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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Röviden összefoglaljuk Magyarország meggytermesztésének régiós szinten való
sajátosságait. Bemutatjuk Újfehértó termőhelyi- és éghajlati adottságait. Vázoljuk az
elmúlt évtizedek hozamának alakulását Újfehértón. Jellemezzük az Újfehértón
termesztett ’Újfehértói fürtös’ és ’Oblacsinszka’ fajtákat. Bemutatjuk a hozam
kockázatához használt módszereket, kitérünk a kockázatkerülés fogalmára. A vázolt
módszerek széleskörűen használhatóak a különböző kockázati tényezők becslésére az
azokra való felkészülés, illetve védekezés kutatásában. Esettanulmányként a fenti két
újfehértói meggyfajtára alkalmazva összehasonlítjuk a hozamkockázatokat 1999 és 2008
között az E-V hatásossági, az első- és másodfokú, valamint az általánosított
dominanciamódszerrel. Következtetésül megállapítjuk, hogy az ’Oblacsinszka’
termesztése a kockázatkerülő termesztő számára kedvezőbb Újfehértón.
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SUMMARY
In this paper we give a summary on the regional characteristic of Hungarian sour
cherry production and introduce Újfehértó as a site with its climatic feature. Yield of the
past decades in Újfehértó is outlined. Two main sour cherry varieties ’Újfehértói fürtös’
and ’Oblacsinszka’ are described. We present some yield risk assessment methods with
respect to the risk aversion. Finally, applying the E-V dominance method as well as the
first and second order stochastic dominance method together with the generalized
stochastic dominance method we compare the yield risk of varieties ’Újfehértói fürtös’
and ’Oblacsinszka’ in the time interval 1999-2008. We conclude that for a risk averse
grower the production ’Oblacsinszka’ is more beneficial in Újfehértó.

BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS
A meggy termesztése hagyományosan az északi féltekén, a mérsékelt égövi hűvösebb
területeken alakult ki, a déli féltekén csak az utóbbi években kezdődött meg termesztésbe
vonása (Szabó, 2008). A világ meggytermesztése egy millió tonna körüli. Ezt a gyümölcsfajt
Kelet-Európa gyümölcsének tekintik, hiszen a jelentős meggytermesztők Lengyelország,
Németország keleti tartományai, Belorusszia, Moldávia és a Balkán-félsziget országai. ÉszakAmerika meggytermésének 90%-át az Amerikai Egyesült Államok adja. Ázsiából
Törökország és Irán a meggytermesztés élenjárói (Kállayné, 2003).
A magyarországi meggytermés 41,8%-át az Észak-Alföldön, 34,7%-át Szabolcs-SzatmárBereg megyében állították elő 2003-ban. A kisebb termésű 2002-es évben Észak-Alföld
szerepe még meghatározóbb, 51,2% volt. A régiók közül Dél-Alföld (17,2%), a megyék közül
Bács-Kiskun (13%) termése is jelentős. Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és
Észak-Magyarországon hasonlóan 5000 tonna körüli mennyiséget termelnek. Pest megyében
közel 4000 tonnát, Veszprém megyében 3200 tonnát állítanak elő.
Magyarországon jelenleg 18750 hektár meggyültetvény található (Ksh, 2007). A
meggyültetvények területét és termésmennyiségét tekintve is kiemelkedő az Észak-Alföld és
azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szerepe. A meggytermés közel 60%-át négy
megye (Bács-Kiskun, Heves, Pest és Budapest, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
adja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében terem az ország meggytermésének közel
egynegyede, 5500 hektáron. A kelet-magyarországi termőtájak közül Debrecen, Újfehértó,
Nyíregyháza, Mátészalka, Kisvárda és környékük kiemelkedő. A meggy hazánkban az alma
után a második legfontosabb gyümölcsfaj, évenkénti 40-55 ezer tonna terméssel (Fao, 2010).
A hazai meggytermesztés az elmúlt tíz évben hullámzóan alakult, gazdaságpolitikai és piaci
hatások negatívan befolyásolták, amelynek eredményeként a termésmennyiség az 1980-as
évekhez képest közel a felére esett vissza (Soltész, 2004). A magyar meggyültetvényekben az
’Újferhértói fürtös’, az ’Érdi bőtermő’ és a ’Kántorjánosi 3’ a legnagyobb részarányban
termesztett fajták. Fő probléma, hogy a magyar meggyültetvényeink 28%-a 15 évnél idősebb
és csupán egyharmada a termőkorú ültetvény. Az országos termésátlag 3-4 tonna
hektáronként, 2005-ben azonban még a 3 tonnát se érte el növény-egészségügyi problémák
miatt.
A magyarországi gyümölcstermesztés kockázatai között a hozam kockázata döntő jelentőségű
(Drimba és Nagy, 1997; 1998; 2000; Drimba, 1997; 1998). Az elmúlt évek hazai vizsgálatai
beszámolnak arról, hogy a hozam kockázata mind a szántóföldi, mind pedig a
gyümölcstermesztés egyes területein bizonyíthatóan növekedtek (Ladányi és Erdélyi, 2005).
Az alábbiakban összehasonlító elemzést végzünk az Újfehértón termesztett két meggyfajta
(’Újfehértói fürtös’ és az ’Oblacsinszka’) terméskockázatára vonatkozóan. Az ’Oblacsinszka’
fiatal ültetvény, 1996-os telepítésű, míg az ’Újfehértói fürtös’ 1978-as telepítésű. Az
elemzéshez az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit
Közhasznú Kht.. adatbázisát használtuk fel.
ANYAG ÉS MÓDSZER
A vizsgálat helye, termőhelyi adottságok
Újfehértó a Nyírség tájegységéhez tartozik, ahol a Nyírségre jellemző domborzati és talajtani
viszonyok találhatóak. Az előforduló talajtípus az iszapos homok talajképző kőzeten kialakult
nem karbonátos humuszos homoktalaj. Az Újfehértói Gyümölcstermesztési Állomás
területének felszíne enyhén hullámos, makro- és mikro mélyedésekkel szabdalt (Kormány,
2005).

