem kedveznek a virágrügyek képződésének. Ilyenkor kevesebb a 

napfényes óra, és a hajtások növekedése elhúzódik.  Száraz időjárású években a hajtásnövekedés 

gyenge, az asszimilációs felület kicsi. Száraz években nagy sok virágrügy képződik, de ezekben 

sok a funkcióképtelen virág (GYÚRÓ, 1990). 

A termésmennyiség (berakódottság) hatást gyakorol a virágrügyek kialakulására. Ha kevés 

termés van a fákon a virágprimordiumok korábban jelennek meg, mint amikor sok gyümölcs 

kötődik. Zatykó (1968) szerint a potenciálisan elérhető legnagyobb terméshozásra csak a 

harmónikusan terhelt fák képesek. Az almafákon a gyümölccsel való terhelés és a virágrügyek 

kialakulásának kezdete között határozott összefüggés tapasztalható (GYÚRÓ, 1990). 

 

1.2. A megfelelő termésmennyiség eléréséhez szükséges terméskötődési százalék az 

almatermésű gyümölcsfajoknál 

 

Szakirodalmi adatok alapján az almatermésűeknél, a csonthéjasoknál és az egyéb 

gyümölcsfajoknál azokat a terméskötődési százalékokat adjuk meg, amelyeket a szerzők 

elegendőnek, illetve szükségesnek tartanak a bő terméshozamhoz. Számos tényezőtől függ, hogy 

milyen érték lehet megfelelő számunkra. Williams és Wilson (1970) szerint almánál akár 3% is 

elegendő egyes években, máskor 20% terméskötődésre van szükség (INÁNTSY és BALÁZS, 2004). 
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Az 2. táblázat tartalmazza a megfelelő termésmennyiség eléréséhez szükséges 

terméskötődési százalékot, több szerző adatai alapján. 

 

2. táblázat 

A megfelelő termésmennyiség eléréséhez szükséges terméskötődési százalék az 

almatermésű gyümölcsfajoknál 

(SOLTÉSZ, 1994). 

Terméskötődési % Szerző (év) 

3-5 Crane (1923) 

4 Crane és Lawrence (1929) 

5 Brittain (1935), Gautier (1971) 

5-8 Fritzsche (1972) 

6-10 Kandaurova (1985) 

5 felett Abott és Ádám (1980) 

5-50 Soltész (1982) 

 

A 10 %-os kötődési arány jó eredményeket mutat a gyakorlatban (SOLTÉSZ, 1994). 

A terméskötődési % az almánál sok megfigyelés szerint szoros összefüggésben van a 

virágsűrűséggel. Más felvetések szerint nem mutatható ki szoros kapcsolat a két tulajdonság 

között. Silbereisen (1979) az almánál jutott erre a következtetésre. Ebből adódik, hogy az adott év 

termésmennyisége erősebben befolyásolja a következő évi rügyképződést, mint fordítva 

(SOLTÉSZ, 1994). 

 

1.3. A terméskötődést meghatározó tényezők 

 

A terméskötődés mértékét nagyon sok tényező befolyásolja. Ebben, a termesztéstechnológia 

oldaláról első helyen áll a helyes fitotechnika és az agrotechnika, ami együttesen határozzák meg 

a növény kondícióját. Több megfigyelés utal arra, hogy a virágok minősége és a fa kondíciója is 

jelentős mértékben befolyásolja a terméskötődést (INÁNTSY és BALÁZS, 2004). 

Nagymértékben mégis inkább a termékenyülési viszonyok befolyásolják a terméskötődést 

egy adott évben. Ez függ a virágok számától, amire az előző évi differenciálódási körülmények is 
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hatással vannak, illetve az adott év kötődését segítő vagy gátló tényezőitől (pl.: hőmérséklet, pára, 

beporzó rovarok jelenléte, stb.) (SOLTÉSZ, 1994).  

A virágzás alatti és a sziromhullás utáni időszak időjárása nagymértékben befolyásolja a 

terméskötődést. A virágzáskori túl magas (25 °C feletti) hőmérséklet csökkenti a terméskötődést.  

A terméskötődést a termékenyülési viszonyokon kívül is még sok más tényező befolyásolja: 

 a termékenyülés feltételei (öntermékenyülés, idegentermékenyülés, termékenyülő- és 

termékenyítőképesség, pollenellátás, együttvirágzás, a hatékony megporzási időszak 

hossza, az ismételt illetve pollenkeverékes megporzás lehetősége stb.); 

 virágzási idő és tartam; 

 parthenokarpia és apomixis; 

 a megporzás hatékonysága; 

 az eddigi tényezőket is befolyásoló időjárási hatások; 

 a fajták ökológiai érzékenysége a virágrügyképzés, virágzás és termékenyülés során; 

 a terméskezdemények gyümölccsé fejlődésének ökológiai és termesztési körülményei 

(időjárás, metszési időpont, tápanyag- és vízellátás, növényvédelem stb.); 

 a fák alanya, kora, koronaformája, a virágok sűrűsége, a reproduktív hajtások megoszlása 

valamint az egyes termővessző típusok virágzási, termékenyülési és fruktifikációs hajlama; 

 a fajták alternancia-hajlama. 

Ezek hatásával tisztában kell lennünk, hogy a termékenyüléssel indított terméskötődési 

lehetőségből megfelelő mennyiségű és minőségű gyümölcs fejlődjön (INÁNTSY és BALÁZS, 2004). 

Meg kell ismernünk a terméskötődés kritikus időszakaiban ható tényezőket: az optimális 

kondíció összetevőit, a rügyek őszi fejlődését befolyásoló körülményeket, a nitrogén tápelemmel 

való ellátottság hatását, a primer lomblevelek szerepét, a gyümölcsök egymás közötti illetve a 

hajtásokkal történő versengését az asszimilátumokért. A metszés módjának és időpontjának is 

lehet befolyása a terméskötődésre (INÁNTSY és BALÁZS, 2004). 

A hosszú hajtások oldalán képződő virágok minősége az almánál nem minden évben 

megfelelő. Az évjárat dönti el, hogy ezek a virágok a pollenellátásban, a terméskötődésben, avagy 

mindkettőben jelentősek. Kevés kivételtől eltekintve, a hosszú vesszőkön lévő virágok a 

terméskötődésben kevésbé játszanak szerepet, mint a pollenellátásban. Zeller (1960) szerint a 

hosszú vesszőkön 50%-kal kisebb a terméskötődés. Az almavirágzat csúcsi és oldalhelyzetű 

virágain álvirágainál, annál nagyobb a terméskötődési eltérés, minél kisebb az átfedés a virágzási 

idejük között (INÁNTSY és BALÁZS, 2004). 
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1.4. Az alma érésmenetében bekövetkező természetes hullási hullámok 

 

A természetes hullások a gyümölcsök rendellenes leválásával nem azonosak, éppen olyan 

szabályos folyamatok, mint például az őszi lombhullás vagy a virágzáskori kilombosodás (ANDOR 

et.al., 2003). 

Az elvirágzás után, a megtermékenyült és kötődött virágokból megkezdődik a gyümölcsök 

fejlődése. Kezdetben sejtosztódással, később sejtmegnyúlással gyarapszik a 

gyümölcskezdemények mérete, majd a fejlődési folyamat végén megérnek, és fogyaszthatóvá 

válnak a gyümölcsök. Az egyes fejlődési szakaszok időtartamát a fajok és fajták örökletes 

tulajdonságai határozzák meg (ANDOR et.al., 2003). 

