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Gabe Brown

PORBÓL ÉLET
Egy család útja a regeneratív mezőgazdálkodás felé

Annak a félénk lánynak, aki egy városi fiúra várt, 
hogy elvigye őt a farmról, ahol született. 

Csakhogy az a városi fiú visszavitte őt arra a farmra, 
ahol a lány az egész életét annak szentelte, 

hogy első és legfontosabb támogatója legyen a nagy kísérletben: 
a terméketlen, sívó homok és sár átváltoztatásában 

eleven és dús termőtalajjá. 
Külön köszönet illeti gyermekeinket, Kellyt és Pault; 

a ti rendíthetetlen szeretetetek és támogatásotok a legtöbb, 
amit egy apa megkívánhat. 
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A kiadó előszava

Egy markolóval ásott, hatalmas gödörben álltam Dobos Endrével a Bábolnai Gazdana-
pok 2021. évi rendezvényén. Mintha csak egy orvosi CT-n keresztül pillantanánk be az 
emberi szervezetbe, a különböző színű és állagú talajrétegeken keresztül látványosan 
tárultak fel a kukoricatábla föld alatti történelmének belső titkai. Endre, a Miskolci 
Egyetem talajtan-oktatója a termőföld szerkezetének szenvedélyes bemutatásával szem-
léltette az érdeklődő gazdáknak hazánk eredetileg egyik legkiválóbb adottságú földjé-
nek mára meglehetősen leromlott állapotát. A gazdák nagyrészt megértették mondan-
dóját, de szinte kivétel nélkül felsóhajtottak: biztos szörnyű, de bárcsak nekem ilyen 
földem lehetne otthon! Reakcióik pontosan visszaigazolják azt, amivel a mezőgazdaság-
gal foglalkozó kutatók már jó ideje világszerte szembesülnek: termőtalajaink óriási mér-
tékben leromlottak. 

A jelenlévők reakciója egységes volt: mit tehetnénk? – kérdezték. Udvariasan hallgat-
ták a választ, amelyben Endre a talajbiológia elsődleges fontosságát hangsúlyozta, én 
pedig figyeltem őket és tamáskodó arckifejezésükből megértettem: az agrokémia kor-
szakában eltöltött 40–50 év csaknem kitörölhetetlenül bevéste a gazdák tudatába, hogy 
a természetes biológiai folyamatok helyettesíthetők a fizikai művelés és a kémiai inputok 
kombinációjával, és kérdéseikre is ebből az irányból várták a megoldást. Endre válasza-
it hallgatva azonban csalódniuk kellett…

Nem csodálkozhatunk, hiszen ezt a vészterhes jelenséget tökéletesen ismerjük min-
dennapi életünkből. A jó levegőt, az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgást, az 
alacsony stresszel járó életet megpróbáljuk kémiai úton: gyógyszerekkel, mesterséges 
táplálék-kiegészítőkkel és hangulatjavítókkal helyettesíteni. Tragikus egészségügyi sta-
tisztikáink pontosan megmutatják, milyen sikerrel. 

Az elmúlt évtizedekben a különféle táplálékallergiában szenvedők és mentálhigiénés 
segítségre szorulók számának döbbenetes emelkedése, illetve a daganatos és érrendszeri 
megbetegedések tartósan magas száma látványosan mutatja a természettől elszakadó 
ember mindennapi küszködését a betegségekkel, modern életvitelének és természetes 
fizikai adottságainak összeegyeztethetetlenségét.
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Ugyanez a küzdelem folyik láthatatlanul a talpunk alatt a termőföldben. A talaj erő-
teljes forgatásával romboljuk a talaj szerkezetét és kiforgatjuk élőhelyükből a talajlakó 
szervezeteket, amelyek jó része nem éli túl a durva beavatkozást. A földeknek az év nagy 
részére kiterjedő parlagon hagyása, illetve a műtrágyahasználat megzavarja a növények 
és a mikroorganizmusok száz és százmillió éve kialakult együttműködését, ráadásul ez 
utóbbi talajsavanyító hatása tovább csökkenti a gyökérzónában élő baktériumok szá-
mát. A csávázószerek, totális gyomirtók és rovarölők tovább rombolják az amúgy is 
meggyengült talajlakó életközösségeket. Mindezek következtében talajaink szerves-
anyag-tartalma az elmúlt évtizedekben a harmadára-negyedére csökkent.

Gabe Brown Porból élet című könyve ugyanakkor reményt ad, mert hitelesen és ért-
hetően megmutatja, hogy a természet törvényeit figyelmen kívül hagyó, elbizakodott 
ember visszatalálhat a gyökerekhez, és okosan, intenzív talajbolygatás és halálfejes címké-
jű vegyszerek használata nélkül is képes növényeket termeszteni és állatokat tenyészteni 
a megfelelő mennyiségben – éppúgy, mint ahogyan az ember által nem háborgatott 
természet teszi ezt évmilliók óta szüntelenül.

Biztos vagyok benne, hogy ha Gabe és a hozzá hasonló úttörők segítségével megértjük 
talajaink leromlásának okait, egyben képesek is leszünk degradációjuk visszafordítására.  
Ha pedig jobban megismerve és tiszteletben tartva a természet törvényeit, mezőgazda-
ságunkkal visszatérünk a helyes útra, ugyan mi akadályozhatna meg bennünket abban, 
hogy az így megszerzett tapasztalatokat alkalmazva saját életmódunkat is a megfelelő 
irányba tereljük? 