A talajvíz szintje 250 cm alatt található, a talaj kémhatása gyengén savanyú, szervesanyagtartalma kategóriáján belül közepes, fizikai félesége homok.
Éghajlati adottságok
Az éghajlatot a tájegységre jellemző kontinentális hatás befolyásolja, bár időszakosan
mediterrán és óceáni hatások is érvényesülnek. A terület éghajlati adatait a 2. táblázat
tartalmazza.
A vizsgált meggyfajták
’Újfehértói fürtös’
Anyafáját Újfehértón emelték ki 1961-ben tájszelekció során Pethő Ferenc és munkatársai.
1970-től államilag elismert árufajta. Későn, július elején érik, érése elhúzódó, de hullásra nem
hajlamos. A gyümölcs éretten sérülésmentesen válik a kocsánytól. Friss fogyasztásra, ipari
feldolgozásra és gyorsfagyasztásra is alkalmas. Gyümölcse középnagy vagy nagy (5,3 g),
kissé lapított gömb alakú. Átmérője a termés mennyiségétől függően 18-23 mm. A
gyümölcshéj színe fénylő bordópiros. Húsa kemény, vérpiros, mérsékelten festőlevű. Íze
harmonikusan savas-édes. A gyümölcs cukortartalma magasabb, mint a ’Kántorjánosi 3’
fajtáé. Fája erős növekedésű, felfelé törő, de a ’Pándy’ meggy fajtáénál kisebb koronát nevel.
Vesszői lecsüngők, ostorosodó jellegűek. Termőkorban kiegyenlített növekedésű, rendszeres
ritkító és mérsékelt ifjító metszést igényel, ezzel a gallyazat felkopaszodása csökkenthető,
illetve kiküszöbölhető. Rügyei közepes nagyságúak, vesszőhöz simulók. Levelei közepes
méretűek. Korán termőre fordul, bőven terem. A szárazságot is jól tűri, ökológiai
tűrőképessége kiemelkedő. Eredményesen termeszthető humuszos homokos talajokon is.
Virágai közepes méretűek, fehér szirmúak. Virágzása késői, gyakorlatilag együtt virágzik a
többi hasonló időben érő meggyfajtával, öntermékenyülő fajta. Moníliával szemben
mérsékelten, a blumeriellával szemben pedig közepesen fogékony (Szabó et al., 2008).
’Oblacsinszka’
Ismeretlen eredetű fajta, mely hazánkba Jugoszlávia területéről került be. Az utóbbi években
Európában széles körben elterjedt. 1999-től szaporítható, mint próbatermesztésre
engedélyezett fajta. Érési ideje június második dekádja. Gyümölcse igen apró (2,5 g), átlagos
átmérője 16-17 mm (Szabó, 2004). Alakja gömbölyű, hasi varrata alig észrevehető. Héja
közepes vastagságú, repedésre nem hajlamos, színe sötétpiros. Húsa piros, leveses, üde,
savanykás-édes. Magja kicsi, könnyen elválik a húsától. Kocsánya középhosszú, közepes
vastagságú, csak teljes érésben válik el a gyümölcstől szárazon. Fája középerős növekedésű,
koronája kicsi, gömb alakú, sűrű. Elágazódási hajlama jó. Korán termőre fordul, rendkívül
bőtermő. Virágzási ideje késői, virágai nagymértékben öntermékenyülők. Kisebb koronája
miatt sűrűbben is telepíthető (5x2-3 m) (Takács - Szabó, 2006). Elsősorban ipari feldolgozásra
alkalmas fajta. A bonbonmeggy-gyártás kiváló alapanyaga, de jó minőségű kompót és ivólé is
készíthető belőle.
A várható érték – variancia kritérium
A kockázatelemzés elméletében a hasznossági függvény bevezetésével az első áttörés
Friedman és Savage (1948) nevéhez fűződik. Pratt (1964) és Arrow (1965) már használta az
abszolút és a relatív kockázatkerülés fogalmát. A mezőgazdaságban való alkalmazás először
Anderson és Dijjon (1992) munkájában jelent meg, az első átfogó monográfiát Hardaker et
al. (2004) közölték, melyben megállapították, hogy a termelők többsége kockázatkerülő.