Nem minden gyümölcskezdemény jut el az érésig, egy részük korábban lehull. A 

gyümölcshullás a gyümölcstermő növények önszabályozó folyamatának tekinthető, amelynek 

során megszabadulnak a gyümölcsök egy részétől. Egy meghatározott termésmennyiségen túl a 

fák nem tudják gyümölcseiket kinevelni (BRUNNER, 1979). A gyümölcsfák önszabályozó 

rendszerének tevékenysége révén a terméskezdemények egy része akkor is lehull, ha minden virág 

megtermékenyülése szabályos volt, és valamennyi terméskezdemény azonos fiziológiai 

feltételekkel rendelkezik a további fejlődéshez (ANDOR et.al., 2003). 

Általában 3 hullási időszakot lehet elkülöníteni: 

A tisztító hullás a virágzás utáni két héten bekövetkezik, a hiányosan megtermékenyült 

virágokból fejlődő terméskezdemények hullását jelenti (TÓTH, 2013a). Az első hullási periódus 

május középre tehető. A júniusi hullás a fa terhelését szabályozza. A harmadik időszak a szüret 

előtti hullás, melynek időpontjában fajtánként jelentős eltérések figyelhetők meg (HAJÓS, 2005). 

A virágzást követő – ún. tisztuló – és a júniusi hullás egymást nem helyettesíthetik. A két 

hullási időpont között éles határvonalat sem lehet húzni, a kettő között kisebb hullási szakaszok is 

lehetnek, melyek egyes években a terméskötődést jelentősen csökkentik. A tisztuló és júniusi 

hullás mértéke évről évre ingadozik. A júniusi hullás nagyságára eddigi ismereteink szerint nem 

lehet egyértelműen következtetni a tisztuló hullásból, ezért az első pontos termésbecslést csak a 

júniusi hullás után lehet elvégezni. Kedvező megporzási és termékenyülési viszonyok esetén 

kisebb tisztuló hullásra és nagyobb júniusi hullásra számíthatunk (HAJÓS, 2005). 

Eggert (1960) almánál bizonyította a júniusi hullást megelőző időszak hőmérsékletének 

szerepét a gyümölcsérésben: igen nagymérvű negatív korrelációt talált az első 6 hetes időszak 

hőmérséklete és a virágzástól a szüretig eltelt napok száma között. A júniusi hullás előtti magas 

hőmérséklet pl. fokozta a gyümölcsnövekedést. A fajták érzékenysége eltérő a magas 

hőmérsékletre való reagálásban is. Az érzékeny fajták a nagy meleg hatására nagyobb júniusi 
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hullást mutatnak, így a gyümölcsméret növekedését a termésszámcsökkenés és az intenzívebb 

gyümölcsnövekedés együttesen okozza (HAJÓS, 2005). 

Minél fejlettebbek a rügyek és a virágok, annál kisebb a tisztuló hullás mértéke, s a felesleges 

termések lehullása júniusra tevődik át, sőt, el is maradhat, ha a termőrészhez erősen ragaszkodó 

perzisztens fajtáról (pl. Golden Delicious) van szó. A perzisztens fajták nehezen hullanak, az 

önszabályozó rendszer kisebb hatékonysága miatt, ezeknél a gyümölcsök elaprósodása igen 

jellemző, s a termésritkítást különösen indokolja (BUBÁN, 1990). 

A szüret előtti természetes hullást nem a kocsányalapnál bekövetkező sejtosztódás 

(leválasztóréteg), hanem a kocsány alapi részének biokémiai változása vezeti be (BUBÁN, 1990). 

A korán érő gyümölcsöknél ezek az időpontok előbbre, a későieknél későbbre tolódnak el. 

A hullás szakaszossága a gyümölcsökben lezajló biokémiai és élettani változásokkal 

magyarázható. A gyümölcsök magvai, azon belül is az endospermium hormontermelő központok. 

A fejlődés kezdeti szakaszában az endospermium teljesen kialakul, az általa termelt auxin hatására 

a gyümölcs intenzíven növekszik. Közben azonban fejlődésnek indul az embrió, és az felhasználja 

az endospermiumot. Ez a növekedés időleges csökkenését, sok esetben a gyümölcs lehullását idézi 

elő. Az embrió teljes kialakulása után kifejlődik a másodlagos endospermium, amely ismét 

elegendő auxint termel a gyümölcs növekedéséhez (PAPP, 2003). Ezt a hormonális folyamatot az 

1. ábrán láthatjuk. 

 

 

1. ábra. A gyümölcshullás hormonális magyarázata az almánál  

(LUCKWILL, 1953 nyomán, in: Westwood, 1993). 
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1.5. A gyümölcshullást befolyásoló tényezők 

 

Egyik tényező, ami befolyásolja a gyümölcshullást az a hőmérséklet. A fenológiai 

folyamatok időpontjára és időtartamára is hatással van. Továbbá az alma kártevőinek és 

betegségeinek fejlődését is befolyásolja. Az alma a hűvösebb éghajlaton termeszthető gyümölcsök 

csoportjába sorolható. A fagyra legérzékenyebbek a virágrügyek, a virágok és a terméskezdemény, 

ezt követik a hajtásrügyek, majd a vesszők, a törzs és a vázágak. A föld feletti részek a -20 – -30 

°C-os lehűlést is kibírják. A kora őszi fagyok idő előtti lombhullást és gyümölcsfagyást 

okozhatnak. Az őszi időszakban előforduló -8,5 °C-os hőmérsékletek a következő évben jelentős 

terméskiesést okozhatnak (HROTKÓ, 1995). 

A mélynyugalom véget értével a fák érzékennyé válnak a tavaszi fagyokra. Az elviselhető 

legalacsonyabb hőmérséklet a fenológiai állapottól függ. A károsodás mértéke nem mindig áll 

egyenes arányban a lehűlés mértékével, azt a virágok fejlettsége és a tavaszi fagykárt megelőző 

téli időszak hőmérséklete is befolyásolja (HROTKÓ, 1995). 

A virágzást követő erős lehűlés és a túl magas hőmérséklet egyaránt növeli a hullást. Erős 

lehűlés hatására megfáznak az embriók, magas hőmérsékleten viszont a hajtásnövekedés lesz 

nagyobb és – közvetve – ez okozhat terméshullást (HROTKÓ, 1995). 

Szüret előtt a gyümölcsök egy része nem természetes folyamat eredményeként hullik le, 

hanem ökológiai körülmények és külső beavatkozások (pl. termesztéstechnikai eljárások) 

hatására, ezért igen nehéz felmérni a szüret előtti természetes gyümölcshullás mértékét. Ilyen 

ökológiai körülmény, amely hatással lehet a gyümölcsökre a jégverés, szélkár, napperzselés, 

gyümölcsrepedés (HROTKÓ, 1995). 

Egy-egy fajta termésmennyiségének és minőségének kialakulását adott termőhelyen az 

termesztéstechnikai eljárások jelentős mértékben módosíthatja. Ugyan is a helytelen eljárások, 

mint például a helytelen növényvédelem, kritikus időszakban nincs csapadék, nem megfelelő 

öntözés, alacsony tápanyagellátás nagyban befolyásolja a gyümölcshullást (G. TÓTH, 2003).  

