
Virágzás, termésérés és 
begyûjtés

A bibircses nyír egylaki, váltivarú virá-
gai április-májusban virágoznak. A por-
zós virágzatok már az elôzô év nyará-
nak végére kialakulnak. ôsszel már jól
láthatók a hosszúhajtások végén egye-
dül vagy hármasával a csüngô, 3–4 cm
hosszú barkák. A termôs virágzatok vi-
szont tavasszal, a rövidhajtásokon ala-
kulnak ki hengeres füzérek formájában,
amelyeket egymásra fekvô pikkelyek
fednek. Tavasszal, a virágzás idôpontjá-
ban a porzós virágzat jelentôsen meg-
nyúlik. Ezzel egyidejûleg kifejlôdik a
kezdetben aprócska és felálló termôs
virágzat is és szintén csüngôvé válik. A
hím virágok jelentôs mennyiségû pol-
lent termelnek, amit a szél terjeszt. A
pollenszóródás mindössze hat–nyolc
napig tart, és legerôsebb a felnyílás
után 3–4 nappal. Ezután a hím virágok
lehullanak, míg a termôs virágzatokból
hengeres, de – ellentétben az égerekkel
– nem fásodó terméságazatok fejlôdnek
ki. A terméságazatok nyár végén, ôsz
elején érnek be, amikor szétesnek. A
repülô madárhoz hasonló murvapikke-
lyen 3-3 mag képzôdik. A termés szár-
nyas makkocska. Svéd vizsgálatok sze-
rint egy terméságazat átlagosan 450 ma-
got tartalmaz. Egyetlen nyírfa pedig
mintegy 10 millió magot hoz évente
(Suszka et al., 1994).

Július-augusztusra a terméságazatok
megbarnulnak, a makkocskák világos-
barnák lesznek. A sérült terméságaza-
tok néha korábban érnek be és még ôsz
végén is a hajtásokon csüngenek. Ezek-
ben általában közepes minôségû mag
fejlôdik. Végül a terméságazatok a szél
és a vízvesztés hatására szétesnek. Né-

ha a terméságazatok széthullása egész
télen tart. A könnyû, szárnyas makkocs-
kákat a szél nagy távolságra is képes el-
juttatni. Terjesztésében a víz is szerepet
játszhat.

Gyûjteni akkor kell, amikor a ter-
méságazatok színe zöldbôl sárgára vált,
amikor még nem estek szét. A gyûjtést
akkor a legjobb megkezdeni, amikor a
terméságazat gyenge nyomásra szét-
esik, de nem törik. Gyûjthetô álló és
döntött fáról, lehetôleg a korona napsü-
tötte részébôl. A begyûjtött terméseket
zsákokba szedik. A gyûjtést száraz idô-
ben kell végezni, amikor a termések
kellôen szárazak. Ha döntött fáról törté-
nik a gyûjtés, akkor a fát lehetôleg rö-
viddel esô után kell kivágni, amikor a
terméságazatok kevésbé hajlamosak a
szétesésre.

A nyírtermés tisztítása és
szárítása

A begyûjtés után a termések nedvesség-
tartalma viszonylag nagy, ezért hajla-
mosak a befülledésre. Ezt elkerülendô,
a begyûjtött nyírtermést azonnal szét
kell teríteni száraz, hûvös, jól szellôzött
helyiségben 3–4 cm vastag rétegben. A
tételt naponta 3–4-szer át kell forgatni.
Egyes gyûjtôk felfüggesztett fakeretre
feszített vászonra terítik ki a begyûjtött
terméságazatokat kb. 10 cm vastag ré-
tegben, de itt is gyakran forgatják,
mindaddig, amíg szét nem esnek.

A terméságazatok kiszáradása több
hétig is eltarthat. A szétesés gyorsítható
csépléssel vagy rázással. A szétesés
után egy termés-murvapikkely keveré-
ket kapunk, melynek a tisztasága
30–40%. A pikkelyek és a törmelék
nagy része elválasztható vibrációs lap-
pal vagy szeleléssel. Jó eredményt ad a
2,5 mm lyukbôségû rostán való átszitá-
lás. A maradék pikkelyt légoszloppal
lehet eltávolítani. A gyakorlatban azon-
ban többnyire a pikkelyekkel együtt,
tisztítás nélkül vetik el a nyírtermést.
Ennek a keveréknek azonban jó eset-
ben csak 40%-a tiszta termés, melynek
jelentôs része ráadásul léha. 1 kg ter-
més-pikkely keverékben általában 500
ezer db csíraképes mag van.