Ennek megfelelően határozták meg a kockázatkerülés mértékének kifejezéséhez szükséges
hasznossági függvény javasolt alakját is.
A szakirodalomban használatos várható érték-variancia (E-V) hatásossági kritérium annak
eldöntésére alkalmazható, hogy a vizsgált időszakban melyik döntési változathoz tartozik
magasabb várható értékű, ugyanakkor alacsonyabb varianciájú értékteremtés, azaz a kisebb
kockázat. A kritérium feltétele, hogy a vizsgált véletlen (sztochasztikus) változó jó
közelítéssel normális eloszlású legyen. Az E-V hatásossági kritérium lényege, hogy ha az A val jelölt döntési változat vizsgált véletlen változójának (pl. a termésátlagnak) a várható értéke
nagyobb vagy egyenlő a B változat ugyanezen jellemzőjének várható értékétől, és ennek a
változónak az A döntési változathoz tartozó varianciája viszont kisebb vagy egyenlő a B
változat varianciájánál, azaz E( A) E( B) és V ( A) V ( B) , akkor az A változat preferált a
B -hez képest azon döntéshozók esetén, akik a többet preferálják a kevesebbhez képest, és
nem szívesen vállalnak (nagy) kockázatot. A szabály igen szemléletesen alkalmazható egy VE tengelyű koordinátarendszerben. A V-E értékpárokkal (pontokkal) ábrázolt döntési
változatok közül azok kerülnek az ún. efficiens halmazba, melyek által kijelölt észak-nyugati
síknegyedben nem található másik döntési változat. Az efficiens (hatékony) halmaz dominálja
a másik (inefficiens, nem hatékony) halmazba soroltakat. Ez azt jelenti, hogy a használt
kritériumhoz előírt feltételeknek megfelelő döntéshozók preferálják az előbbi halmazban levő
minden döntési változatot az utóbbiban levő változatok bármelyikével szemben. Az efficiens
halmazon belüli változatok között már nem lehet ilyen különbséget tenni (Drimba és Ertsey,
2003).
A sztochasztikus dominancia kritérium módszere
A sztochasztikus dominancia (SD) kritérium módszere alkalmas annak megállapítására, hogy
a vizsgált időszak alatt elkülöníthetőek-e olyan döntési változatok, melyek jobb vagy legalább
olyan jó eredménnyel bírnak, mint a többi. Választ ad arra is, hogy sorba rendezhetők-e a
döntési változatok az SD-kritérium feltételeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező
döntéshozó preferenciái szerint. A módszert eredményesen alkalmazta Drimba (1997) a
műtrágyázás, Drimba és Nagy (1998) a talajművelés és Drimba (1998) a növényszám
hatásának értékelésénél a kukoricatermesztés kockázatainak vizsgálatakor.
Elsőfokú sztochasztikus dominancia áll fenn, ha az A és B lehetőségekhez tartozó F A és
FB eloszlásfüggvényekre FA ( x) FB ( x) teljesül minden x R esetén (Ladányi, 2006; 2008).
Ekkor A előnyösebb, mint B . Másodfokú sztochasztikus dominanciáról beszélünk, ha a fenti
eloszlásfüggvények integrálfüggvényére áll fenn hasonló rendezés. Az E-V hatásossági,
valamint a sztochasztikus dominanciakritériumok hátránya, hogy a lehetőségek között sok
esetben nem létezik szigorú rendezés, ám ilyen esetekben is a lehetőségek egy részhalmazán
többnyire sikerül rendezést kimutatni. Az általánosított sztochasztikus dominanciakritérium
(Goh et al., 1989, Hardaker et al. 2004) az első- és másodfokú sztochasztikus
dominanciakritériumnál erősebb módszer, mert a vizsgálat során figyelembe veszi a
döntéshozónak a bizonyossági egyenértéken alapuló hasznossági függvényét, illetve a
kockázatkerülésének mértékét is, ezáltal a kockázatkerülés mértékének függvényében a
lehetőségek között mindig létesíthető rendezés.
Elemzésünk során a fenti módszerek mindegyikét alkalmaztuk. Az általánosított
sztochasztikus dominanciakritériumhoz a leggyakrabban alkalmazott hasznossági függvényt
az
ún. negatív exponenciális
(konkáv) hasznossági
függvényt
használtuk
( U : w  U (w) 1 exp( cw) , c R+). A döntéshozó negatív exponenciális hasznossági
függvénye az ő személyéhez igazítható a c konstans segítségével. Az U függvény c -től
függő (konkáv) alakja sokat elárul a döntéshozónak a kockázatvállaláshoz fűződő személyes
viszonyáról. Annál nagyobb ugyanis a kockázatkerülés mértéke egy adott w tőke esetén,