Az almafajta genetikai tulajdonságai (biológiai tényezők), mint például termőképesség, 

ami több tulajdonságból tevődik össze, úgymint: a termőre fordulás ideje, a termőkor hossza, a 

virágzási hajlam, a virágképzés rendszeressége, a termékenyülő képesség, a fajlagos terméshozam, 

az öntermékenység, parthenokarpia. A termésbiztonság szintén komplex értékmérő, sok 

fajtasajátosságot foglal magában: a tenyészidő hossza, a mélynyugalom kezdete, hossza és 

hidegigénye, a téli lehűlés és hőmérséklet-ingadozás tűrése, a rügyfakadás és virágzás ideje, a 

virágok fagyérzékenysége, a szárazság- és széltűrés, vírusokkal, növényi kórokozókkal és 

kártevőkkel illetve egyéb stresszhatásokkal (a talaj só- és mésztartalma, a talajvízszint ingadozása, 
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a kémiai anyagok, a napperzselés stb.) szembeni tűrőképesség. Ezek a tényezők is mind 

befolyással vannak a gyümölcshullásra (G. TÓTH, 2003). 

 

1.6. Hajtásnövekedési hullámok 

 

Hajtás- rügyekből kifejlődött lombleveles szárképlet. A hajtásoknak azt a részét, ahol a 

levelek találhatók – csomónak vagy nódusznak hívják. Két csomó közötti részt pedig ízköznek. 

Az ízköz nagysága fajonként és fajtánként, valamint a hajtások hossza szerint változhat. Igen rövid 

ízközűek az oszlopos almafajták hajtásai és rövid ízközei vannak a spur almafajtáknak is. A 

hajtások alsó részén és a csúcson rövidebbek az ízközök, mint középen, ez összefügg a 

hajtásnövekedés szakaszaival. A hajtás hossza alapján megkülönböztetünk rövid és hosszú 

szártagú hajtásokat. A rövid szártagú hajtások ízközei olyan rövidek (pár milliméter), hogy a 

levelek csomóba állnak – ilyen az almatermésűeknél a dárda (gyűrűs dárda) (PAPP, 2003). 

A hajtások növekedésében 2–3 szakaszt különíthetünk el. A tavaszi hajtásnövekedés 

rügyfakadástól május közepéig, a János-napi július közepéig tart, s normális esetben a hajtás 

rügybe záródik. Őszi (augusztus, szeptember) hajtásnövekedés, szakszerűtlen metszés, trágyázás, 

esetleg alternáló fákon fordul elő. Ilyenkor a csúcsrügy, illetve a levelek hónaljában lévő szemek 

(másodrendű hajtások) kihajtanak (PAPP, 2003). 

Az őszi hajtásnövekedés nemkívánatos, mivel ezeknek a hajtásoknak a beérése nem 

megfelelő (nem fásodnak meg), s legtöbbször téli fagyoktól károsodnak. A rajtuk lévő rügyekben 

pedig nem differenciálódnak a termőrügyek. Túlzott vízhajtásképződés is kevesebb virág 

differenciálódást okoz (PAPP, 2003). 

A hajtások kezdetben lágy állományúak, a fásodás azonban már tavasszal megkezdődik a 

hajtás alsó szakaszán és augusztusra, mire a hajtás növekedése leáll – egész hosszában megfásodik 

és csúcs vagy végálló rügyben záródik. Így alakul át a leveles hajtás vesszővé. A hajtások 

csoportosítása megegyezik a vesszőkével (PAPP, 2003). 

Az almatermésűek (vegyes rüggyel rendelkező gyümölcsfajok) esetében két egymástól 

alapvetően eltérő hajtástípust különböztetünk meg. A virágkezdeményt tartalmazó vegyes rügyből 

ún. „generatív hajtás”, a vegetatív tenyészőkúpot tartalmazó rügyekből pedig különböző 

hosszúságú és értékű hajtások fejlődnek (PAPP, 2003). 

 A generatív hajtások fogalma és jellemzése. Generatív hajtásnak nevezzük a 

virág(zat)kezdeményt tartalmazó vegyes rügyből fejlődött hajtásképletet, amely 

rendszerint egy rövid szártagú hajtásból áll, amely végén virág(zat)ban zárul. A fejlődő 

terméskezdemény(ek) a vegetatív hajtástenyészőkúphoz hasonlóan tápanyagvonzási 



 

17 
 

központokként működnek, és a rövid szártagú hajtás levélhónalji hormonálisan 

szabályozzák. Az intenzív tápanyagáramlás következtében a rövid szártagú hajtás 

megvastagszik, a levélhónalji rügyek pedig a „gyökéráram” citokinin-aktivitású 

anyagaival is feltöltődve kihajtanak, és különböző hosszúságú másodrendű hajtásokká 

fejlődnek. Ezt a folyamatot a gyakorlatban az almatermésűek termőbogképződésének 

nevezzük (PAPP, 2003). 

A csúcsi helyzetet elfoglaló termés egyrészt tápanyagokat képes elvonni a mögötte fejlődő 

részekből, másrészt a magkezdeményből kiáramló hormonok akadályozhatják a 

termőbogon fejlődő hajtásképleteken a termőrügyképződést. A különböző időpontokban 

bekövetkező gyümölcshullás és a növény kondicionális állapota nagymértékben 

befolyásolja a termőbogokon végbemenő virágrügyképződést (PAPP, 2003). 

 A vegetatív rügyekből fejlődő hajtástípusok jellemzése. A növényekben a csírázástól a 

terméshozásig az intenzív sejtosztódás és növekedés helyei a fejlődési ciklusok 

sorrendjében más és más szövetrészekre tevődnek át. A korona kialakulásának 

időszakában folyamatos és erőteljes hajtásnövekedés jellemzi a gyümölcsfákat. A 

növekedés ütemét az alany - nemes kombináció által meghatározott csúcsdominancia és a 

környezeti tényezők kölcsönhatása irányítja. A végső koronaméret kialakulásával, a 

termőre fordulás kezdetével jelennek meg a koronában a termékeny hajtásképletek, a 

termőrészek. Szakátsy (1959) szerint a termőkorú almában 35-40 cm hajtások fejlődése 

esetén legnagyobb a termékenység. Ez a növekedés szükséges a koronán belüli kedvező 

termőrészképződéshez (regenerációhoz) (PAPP, 2003). 

Megkülönböztetünk: 

 Rövid (5-20 cm) hajtásképletek. A hajtásnövekedés első szakaszában (rügyfakadástól 

június közepéig) elsősorban a középhosszú termővesszők elágazódása során képződnek. 

Optimális körülmények között termékeny dárdákká és termőnyársakká fejlődnek. A rövid 

hajtások csúcsrügyében a kétütemű hajtásnövekedési dinamika révén fejlődnek ki a 

virágkezdemények. Ennek során a csúcsrügyben másodrendű növekedés indul meg, ami 

nem elegendő a kihajtáshoz, viszont a rövid termőrészek termékenységének egyik feltétele 

(GYÚRÓ, 1990). 

 Középhosszú (20-40 cm) hajtások. Az első növekedési szakasz végére elérhetik végleges 

hosszúságukat, ekkor rendszerint hajtásrügybe zárulnak. A második növekedési 

szakaszban („János-napi” növekedés) a csúcsrügy újra kihajt és tovább növekszik. Az 

oldalrügyekben meginduló másodrendű növekedés következtében virágkezdemények 
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alakulhatnak ki. A termőrész-regeneráció szempontjából ez a legfontosabb hajtáskategória 

(GYÚRÓ, 1990). 

 Hosszú (40 cm-nél hosszabb) hajtások. Ez a hajtástípus látszólag folyamatos növekedésű, 

valójában itt is elkülöníthetünk növekedési szakaszokat. Az első intenzív hajtásnövekedési 

szakaszban egyes hajtások meghaladhatják a 40-50 cm-t, június végére azonban 

növekedésük leáll. A „János-napi” növekedés a csúcs továbbfejlődéséből és a csúcsi gátlás 

alól feloldott másodrendű dárdaképződésből áll. A másodrendű rövid hajtások többnyire 

vegyes rügyben zárulnak (GYÚRÓ, 1990). 