A frissen begyûjtött, érett magvak
víztartalma normál idôjárás esetén
13–14%. A tárolásra szánt magvakat ki
kell szárítani. Erre egyaránt használható
enyhén melegített, 20–25 °C-os vagy
normál, 20 °C-os levegô. A nyírmag az
ortodox magvak csoportjába tartozik,
tehát károsodás nélkül elviseli a víz-
vesztést. Vizsgálatokkal mutatták ki,
hogy a 12%-ról 0%-ra kiszárított nyír-
magnak sem az életképessége, sem a
csírázóképessége nem változott, még a
kiszárítást követô, hat hónapos tárolás
után sem.

A nyírtermések tárolása
A normál víztartalmú termések egy télen
át problémamentesen eltarthatók fel-
akasztott zsákban, 10 cm-es rétegben, a
rétegek között újságpapírral. A 10–12%-
ra kiszárított magvak közönséges papír-
zsákban egy-két télen át megtartják
csírázóképességüket. A csírázóképesség
azonban a harmadik tél után jelentôsen
visszaesik. Ugyanakkor a faggyal szem-
beni ellenállása lehetôvé teszi a nyírmag
tárolását alacsony hômérsékleten, lég-
mentesen lezárt edényben, ami jelentô-
sen megnöveli az élettartamát. A teljesen
érett és száraz magvak az életképesség
csökkenése nélkül eltarthatók légmente-
sen lezárt edényben, hûtôkamrában két
télen át. A tapasztalatok szerint a 6–8%-
ra kiszárított nyírmagvak 2–4 °C-on há-
rom évig is megtartják a csírázóképes-
ségüket. Ha a magvakat két évnél to-
vább nem kell tárolni, akkor elegendô
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1. ábra. A nyírtermés felépítése
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15%-ra kiszikkasztani és –4...–10 °C-on
tárolhatók (Suszka et al., 1994).

Hosszabb idejû tárolás esetén a mag-
vakat 4% nedvességtartalom alá kell ki-
szikkasztani, és így légmentesen lezárt
edényben az elôbb említett hômérsék-
leten tárolhatók.

A nyírmag nyugalmi 
állapota

A nyírmag teljes sötétségben nem vagy
késve és csak igen kis mértékben csírá-
zik. A nyugalmi állapotot olyan gátló
anyag okozza, melyet többféle módon
tüntethetünk el:

• megvilágítással;
• hideg hatással – a vízzel átitatott

magvak alacsony hômérsékleten
történô 30–60 napos kezelésével;

• a magvak 7 napig tartó 6 °C-os víz-
ben való áztatásával.

Abban az esetben, ha a maghéj meg-
sérül, sötétben is jobb a csírázás, ami-
nek az lehet a magyarázata, hogy az
embrió oxigénellátása javul, és a gátló
anyagot az oxigén hatástalanítja. Az ala-
csony hômérséklet serkentô hatása jól
ismert a csemetetermelôk körében. Ép-
pen ezért egyes termelôk már a tél ele-
jén elvetik a nyírmagot, amit hóval ta-
karnak tavaszig.

Egyébként természetes körülmé-
nyek között a magvak mindenképpen
ki vannak téve a fényhatásnak is, ami-
kor a nedves erdôtalajon megszívják
magukat vízzel. Norvégiában figyelték
meg, hogy egyperces vörös fénnyel tör-
ténô megvilágítás 80%-kal emelte az
egyébként sötétben csírázó nyírmagvak
csírázási százalékát. Megfigyelték azt is,

hogy a bibircses nyír csírázása közepes
vagy nulla még fényben is, ha a hômér-
séklet alacsonyabb 8–10 °C-nál és ma-
gasabb 26 °C-nál.

A nyírmagvak nagyon jól csíráznak a
valamivel 0 °C feletti, 30–60 napig tartó
kezelés után, 20 °C közelében. A tél
elôtt vagy kora tavasszal – március-ápri-
lis hónapban – elvetett nyírmagvak
minden szükséges feltételt megkapnak
a nyugalmi állapot megszûnéséhez.

Magvizsgálatok
Az ISTA elôírásai szerint a laboratóriumi
minta tömege 10 g, amibôl 1 g vizsgála-
ti mintát kell elôállítani. A magvak kis
méreténél fogva egyes vizsgálatok elég-
gé nehézkesen végezhetôk el. Ilyen
például az életképességi vizsgálat. En-
nek legegyszerûbb módja – amit annak
eldöntésére célszerû elvégezni, hogy
egy adott fa vagy állomány termését ér-
demes-e begyûjteni – az itatóspapíron
történô szétzúzás. Az életképes, telt
magvak a zúzás után zsírfoltot hagynak
a papíron.

