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Tarlóméz vagy tarlóhántás?
Növényvédelmi szempontból a tarlók a gyomok egyik legfontosabb szaporító helyének számítanak, ezért a
modern mezőgazdaság korában a tarlók aratás utáni gyors felhántására
törekednek (1-2. kép). Ennek következtében az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a tipikus tarlónövények élettere, hisz ezek a fajok a tarlókon még tovább virágoznak, és ott jutnak el a teljes magérlelés fázisáig.
Ilyen növény a tarlóvirág vagy más
néven tarló tisztesfű (Stachys annua),
amely a mezőgazdaság iparszerűsítése
előtt, kötöttebb és bázisokban gazdag
talajokon a tarlókat nyár végén és ősz
elején óriási tömegekben borította.
A tarlóvirág kiváló nektártermelő és
az 1950-es évekig az egyik legfontosabb mézelő növénynek tartották. A
méhészet számára jövedelmező tarlómézet biztosított (3. kép). A tarlóhántások kötelezővé tétele a tarlóméz
elmaradását okozta, ami nagyban sújtotta a méhészetet, és ez az 50-es években a növénytermesztők és a méhészek közötti ellentét kialakulásához
vezetett. A növényvédelmi szakemberek a méhészeti hasznot elenyészőnek
tartották a tarlóhántás gyomirtási
szükségszerűségével szemben.

gényedett, hasznos beporzó fauna számára. Az is említésre méltó, hogy a társulás még őszi időszakban is termel
nektárt és pollent, amikor más mézelő
növények már alig virágoznak. Az
agroökoszisztémák táplálékláncában

még további fontos szerep jut a tarlóvirágos gyomtársulásnak. Nevezetesen,
fajainak többsége ehető gyommagokat
biztosít a veszélyeztetett, szántóföldi
élőhelyekhez kötődő madárfauna (pl.
fürj, fogoly, túzok) részére is.

1. kép A korai tarlóhántás a modern mezőgazdaság jellemzője

Hasznos beporzók,
veszélyeztetett madarak
Az utóbbi 15 év botanikai kutatásai
feltárták, hogy a tarlóvirágnak még
léteznek olyan „maradványállományai”,
melyek átvészelték az elmúlt évtizedek
intenzív termesztési viszonyait (4. kép).
Tarlóvirág–fakó muhar társulásnak
nevezi a szakirodalom ezt a fajokban
különösen gazdag asszociációt, ahol a
rovarbeporzású növényfajok aránya 70
% körüli. Ezért a még létező tarlóvirágos termőhelyek menedéket nyújthatnak a kemizáció következtében elsze-
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2. kép A tarlóvirágot virágzás előtt elpusztítja a korai tarlóhántás

Parlagfű-invázió

3. kép A tarlóvirág ajakos virágai sok nektárt termelnek

Jelenleg a társulás fennmaradását
leginkább veszélyeztető tényező a
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
növekvő térhódítása. Sajnos a parlagfű terjedése hatványozottan meggyorsítja a társulás ma még meglévő
állományainak eltűnését, egyrészt
azáltal, hogy elözönli az élőhelyeket
és elnyomja az értékesebb gyomfajokat (5. kép). Másrészt azért is, mert a
visszaszorítására tett erőfeszítések
egyik fontos eleme a tarlók aratás
utáni azonnali felhántása, ami a teljes
gyomnövényzet megsemmisítésével
egyenlő.
Pedig fontos lenne, hogy megőrizzük ezt a Kárpát-medencére jellemző,
különleges gyomtársulást. A parlagfű
irtását kötelezővé tévő rendelet kétségtelenül kívánatos, de pusztuló
biodiverzitásunk védelmének érdekében mindenképp igényelne némi
újragondolást. Talán a hatóságok
összefogásával és szakértők bevonásával ki lehetne dolgozni olyan stratégiákat, hogy speciális szántóföldi élőhelyeken harmonizálni lehetne a természetvédelem és a növényvédelem
ellentétes érdekeit.
Védelmi javaslatok

4. kép Fehérlik a tarló a tarlóvirágtól

5. kép A parlagfű a tarlóvirágos élőhelyekre is benyomul

Azon a kevés szántóföldön, ahol a
tarlóvirág még tömegesen fellelhető,
és nincs vagy csekély a parlagfű-fertőzés, a tarlóhántások időpontját
november elejére, vagy a madárfauna
érdekében akár február végéig ajánlatos lenne elhalasztani. Ezeken a
termőhelyeken a vetésforgóban lehetőség szerint a gabonák, azok közül is
inkább a tavasziak lehetnének túlsúlyban. Érdemes lenne méhészek
bevonásával a tarlóméz termelését
újra fellendíteni, így talán népszerűbb lenne ez a természetvédelmi
kezdeményezés. Bár a méhészetet
csak kellő mértékletességgel szabadna folytatni, hogy a mézelő méh ne
kényszerítse hátrányos versengésbe a
vad beporzókat. Fontos lenne olyan
stratégiák kidolgozása is, amely szelektív beavatkozással próbálná ezen
területek parlagfű-mentesítését megoldani.


A képek a szerző felvételei.
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