A hajtásnövekedések kedvezőtlen formája a vízhajtások képződése. Ezek a hajtásképletek 

az idősebb fás részeken viszonylag későn megjelenő és fejletlennek tűnő hajtásrügyekből 

fejlődnek. Növekedésük lehet szakaszolt és folyamatos. A csúcsi gátlás alól felszabadult 

másodrendű hajtásokban is későn áll le a növekedés, ezért virágot nem képesek differenciálni 

(GYÚRÓ, 1990). 

 

1.7. A hajtásnövekedést meghatározó tényezők 

 

A növény növekedési és fejlődési folyamatai genetikailag meghatározottak, a melyeket a 

külső környezeti tényezők bizonyos határokon belül befolyásolnak (GYÚRÓ, 1990). 

A növekedés és a fejlődés belső tényezőinek az öröklött tulajdonságokat tekintjük, ezek csak 

meghatározott környezeti feltételek között realizálódnak. A belső örökletes tényezők közül a 

gyümölcstermesztésben a fajta és az alanyhatás, illetve az alany-nemes kölcsönhatás határozza 

meg elsősorban a növények méretét. Valamint a gyümölcstermő növények alakbeli és élettani 

sajátosságait a növény hormonális egyensúlya határozza meg, ami függvénye a külső 

környezetnek (GYÚRÓ, 1990). 

A növekedés külső tényezői közé soroljuk az ökológiai és a termesztéstechnológiai 

tényezőket. A víz, a fény, a hőmérséklet, a redoxiviszonyok, az ásványi tápanyagok koncentrációja 

és aránya a növény fejlődési szakaszától, korától függően változatos hormonarányokat alakíthat 

ki. A hormonarányoktól függ a gyökér és a földfeletti részek funkcionális egysége vagy zavara és 

a növény kondicionális állapota. A termesztéstechnológiai beavatkozások közül a gyümölcstermő 

növények növekedését a metszés és a metszést kiegészítő eljárások, a tápanyag-utánpótlás és a 

talajművelés, valamint az öntözés befolyásolja a legerősebben (GYÚRÓ, 1990). 

A gyümölcstermő növények különböző szervei egymás kifejlődését, működését 

befolyásolják. Ezt a kapcsolatot korrelációnak nevezzük, ami alapja a genetikailag determinált 

habitus kialakulásában. A hajtás csúcsmerisztémája rendszerint aktívan növekszik, az alatta 
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elhelyezkedő oldalrügyek növekedése pedig többnyire erősen gátolt. A hajtás növekedésének ezt 

a jelenségét apikális dominanciának (csúcsdominanciának) vagy a rügyek korrelatív gátlásának 

nevezzük (GYÚRÓ, 1990). 

 

1.8. Az optimális gyümölcsterhelés jelentősége a hajtásnövekedésre és fordítva 

 

A hajtások és a gyümölcsök között az egyszerű versengésnél sokkal kifinomultabb kapcsolat 

rendszer működik. Ugyanis Gonda és Komonyi (1994) eredményei alapján korábbi 

termésritkítással hamarabb következik be a hajtások csúcsrügybe záródása (RAKONCZÁS, 2008). 

A gyenge termékenyülő képességű almafajtáknál a túl erős hajtásnövekedés akkor is szüret 

előtti fokozott terméshullást eredményezhet, ha egyébként nincs sok termés a fán. A hajtások gátló 

hatása mindig a fa, illetve az ág tápanyag-ellátottságától függ. Ezért lehet különböző terméshullás 

még az azonos hajtás-növekedésű fákon is (FEUCHT, 1970).  

Minél kevesebb az alma a fán az optimálisnál, annál intenzívebb a hajtásnövekedés, valamint 

minél több az alma a fán az optimálisnál, annál mérsékeltebb a hajtásnövekedés (BRUNNER, 1990). 

 

1.9. Gyümölcs/levél arány almánál 

 

A hajtásokon található levelek legfontosabb feladata az asszimiláció és a fölösleges víz 

elpárologtatása, a transzspiráció. A talajból felvett tápoldatok, a levelek által felvett szén-dioxid, 

a napfény energiájának felhasználásával az asszimiláció során szénhidrátokká, cukrokká és egyéb 

tápanyagokká alakulnak át (PAPP, 2003). 

A levelek nemcsak asszimilálni képesek, de vizet és tápanyagokat is képesek felvenni. Ezt 

használják fel a termesztők, amikor a különböző tápelemeket (Ca és mikroelemek) permettrágya 

(levéltrágya) formájában juttatják be a növénybe. Különösen a hiánybetegségek gyors 

megszüntetésével célravezető ez a beavatkozás. A levél nagysága, színe, alakja, fogazottsága, a 

levélnyél hossza, vastagsága mind-mind faj- és fajtabélyeg. Egyszerű vagy magányos levele van 

az almatermésűeknek, csonthéjasoknak (PAPP, 2003). 

A rendszeres terméshozás alapja az egészséges lombozat. Fontos szempont, hogy a fán csak 

annyi gyümölcs legyen, amennyit a fa megfelelő minőségben tud nevelni. Almánál egy-egy 

gyümölcs normális kifejlődéséhez 30–40 db levél szükséges (HALLER és MAGNES, 1925). 

 

 

 



 

20 
 

II. A VIZSGÁLAT HELYE, ANYAGA ÉS MÓDSZERE 

 

2.1. A vizsgálat helye 

 

Vizsgálataimat saját kertünkben végeztem Sárosorosziban, amelyet az 1. képen láthatnak. 

 

 

2.2. A terület éghajlati-és talajviszonyai 

 

A terület időjárására a következők jellemzőek: Ez a terület a nedves kontinentális 

éghajlattípushoz tartozik. Kárpátalját a mérsékelt öv mérsékelten kontinentális éghajlati területébe 

sorolja. A klímaelemek napi, illetve évi ingadozása mérsékelt (BARANYI, 2009). 

A gyümölcstermesztés szempontjából nagy jelentősége van a vegetációs időszak hosszának. 

Ezen a részen március közepétől november közepéig tart és meghaladja a 240 napot. 

Mezőgazdasági szempontból nem mellékes a késő tavaszi és a korai őszi fagyok sem. Az utolsó 

tavaszi fagyok átlagos időpontja április közepére esik. Az első őszi fagyok október közepén 

köszöntenek be (BARANYI, 2009). 

A gyümölcsösünk talajának típusa podzolos réti barnaföld. A talajfolyamatokat időszakosan 

megfigyelhető felszín közeli talajnedvesség is befolyásolja. A podzolos réti barnaföldek nehezen 

művelhető talajok, azonban jó potenciális termőképességgel rendelkeznek. Nagyon jól megterem 

ezeken a talajokon az alma (MASZLJAK és SISCSENKO, 2000). 

1. kép. Sárosoroszi műholdas térképe (forrás: google maps). 
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2.2.1. Az alma éghajlati igénye 

 

Hőmérsékleti igénye: évi átlag 10-11OC. A téli fagyokat elviseli, nem szenved fagykárt. A 

késő tavaszi fagyok károsíthatják. Füstöléssel vagy fagyvédő öntözéssel védekezhetünk a késői 

fagyok ellen. 

Fényigénye: fényigényes növény, ezért már az alakításkor laza szellős koronaformát 

választunk, majd a zöldmunkák időbeni elvégzésével juttathatunk elegendő fényt a korona 

belsejébe. Az erősen tűző nap, napperzselést okozhat. 