minél nagyobb az U függvény második és első deriváltjának hányadosa. A negatív
exponenciális függvény esetén ez a hányados éppen a c konstans, ezt fogjuk a döntéshozó ún.
abszolút kockázati averziójának ( ra ) nevezni. A relatív kockázati averziót a rendelkezésre álló
tőke függvényében definiáljuk ( rr : R R w  wra ( w) ).
Az 1. ábrán megfigyelhetjük, hogy mit jelent a relatív kockázati averzió mértéke. A vízszintes
tengelyen ábrázoljuk, hogy a döntéshozó a rendelkezésére álló tőkéjének hány százalékát
hajlandó kockáztatni, a függőleges tengelyen pedig azt, hogy ez mekkora relatív kockázatnak
felel meg. Az 1 körüli érték tartozik a normális nagyságú kockázati averzióhoz (Anderson és
Dillon, 1992). A negatív exponenciális hasznossági függvény előnye, hogy kifejezi azt az
általános jelenséget, hogy az abszolút kockázati averzió a döntéshozó személyétől függő
konstans, míg a relatív kockázati averzió a tőke függvényében a döntéshozóra jellemző
módon növekszik.
A Bernoulli-tétel alapján az ra abszolút kockázati averziótól (is) függő (kétváltozós)
hasznossági függvény felírható egy döntési változat F eloszlásfüggvénye (illetve ennek
deriváltja, az f sűrűségfüggvénye) segítségével:
x