Az életképesség vizsgálható még
fénnyel történô átvilágítással vagy rönt-
gensugárral is. A csíráztatás hagyomá-
nyos módon, nedves szûrôpapíron,
Jacobsen-asztalon történik. Az elôírt
csíráztatási hômérséklet 20–30 °C (16+8
órán át).

A csemetekerti vetés
A gyakorlat számára fontos néhány
adat:

átlag ezermagtömeg 0,15 g
a magvak száma 1 kg tiszta magban

átlagosan 6,7 millió
a magvak száma 1 kg érett termés-

ágazatban átlagosan 2,7 millió
a terméságazatok száma5500 db/kg
A nyírmag – amint arra már utaltunk

– vethetô nyáron, közvetlenül a gyûj-
tés után, késô ôsszel vagy kora ta-
vasszal. A takaróföld vastagsága
1,5–4,5 mm, de takarás nélkül vagy
csak szalmatakarással is vethetô. Ha
nem takarjuk a vetést, akkor érdemes a
magvakat enyhe nyomással benyomni
a talaj felszínébe. Ezzel elejét vehetjük
annak, hogy az öntözôvíz összemossa
a magvakat. Öntözését egyébként is
óvatosan kell végezni, lehetôleg finom
cseppképzésû szórófejeket kell alkal-
mazni. A vetést az elsô két-három hó-
napban folyamatosan nedvesen kell
tartani, ezért célszerû ebben az idô-
szakban árnyalni is. A csírázás általá-
ban elhúzódik, a tavaszi vetés esetén
akár négy–hat hétig is eltart.

Svédországban és Finnországban az

alábbi módszerrel gyorsították meg a
nyírmag kelését (Suszka et al., 1994).

A tavaszi vetésnél az ágyás talajának
felsô rétegébe, kb. 1 cm mélységben,
fahamut kevertek és lassan átnedvesí-
tették 3 órán át kiöntözött 50–60 l/m2

vízzel. A vetôágyás felületi kiszárítása
után a talajt lehengerezték, de ugyanezt
tették a hamu hozzáadása elôtt is, majd
gondosan elgereblyézték. Ezt követôen
nagyon sûrûn elvetették a nyírmag-
vakat (1–2 mm-re egymástól), nagyon
vékony talajréteggel betakarták, amire
fenyôtûréteget terítettek, de ezt már
nem hengerezték újra. Az ágyást ezután
naponta háromszor öntözték 1,5 l/m2

vízzel. A magoncok 8–10 nap múlva je-
lentek meg. Mindaddig, amíg az elsô
lomblevelek ki nem fejlôdtek, naponta
kétszer öntözték a vetést. Ez a vetési
módszer alkalmazható a könnyû talajú
szabadföldi ágyásokban is.

A csemete növôtérszükséglete 25–30
cm2. Ennek megfelelôen 1 m2-en
300–400 db 1/0-s csemete nevelhetô
meg. A tavasszal vetett magból nevelt
csemete egy év alatt eléri a kiültethetô
méretet. Ha mégsem, akkor érdemes
visszaiskolázni. A csemete méreteire
vonatkozóan sem az Európai Unión be-
lül, sem Magyarországon nincs elôírás
[91/1997. (XI. 28.) FM rendelet; MSZ
20210/3–82]. Lengyelországban a 25/50
cm-es egyéves magágyi csemetét tartják
a legjobb ültetési anyagnak.

A magyar erdészeti csemeteterme-
lésben a nyír viszonylag jelentôs szere-
pet játszik. Az 1999/2000. szezonban
1667 edb csemetét termeltek Magyaror-
szágon.

Dr. Barna Tamás

2. ábra. A bibircses nyír csíracsemetéje
(Csapody Vera rajza)

„Kiss Ferenc” Erdészeti Szakközépiskola
(Technikum), Szeged, 1961-ben végzett er-
désztechnikus osztálya:
Igazgató: Obermayer György
Osztályfõnök: Gál István
Ádok Vincze dr., Áncsán György, Balázs
József, Bánfi Sándor, Bíró Dezsõ, Bognár
Miklós, Csorba Erzsébet†, Darabos István
dr., Dobó Sándor, Erhardt János, Fodor Já-
nos†, Füredi Tibor, Gémes Lajos†, Glück
István, Halápi Olga, Homonnay János†,
Káldy György, Kiss Antal†, Kiss János,
Kottász Tamás, Krajcsovics István, Króner
József, Nagy Gábor, Német János, Rácz Im-
re, Schultheisz József, Szabó Gábor, Szabó
Gyula, Szenészi Béla, Telegdy Pál, Tölgyesi
László, Török László, Vadasdy Kálmán,
Varga Lajos, Varró Sándor
2001. május 25-én (pénteken) 14 órakor az
iskola épületében tartja 40 éves osztályta-
lálkozóját.
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