Vízigénye: az alma víz- és páraigényes növény. Évi 600-800 mm csapadékot igényel. Az 

intenzív almásokban általában öntözéssel termesztenek. 

Talajigénye: A kiváló víz- és levegőgazdálkodású, gyengén savanyú és közömbös 

kémhatású, kedvező humusz- és tápanyagtartalommal rendelkező vályogos kötöttségű talajok a 

legkedvezőbbek. A 6,0–6,5 pH-értékű erdei talajok mellett a közömbös körüli kémhatással 

rendelkező talajok, úgymint a homokos vályog, vályogkötöttségű mezőségi, öntés- és lösztalajok 

is kedvezőek az almaültetvények létesítésére. A 7,5 pH-érték feletti és 10–15%-nál magasabb 

CaCO3-tartalmú talajokon gyakori az almaültetvényekben a levelek klorózisa (relatív vashiány a 

Ca/Fe antagonizmus miatt). Az 5% alatti mésztartalom viszont kedvező (BRÓZSIK és NYÉKI, 

1974). 

 

2.3. A vizsgált almafák tápanyag ellátása 

 

Minden évben kora tavasszal szerves trágya lett sekélyen bedolgozva az almafák törzse 

körül, és ősszel a lehullott levelekkel mulcsoztuk a fasávokat. Szárazabb időben öntözéssel 

próbáltuk pótolni a vízhiányt. Évente részesültek a fák téli (fás) metszésben, de növényvédelmi 

munkálatok nem történtek a fákon. 

 

2.4. A vizsgált almafajták rövid leírása 

 

Londoni pepin: Október második felében érik. Virágzása középkorai. Termőhely iránt 

igényes, meleg fekvést és páratelt levegőt igényel, valamint tápdús talajt kíván, ahhoz hogy 

megfelelően teremjen, eléggé fagyérzékeny. Fája mérsékelt növekedésű, ágrendszere közepesen 

sűrű, koronája szétterülő. Fája a telepítést követően az 5-6. évben fordul termőre. A 'spur' 

terméshozási típusba tartozó fajta. Termőképessége közepes, alternanciára hajlamos. MM106-os 

alanyon megfelelően fejlődik. Önmeddő, ezért porzófajtát igényel, jó porzófajtái a 'Téli arany 
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parmen' és a 'Jonathán'.  Varasodásra, lisztharmatra fogékony (KOMONYI, 2010). Az almafa 12 

éves. Magonc alanyra lett beoltva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golden Delicious: Hazánkban szeptember végén, október elején szedhető. A Golden 

Delicious éghajlati és talajigénye nem különleges. Fája kevésbé fagyérzékeny, virágai a késő 

tavaszi fagyoktól ritkán károsodnak. Virágzása középkori, mint a Londoni pepin-é. Termőrügyeit 

részben a két vagy többéves termőalapokon levő rövid termővesszők végén, részben a hosszú 

termővesszők oldalán vagy végén fejleszti ki. Alapvető kedvező tulajdonságai a korai 

termőrefordulás és a rendkívüli termőképesség. Termékenyülő- és termékenyítőképessége kiváló, 

a túlkötődésre is hajlamos, de a gyümölcshullás mégsem jellemző. A szakaszos terméshozás 

elkerülése érdekében gyümölcsritkításra lehet szükség, mivel hajlamos a túlzott berakódásra. 

Lisztharmatra egyáltalán nem fogékony, a veturiás varasodásra azonban igen (TERPÓ, 1990). Az 

almafa 14 éves. Magonc alanyra lett beoltva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kép. Londoni pepin (saját fénykép, 2016). 

 

3. kép. Golden Delicious (saját fénykép, 2016). 
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Nyári sóvári: Szeptember eleje az érési ideje, friss fogyasztásra alkalmas. Fája erős 

növekedésű, szabálytalan. Koronát nevel. Korán termőre fordul, bőven terem. A védett meleg 

helyeket, a jó vízgazdálkodású, tápanyagban gazdag talajokat kedveli. Vázágai vastagok, 

barnáspiros színűek, nagyszámú paraszemölcsökkel borítottak. Egyéves vesszői molyhosak. 

Hullásra hajlamos (TERPÓ, 1990). Az almafa 12 éves. Magonc alanyra lett beoltva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonagold: A Golden Delicious előtt, szeptember második felében lesz szedésre érett. 

Éghajlati és talajigénye nem különleges, fája kevésbé fagyérzékeny. A Jonagold virágzása 

középkori. A Jonagold almafa növekedési üteme az első időszakban gyors, majd a termőre 

fordulás környékén lelassul. A Jonagold alma vízigénye átlagos, csupán az ültetést követő 

időszakban szorul intenzív locsolásra. A Jonagold almafa betegségei kisszámúak, elsősorban a 

lisztharmatra érzékeny (TERPÓ, 1990). Az almafa 14 éves. Magonc alanyra lett beoltva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. kép. Nyári sóvári (saját fénykép, 2016). 

5. kép. Jonagold (saját fénykép, 2016). 
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2.5. A vizsgálat módszere 

 

Vizsgálataimat Dr. Komonyi Éva a szakdolgozatom vezető tanára szóbeli útmutatásai 

alapján végeztem. Minden vizsgált almafánál kiválasztottam egy adott Észak-Nyugati égtáj felé 

néző ágat a korona középső részén. Tavasszal, a virágzás végén, megszámoltam a virágzatokat, 

elvirágzás után megszámoltam csokrokként a kötődött terméskezdeményeket. 

Megvárva a tisztuló hullás lefolyását, június 15.-től kétheti rendszerességgel megszámoltam 

az ágon lévő gyümölcsöket. 

A kijelölt ágakon a hajtások számát és növekedését is nyomon követtem, ugyanilyen 

rendszerességgel. 

Emellett még a kijelölt ágon, a gyümölcsök közelében lévő levelek számát is megszámoltam, 

a gyümölcs/levél arány meghatározásához. Az eredményeket Exel adatkezelő program 

segítségével dolgoztam fel. Exel diagram szerkesztővel megszerkesztettem a kötődés mértékét 

bemutató diagramokat a vizsgált almafajtákra vonatkozóan. Továbbá megszerkesztettem mind a 

négy almafajtára vonatkozó gyümölcshullás- és hajtásnövekedés dinamika görbéket, illetve a 

gyümölcshullás mértékének diagramját, valamint mind a négy almafajtára vonatkozó, illetve a 

gyümölcs/levél arányt szemléltető oszlopdiagramokat. Korreláció vizsgálatot is végeztem a 

gyümölcshullás és hajtásnövekedés közötti összefüggés meghatározásához. 
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III. AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA ÉS MEGVITATÁSA 

 

3.1. A vizsgálatok idején megfigyelt időjárás 

 

A Beregszászi Meteorológiai Állomás adatai alapján Excel diagramszerkesztő program 

segítségével megrajzoltam a 2016 és 2018 évek időjárás grafikonját a megfigyelések időszakára 

levetítve, hisz a hőmérséklet értéke és a csapadék mennyisége fontos befolyásoló tényezői a 

virágzásnak, gyümölcskötődésnek, gyümölcshullásnak és hajtásnövekedésnek. A megszerkesztett 

diagramokat a 2. ábrán láthatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. A 2016-2018 évek időjárás grafikonja 

(saját szerkesztés, 2019). 
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3.2. A 2018 évi virágzás és terméskötődés vizsgálatok eredményei 

 

A vizsgált almafajtáknál 2018 tavaszán, a virágzás végén megszámoltam a virágzatokat. 