U (t , ra ) f (t )dt ,

U ( x, ra )
0

Így a bizonyossági egyenértéket (rögzített x -re) az ra kockázati averziótól (is) függő
hasznossági függvény inverzeként kaphatjuk meg:
ln 1 U ( x, ra )
CE ( x, ra )
.
ra
Ha a CE függvényt a második változója, az abszolút kockázati averzió függvényében
ábrázoljuk, akkor a magasabban fekvő görbe tartozik a kedvezőbb lehetőséghez.
EREDMÉNYEK
A 2. és a 3. számú ábrák szemléltetik az ’Újfehértói fürtös’ és az ’Oblacsinszka’ termésátlagát
Újfehértón. Látható, hogy mindkét meggyfajta esetében az elmúlt évtizedben terméshozam
csökkenés tapasztalható.
Ábrázoltuk a várható értéket a variancia függvényében és az úgynevezett E-V hatásossági
kritérium alapján vizsgáltuk a terméskockázatot (4. ábra). Az efficiens halmazba (Persely et
al., 2010) mindkét meggyfajta bekerült, hiszen az általuk kijelölt észak-nyugati síknegyedben
nem található más döntési változat. Ezzel a módszerrel rendezést nem tudtunk felállítani, nem
mondható, hogy az ’Oblacsinszka’ preferál az ’Újfehértói fürtös’-sel szemben, vagy pedig
éppen ellenkezőleg. Tehát ha sorrendet szeretnénk felállítani, akkor szükség van az első-,
illetve másodfokú sztochasztikus dominancia kiszámítására is (Persely et al., 2010).
Az elsőfokú sztochasztikus dominancia eredménye az 5. számú ábrán látható. Mivel az
eloszlásfüggvények metszik egymást, így teljes rendezés nem adódik, az elsőfokú
sztochasztikus dominancia kiszámítása nem nyújt egyértelmű választ arra, hogy az
’Újfehértói fürtös’ vagy az ’Oblacsinszka’ meggyfajta termeszthető Újfehértón kisebb
kockázattal (Persely et al., 2010).
A másodfokú sztochasztikus dominancia eredményét a 6. számú ábra szemlélteti. Látható,
hogy ennek segítségével se adható egyértelmű válasz a kérdésünkre, hiszen a két görbe

szintén metszi egymást, így szükségünk volt a leghatékonyabb, általánosított sztochasztikus
dominancia módszerére is (7. ábra) (Persely et al., 2010).
A leghatékonyabb, általánosított sztochasztikus dominancia módszer segítségével a két
meggyfajta termesztésének kockázata összehasonlíthatóvá vált (7. ábra). Az általánosított
sztochasztikus hatásosság módszerénél már figyelembe vettük a döntéshozónak a
kockázatvállaláshoz fűződő személyes viszonyát is. A CE értékeket az abszolút kockázati
averzió függvényében ábrázolva látható, hogy a legmagasabban fekvő görbe jelenti a legjobb
változatot, tehát ez a legkevésbé kockázatos lehetőség (Persely et al., 2010). Az Újfehértón
vizsgált két meggyfajta közül tehát az ’Oblacsinszka’ meggyfajta termesztése bizonyul
kedvezőbbnek, hiszen kevésbé kockázatos az ’Újfehértói fürtös’-höz képest.
Összefoglalva megállapítható, hogy az Újfehértón vizsgált két meggyfajta közül az
’Oblacsinszka’ termesztése bizonyul kedvezőbbnek kockázat szempontjából.
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1. táblázat: A talajszelvény 60 cm-es rétegének főbb jellemzői
Kémhatás
Mésztartalom
Vízoldható összes só
Hidrolitos aciditás
Kötöttség
Humusztartalom
Humuszos réteg vastagsága

pH vizes
%
%
y1
KA
%
cm

6,1
<0,1
<0,02
7,2
28
0,78
60

2. táblázat: A legfontosabb éghajlati adatok
Megnevezés
Átlag hőmérséklet °C
Átlagos napi maximum
Átlagos napi minimum
Csapadék (mm)
Napfénytartalom (óra)

Éves
9,5
14,7
5,6
583,0
1960,0

Nyári félév (áprilisszeptember)
16,7
23,1
10,6
363,0
1433,0

A relatív kockázati averzió

r_r
6

5
4
3

2
1
0

0

5

10

15

20

25
tőke %-a

1. ábra: A relatív kockázati averzió a kockáztatott tőke százalékának függvényében
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2. ábra: Az ’Újfehértói fürtös’ termésátlagának alakulása Újfehértón 1999 és 2008
között

t/ha

16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
évek

3. ábra: Az ’Oblacsinszka’ termésátlagának alakulása Újfehértón 2001 és 2008 között
E (t/ha)
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4. ábra: Az E-V hatásosság szemléltetése az Újfehértón termesztett két meggyfajta
terméshozamára
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5. ábra: Elsőfokú sztochasztikus dominancia. Az eloszlásfüggvények az ’Újfehértói
fürtös’ és az ’Oblacsinszka’ meggyfajták terméshozamára vonatkoznak
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6. ábra: Másodfokú sztochasztikus dominancia. Az eloszlásfüggvények az ’Újfehértói
fürtös’ és az ’Oblacsinszka’ meggyfajták terméshozamára vonatkoznak
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7. ábra: Bizonyossági ellenérték görbék a kockázati averzió (ra) függvényében az
’Újfehértói fürtös’ és az ’Oblacsinszka’ meggyfajták terméshozamára