Szakirodalomból tudjuk, hogy egy virágzatban átlagosan 5 virág van. Ez alapján kiszámítottam a 

virágok számát, majd elvirágzás után megszámoltam csokrokként a kötődött 

terméskezdeményeket. A kapott adatokat a 3. táblázatban foglaltam össze. 

3. táblázat 

A virágzatok/virágok és a kötődött almák száma (2018 tavasza). 

  Fajta 

  London pepin Golden Delicious Nyári sóvári Jonagold 

Virágzat/virág, db: 57/285 87/435 76/380 72/360 

Kötődött almák, db: 83 108 102 91 

 

Ez alapján meghatároztam a terméskötődés mértékét a vizsgált almafajtáknál. Ennek 

eredményeit a 3. ábrán láthatjuk. 

 

 

 

A London pepin almánál 29,8 %, a Golden Delicious almánál 24,8%, a Nyári sóvári almánál 

26,8%, a Jonagold almánál 25,3% a terméskötődési százalék. Szakirodalmi adatok alapján, ez a 

kötődési százalék nagyon jónak mondható (SOLTÉSZ, 1994). Ez azzal magyarázható, hogy a 2018-

os év tavasza elég rendhagyó volt. A havas, hideg március után, hirtelen nagy meleg lett, ennek 

3. ábra. A terméskötődés mértéke a vizsgált almafajtáknál (saját szerkesztés, 2019). 
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köszönhetően a fáknál nagyon hamar beindult a nedvkeringés, ami korai rügyduzzadáshoz és ezt 

követően, rügypattanáshoz vezetett, amit egy jó virágzás és kötődés követett. 

 

3.3. A 2018 évi gyümölcshullás vizsgálat eredményei 

 

A vizsgált almafajtáknál 2018 júniusától kezdtük a gyümölcsök mennyiségének nyomon 

követését. A kéthetente elvégzett felmérések eredményei alapján megfigyelhettük a 

gyümölcsszám változását. A kapott adatokat az 4. táblázatban foglaltuk össze. 

4. táblázat 

Az almafajták gyümölcshullás dinamika vizsgálatának eredményei (2018). 

 

A táblázat adatai alapján megszerkesztettük mind a négy almafajtára vonatkozó 

gyümölcshullási dinamika görbéket, melyeket a 4. ábra mutat be. 

 Almafajta, darab 

Mérési időpont London pepin Golden Delicious Nyári sóvári Jonagold 

2018.06.16. 66 85 78 71 

2018.06.30. 61 76 72 67 

2018.07.14. 57 68 67 59 

2018.07.28. 49 54 61 43 

2018.08.11 38 37 49 29 

2018.08.25. 22 26 32 19 

2018.09.08. 14 

21 Szüret 

időpontja 21 

14 (szüret 

időpontja) 

2018.09.22. 

10 (szüret 

időpontja) - 

17 (szüret 

időpontja) - 
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A kötődés és a szüret időpontjában jelenlévő almák száma a gyümölcshullás mértékéről ad 

információt, amit az 5. ábra mutat. 
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4. ábra. A vizsgált almafajták gyümölcshullás dinamikájának diagramja 

(saját szerkesztés, 2018). 
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(saját szerkesztés, 2018). 
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3.3.1. A London pepin almafajta gyümölcshullás vizsgálat eredményeinek megvitatása 

 

A 3. ábrán látható gyümölcshullás dinamika görbén megfigyelhető, hogy a júniusi hullást 

egy erősebb júliusi-augusztusi folyamatos hullás követett, ami a magas hőmérséklet és nagyon 

kevés csapadék miatt történhetett. Majd amikor augusztus végétől a szüret kezdetéig a hőmérséklet 

értéke kissé csökkent a csapadék mennyisége pedig nőtt, a hullás mértéke is mérséklődött. Mivel 

a legkritikusabb fenológiai szakaszokban, a gyümölcsnövekedés és érés időszakában jellemző volt 

a meleg száraz idő, leginkább ezzel magyarázható az adott almafajtánál a 84,9%-os 

gyümölcshullás. 

 

3.3.2. A Golden Delicious almafajta gyümölcshullás vizsgálat eredményeinek megvitatása  

 

A Golden Delicious almafajta gyümölcshullás dinamika görbéjén hasonló dinamika 

mutatkozott a hullásban, mint a London pepin fajtánál. Itt is megfigyelhető volt egy mérsékelt 

júniusi hullás, amit egy erősebb júliusi-augusztusi folyamatos hullás követett. Ezt követően 

augusztus végétől szintén mérséklődött a hullás mértéke a szüret kezdetéig. Az hullás okául itt is 

az időjárási viszonyokat jelölhetjük meg elsősorban. Ennél az almafajtánál is magas volt a 

gyümölcshullás mértéke, 75,3%., de alacsonyabb volt, mint az előző fajta esetében, ami az adott 

fajta sajátosságával magyarázható, ugyanis a Golden Delicious – a többi fajtához képest –

erősebben tartja gyümölcseit a fán. 

 

3.3.3. A Nyári sóvári almafajta gyümölcshullás vizsgálat eredményeinek megvitatása 

 

A Nyári sóvári almafajtánál is megfigyelhető volt egy mérsékelt júniusi hullás, és a 

kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, szintén egy erősebb júliusi-augusztusi folyamatos hullás. 

A fajtára jellemző a szüret előtti erőteljesebb hullás. A további hullás erősödése azzal 

magyarázható, hogy a fajta túl érett szeptember elejére a meleg, száraz időjárás eredményeképpen 

A szedést augusztus végén kellett volna elvégezni. Ezzel is magyarázható a 78,2%-os 

gyümölcshullás mértéke. Ha időben elvégezzük a szüretet, akkor csak 59%-os hullást könyveltünk 

volna el. 
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3.3.4. A Jonagold almafajta gyümölcshullás vizsgálat eredményeinek megvitatása 

 

A Jonagold almafajtánál is megfigyelhető a mérsékelt júniusi hullás, mint az előző 

almafajtáknál, amit szintén egy erőteljesebb júliusi-augusztusi folyamatos hullás követett, majd 

augusztus végétől a gyümölcshullás mértéke mérséklődött, de nem állt le és folyamatos volt 

egészen a szüret kezdetéig. A nagyon magas gyümölcshullás mértékéért, ami 80,3% volt ennél a 

fajtánál is a meleg, száraz időjárást okolhatjuk. 

 

3.3.5. A 2016 és 2018 évi gyümölcshullás vizsgálat eredményeinek összehasonlítása 

 

Az almafajták gyümölcshullás dinamikáját 2016-ban is elvégeztem, ez alapján össze lehet 

hasonlítani a két év eredményeit. 

A 6. ábrán a 2016 és 2018 évi gyümölcshullás dinamika görbéit láthatjuk a vizsgált 

almafajták esetében. 
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6. ábra. A 2016 és 2018 évi gyümölcshullás dinamika összehasonlítása 

(saját szerkesztés, 2019). 
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A 6. ábrán jól megfigyelhető, hogy a 2016-os évben gyengébb volt a kötődés, és közvetlen 

a kötődés utáni szakaszban erőteljesebb gyümölcshullás volt minden vizsgált almafajtánál. 

Feltételezzük, hogy erre a magyarázat a következő lehet: a kötődés és a virágzás időszakában 

hűvös, száraz idő volt megfigyelhető, ami nem kedvező ezekben a fenológiai szakaszokban. A 

szakirodalom szerint „megfáznak” az embriók, nem volt teljes értékű a kötődés és közvetve ez 

okozhat terméshullást, akár a gyümölcsérés egész idején, ugyanis a gyengén kötődött gyümölcsök 

„utóéletére” ez nagymértékben kihat (HROTKÓ, 1995). A kötődés utáni erőteljes gyümölcshullás 

július végétől mérséklődött, de folyamatos volt egészen a szüretig. 2018-ban pedig minden 

almafajtánál a nyár közepén (július-augusztus volt a nagymértékű gyümölcshullás, aminek okát az 

előző fejezetekben leírtuk, vagyis feltételeztük, hogy a magas hőmérséklet és a kevés csapadék 

okozhatta. Az időjárási viszonyok javulásával a gyümölcshullásban egy mérséklődés követett 

egészen a szüret kezdetéig. 

A két év gyümölcshullás dinamikája közötti különbség főleg időjárási viszonyokkal 

magyarázható, ugyanis míg 2016-ban a megfigyelések idején a virágzás és terméskötődés 

időpontjaiban kedvezőtlen, addig a 2018-as évben kedvező viszonyok voltak. Az ezt követő 

hónapokban viszont a 2016-os évben volt kedvezőbb az időjárás, mint 2018-ban, amit a 2. ábrán 

látható időjárási grafikonokról is leolvashatunk.  

A 7. ábrán a 2016 és 2018 évi gyümölcshullás mértékét láthatjuk. 
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A két év adatai alapján a gyümölcshullás mértéke, mind a két évben nagyon magas volt, a 

2016-os évben átlagban 88 %, a 2018-as évben átlagban 80 %. Ezt a nagymértékű gyümölcshullást 

a kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett okozhatta még mind a két évben a növényvédelem teljes 

hiánya, valamint a nem megfelelő tápanyag utánpótlás és nem megfelelő mértékű és időzített 

öntözés. A fajta érzékenység is közrejátszhatott, ugyanis a szakirodalom szerint a fajták eltérően 

érzékenyek a magas hőmérsékletre való reagálásban, az érzékeny fajták a nagy meleg hatására 

nagyobb hullást mutatnak (HAJÓS, 2005).  

Mind a két év vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a legnagyobb gyümölcshullási 

hajlama a London pepin almafajtának van, ezt követi a Jonagold almafajta, azután a Nyári sóvári 

és végül a Golden Delicious almafajta. Bár, ha a Nyári sóvári fajtánál betartjuk a helyes szüreti 

7. ábra. A 2016 és 2018 évi gyümölcshullás mértéke 

(saját szerkesztés, 2019). 

2016 

2018 
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időpontot, akkor módosul a sorrend: a legnagyobb gyümölcshullási hajlama a London pepin 

almafajtának lesz, ezt követi a Jonagold almafajta, azután a Golden Delicious és végül a Nyári 

sóvári almafajta. 

 

3.4. A gyümölcs/levél arány vizsgálat eredményei 

 

A hajtásokon található levelek részt vesznek a párologtatásban, és fontos szerepet játszanak 

a tápanyagellátásban, ezért nagyon fontos a megfelelő levélmennyiség a kedvező 

terménymennyiség eléréséhez (HALLER és MAGNES, 1925).  

A 2018 nyarán elvégzett gyümölcs/levél arány vizsgálatának eredményét a 8. ábrán 

láthatjuk. 

 

 

 

Szakirodalom alapján az almánál egy-egy gyümölcs normális kifejlődéséhez 30–40 db 

(HALLER és MAGNES, 1925) levél szükséges. Az adatok alapján, a London pepin almafajtánál 19 

db levél, a Golden Delicious almafajtánál 20 db levél, a Nyári sóvári almánál 19 levél, a Jonagold 

almánál 21 db levél jutott egy almára. Ez az arány sokkal alacsonyabb az optimálisnál. 
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8. ábra. A gyümölcs/levél arány az vizsgált almafajtáknál 

(saját szerkesztés, 2018). 
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3.5. A vizsgált almafajták hajtásnövekedés dinamikájának vizsgálata 

 

A vizsgált almafajtáknál 2018 nyarán a gyümölcshullás dinamika vizsgálat mellett 

elvégeztük a hajtásnövekedés dinamikájának a megfigyelését is.  

Az adott időpontban mért hajtások összhosszúságát elosztottuk a hajtások számával, a kapott 

átlagokat az 5. táblázatban foglaltuk össze.  

 

5. táblázat 

Az almafajták hajtásnövekedés vizsgálatának eredményei (2018). 

 Almafajta 

Mérési időpont London pepin, cm Golden Delicious, cm Nyári sóvári, cm Jonagold, cm 

2018.06.16. 12 12 12 11 

2018.06.30. 17 16 16 16 

2018.07.14. 24 24 23 23 

2018.07.28. 29 28 24 28 

2018.08.11 31 29 26 30 

 

A mérés adatai alapján megszerkesztettük mind a 4 almafajtára vonatkozó hajtásnövekedés 

dinamika görbéket, amelyeket a 9. ábrán szemléltetünk. 
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9. ábra. A vizsgált almafajták hajtásnövekedés dinamikája 

(sajátszerkesztés, 2019). 
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A magas terméskötődés arány miatt (3. ábra) a hajtások növekedése visszaszorult. A még 

kevés tápanyag a kötődött almákba áramlott, így a megszokott májusi intenzív hajtásnövekedés 

helyett egy mérsékeltebb hajtásnövekedés volt megfigyelhető. Az első mérés időpontjára (június 

16) a hajtások átlaghosszúsága mindössze 11-12 centiméter volt. Ezután továbbra is egy lassú, 

vontatott hajtásnövekedést figyeltünk meg, a hajtások augusztus első dekádjának végén záródtak 

csúcsrügybe, ami az alacsony gyümölcsterhelésnek és főleg a száraz időjárásnak tudhatunk be. A 

meleg száraz nyár a hajtások növekedésére is negatívan hatott, ugyanis optimális feltételek mellett 

az átlagos évi hajtásnövekedés almánál 40 centiméter (GYÚRÓ, 1990). A hajtásnövekedésre – 

kötődött almák száma mellett – hatással van a fa kondíciója is, ami a vizsgált fák esetében 

kielégítőnek mondható. 

 Mind a gyümölcshullás mérséklését, mint pedig a jó kondíciót, ami az optimális 

hajtásnövekedésben nyilvánul meg, az agrotechnika (tápanyagutánpótlás, öntözés) helyes 

elvégzésével és a fenofázisokhoz történő időzítésével tudjuk javítani. 

 

3.6. A gyümölcshullás és a hajtásnövekedés dinamikájának viszonya 

 

Szakirodalomból tudjuk, hogy a gyümölcstermő növények különböző szervei egymás 

kifejlődését, működését befolyásolják. Ezt a kapcsolatot korrelációnak nevezzük. A vizsgált 

almafajtáknál egy ilyen gyümölcshullás és a hajtásnövekedés közötti összefüggés korrelációs 

számítását végeztük el, amelyet a 10. ábrán mutatjuk be minden vizsgált fajtánál.  

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

  

 A korreláció számítás során nyert együttható konkrét számmal fejezi ki a kapcsolat jellegét, 

esetünkben az almafajtáknál átlagban r= -0,923. Táblázati adatok alapján az 5%-os szignifikancia 

szinthez 0,62 érték tartozik. Mivel az |r|>0,62 feltétel teljesedett, úgy 95%-os biztonsággal 

állíthatjuk, hogy az almafajták gyümölcshullása és hajtásnövekedése között reális kapcsolat áll 

fenn. A determinációs együttható az almafajtáknál átlagban r
 

2
 
= 0.853, tehát az almafajták 

gyümölcshullás és hajtásnövekedése közötti összefüggés 85,3%-al magyarázható, a maradék 

14,7%-ot pedig más tényező pl. mérési hiba vagy véletlen okozza.  

 A korrelációs együttható megbízhatóságára elvégeztem a t-próbát. A táblabeli kritikus érték 

5%-os szignifikancia szintnél 2,306. Mivel az almafajtáknál átlagban a t statisztika értéke |-2,637|, 

ami nagyobb 2,306-nál, elvetjük a null-hipotézist és azt állítjuk, hogy a két változó, a 

gyümölcshullás és a hajtásnövekedés közötti korreláció szignifikánsan eltér 0-tól 95%-os szinten, 

azaz 95%-os biztonsággal állíthatjuk, hogy a kettő között van összefüggés. 

 

 

 

 

10. ábra. A gyümölcshullás és a hajtásnövekedés közötti összefüggés 

(saját szerkesztés, 2018). 
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3.7. A vizsgálat alapján levonható következtetések 

 

A végső. Az almánál a szakirodalom három hullási időpont van megjelölve: tisztuló hullás, 

júniusi hullás, és szüret előtti hullás (HAJÓS, 2005). Az eredményeim alapján megfigyelhető volt 

minden vizsgált almafajtánál egy mérsékelt júniusi hullás, amit egy nagyobb júliusi-augusztusi 

folyamatos hullás követett, ezt követően pedig egy mérséklődés volt megfigyelhető a 

gyümölcshullás mértékében egészen a szüret kezdetéig. Ezen túl minden vizsgált almafajtánál egy 

mérsékelten folyamatos hullás volt megfigyelhető. Megállapítható, hogy a vizsgálat évében 

mindegyik vizsgált almafajtánál nagyon magas volt a gyümölcshullás mértéke.  

A folyamatos gyümölcshullást véleményem szerint okozhatta az időjárási tényezők mellett 

a teljes növényvédelem hiánya, a kalcium hiány, amelyre a gyümölcsökön megjelent barna foltok 

utaltak, valamint az elégtelen tápanyag utánpótlás, ami a gyümölcs/levél alacsony arányából 

adódik, ami ugyanis a szakirodalom szerint 30-40 levél/gyümölcs (HALLER és MAGNES, 1925), 

addig eredményeink közel felét mutatták, az ebből eredő alultápláltság is közrejátszhatott a 

nagymértékű gyümölcshullásnál. 

A hajtások lassan növekedtek és rövidek is maradtak feltételezzük, hogy ennek oka szintén 

a nem kedvező időjárási viszonyok és a tápanyag- és vízhiány, ami az elégtelen tápanyagellátásból 

és nem megfelelő mértékű és időzítésű öntözésből fakad. 

Ilyen esetekben a hullás mérséklése érdekében jobban oda kell figyelni a tápanyagellátásra, 

ez viszont előző talaj- és növényi részek tápelem vizsgálatának függvényében kell, hogy történjen, 

illetve nagyobb figyelmet kell fordítani a növényvédelemre. Száraz időben a fák öntözése is 

indokolt, különösen a fejlődés kritikus időszakaszaiban: intenzív hajtásnövekedés, kötődés, 

gyümölcsnövekedés. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az évfolyammunkám témája: Néhány almafajta gyümölcshullás és hajtásnövekedés 

dinamikájának vizsgálata. 

Munkám célja: az adott fajtáknál a természetes gyümölcshullás és hajtásnövekedés 

dinamikájának megfigyelése, amit a virágzatok és a kötődés mértékének és a gyümölcs/levél arány 

meghatározása előzött meg. 

A vizsgálatot a kertünkben megtalálható almafajtákon (London pepin, Golden Delicious, 

Nyári sóvári, Jonagold) végeztem. Megvárva a tisztuló hullás lefolyását, június 15.-től kétheti 

rendszerességgel megszámoltam az ágon lévő gyümölcsöket. A kijelölt ágakon a hajtások számát 

és növekedését is nyomon követtem, ugyanilyen rendszerességgel. Az eredményekből megkaptam 

a vizsgált almafajták gyümölcshullás és hajtásnövekedés dinamikájának görbéit. A virágzás és a 

terméskötődés mértékének, valamint a gyümölcs/levél arány meghatározásának eredményeit az 

eredmények kiértékelésénél használtam fel. 

A vizsgálat eredményeinek alapján az a következtetés vonható le, hogy a 2018-as évben a jó 

virágzás és kötődés ellenére gyenge termés volt, ami az erőteljes gyümölcshullásnak köszönhető. 

A gyümölcshullás előidéző okok között említhető elsőként a nyári nagyon meleg, száraz időjárás, 

de az elégtelen tápanyag utánpótlás, a növényvédelem teljes hiánya, valamint az öntözés nem 

megfelelő mértéke, időzítése és az alacsony gyümölcs/levél arány is okozója lehet a nagy 

gyümölcsveszteségnek. Az időjárás hatását a 2016-os mérések is igazolták. Csak ebben az évben 

a hűvös, száraz tavasz okozta közvetve a későbbi nagymértékű gyümölcshullást. 

A hajtásnövekedés dinamika vizsgálatának eredményeiből láttuk, hogy a hajtások 

növekedését is elsősorban az időjárási viszonyok határozzák meg. A száraz, melegben lassan 

növekedtek, valamint átlagos hosszúságuk nem érte el az optimális értéket. Természetesen a 

hiányos tápanyagellátást és helyes öntözés hiányát is az okok közé sorolhatjuk. 

 A korreláció vizsgálat eredményei igazolták a szakirodalomban leírtakat, miszerint a 

hajtások és a gyümölcsök között egy versengés figyelhető meg a tápanyagért, tehát az adott időben 

a fán lévő gyümölcsök száma, kihatással van a hajtások hosszúságára.  
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РЕЗЮМЕ 

Тема дипломної роботи: Дослідження динаміки опадання плодів та приросту 

однорічних пагонів окремих сортів яблук. 

 Мета моєї роботи: спостерігати за динамікою природного опадання плодів і росту 

пагонів у даних сортах, що передує визначення продуктивність цвітіння, відсоток 

зав'язування плодів та співвідношення плодів / листя. 

Дослідження проводилося на сортах яблук, що зустрічаються в нашому саду (London 

pepin, Golden Delicious, Літнє соліварське, Jonagold).  

На підставі результатів дослідження можна зробити висновок, що незважаючи на 

гарне цвітіння і прихильності до зіву, у 2018 році був поганий урожай, через потужний 

ефекту фруктового падіння. Серед причин, що викликають втрату плодів, насамперед, дуже 

тепла, суха погода влітку,  неналежне постачання поживними речовинами, повна 

відсутність захисту рослин. Недостатня швидкість, терміни і низький коефіцієнт плодів/ 

листя також  можуть викликати високі втрати плодів. Вплив погоди також було 

підтверджено вимірами 2016 року. Тільки в цьому році прохолодна, суха весна 

опосередковано спричинила наступні великомасштабні втрати фруктів. 

Ми бачили з результатів що динаміка росту пагонів визначається в першу чергу 

погодними умовами. Їх середня довжина не досягала оптимального значення. Звичайно, 

відсутність постачання поживних речовин та відсутність належного поливу також можна 

віднести до діючих причин. 

Результати кореляційного дослідження підтвердили, що існує конкуренція між 

пагонами і плодами за поживними речовинами, тому кількість плодів на дереві на даний 

час впливає на довжину пагонів. 
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