Vajon van ennél fontosabb?
Szabó László 
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Előszó

Gabe Brownnal akkor ismerkedtem meg, amikor felkértem egy előadás megtartására a 
Quivira Coalition 2012-es, Hogyan etessünk kilencmilliárd embert – az alapoktól című 
konferenciáján. A téma egy évvel korábban, az ausztráliai Új-Dél-Walesben, a birkate-
nyésztő Colin Seisnél tett látogatásunkkor ötlött az eszembe. Hevült beszélgetést foly-
tattunk a Colin és szomszédja, Darryl Cluff által kipróbált legeltetéssel kombinált nö-
vénytermesztésről, a regeneratív mezőgazdálkodás új módszeréről, ami voltaképpen 
abban áll, hogy egy területen tart állatokat és termeszt haszonnövényeket. Beszélgeté-
sünk során ébredtem rá: Colin és Darryl kísérlete rendkívül izgalmas megoldást kínál 
arra az egyre sürgetőbb kihívásra, hogy miként élelmezzünk kilencmilliárd embert – 
2050-re ugyanis előreláthatóan ennyien leszünk.

Az egyik válasz a legeltetéssel kombinált növénytermesztés, de vannak más ötletek is, 
amelyek éppígy részét képezik a regeneratív mezőgazdálkodásnak – a haszonnövény-ter-
mesztést, és egyidejűen a kizsigerelt, terméketlenné vált föld új életre támasztását célzó 
biológiai rendszernek. A cél, hogy fenntartsuk a talaj egészségét olyan megoldásokkal, 
amelyek fokozzák a mikrobák tevékenységét és a szénciklus hatékonyságát, előmozdít-
ják a növények és állatok egészségét, és mindezzel hozzájárulnak az emberek tömegei-
nek táplálásához is. Ennek a megközelítésnek elemei a talajbolygatás mellőzése, a kü-
lönböző takarónövények használata, a vetésforgó, a helyben keletkezett talajjavítók 
(zöldtrágya, istállótrágya) használata, a lehető legkevesebb gyomirtószer alkalmazása, 
illetve a kártevőirtók és a műtrágyák teljes mellőzése – mindez együtt és egyidejűen az 
állatállomány legeltetésével. És ahogy Colin Seis bebizonyította, a regeneratív mezőgaz-
dálkodás még jövedelmező is lehet.

Colin és én egyre izgatottabban vártuk a konferenciát. Amikor arra kértem, hogy 
javasoljon többeket is, akik nemcsak a regeneratív mezőgazdaság területén járatosak, de 
jó előadók is, elsőként Gabe Brown nevét említette. 

A konferencia hallgatósága megtudhatta, hogy Gabe és felesége, Shelly az 1990-es 
évek elején vásárolta meg az észak-dakotai Bismarck közelében fekvő farmot Shelly 
szüleitől, és kezdtek gabonát termeszteni, illetve marhákat tartani a megszokott módon 
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– vagyis talajműveléssel, illetve tömérdek gyom- és rovarirtó, meg műtrágyák felhaszná-
lásával. Három évvel később annak érdekében, hogy a talaj nedvességtartalmát meg-
őrizzék és az üzemanyag-felhasználást is csökkentsék, áttértek a talajbolygatást mellőző 
módszerek alkalmazására. Miután azonban a kedvezőtlen időjárás követ keztében éveken 
át igen rossz eredményeket értek el és kétségbeejtő anyagi helyzetbe kerültek, megin-
dultak egy váratlan és forradalmi jelentőségű úton az ipari mezőgazdaságtól a biológiai, 
regeneratív gazdálkodás felé. 

Kétezer hektáros birtokukon – mesélte Gabe a konferencia résztvevőinek – most 
haszonnal termesztenek sokféle növényt, például kukoricát, búzát és takarónövényeket 
– utóbbiakat az egész vegetációs időszak során, elsősorban a talaj védelme érdekében. 
Szarvasmarhát és juhokat legeltetnek, tyúkokat és disznókat tartanak szabadon, termel-
nek mézet, zöldséget és gyümölcsöt, amit mind közvetlenül a fogyasztóknak értékesíte-
nek. Mindabban, amit a hagyományos gazdálkodást folytató termelők komoly nehéz-
ségnek tekintenek – talajtömörödés, szélerózió, árvizek, betegségek, kártevők, gyomok, 
magas költségek és alacsony terméseredmények –, Gabe az ökoszisztéma rossz műkö-
désének jeleit ismeri fel. A húsz évnyi kísérletezés és finomítás során megszületett 
Brown-modell sokféle módon kezeli ezeket a kihívásokat, a legfőbb eszköz azonban a 
talajlakó életközösség egészségének helyreállítása.

Gabe előadása akkora tetszést aratott és olyan lelkesítőnek bizonyult, hogy 2014-ben 
ismét meghívtam őt és fiát, Pault, ezúttal egy workshop vezetésére. Egyik felvillanyozó 
témájuk a talaj termesztése volt. Talajt termeszteni? Mindeddig úgy tudtuk, hogy két-há-
rom centiméter vastagságú talaj vagy ezer év alatt keletkezik, Gabe azonban azt állította, 
hogy regeneratív módszerekkel mindössze húsz év alatt öt-tíz centiméter vastag réteget 
sikerült létrehoznia. Talajlakó mikrobák, mikorrhizás gombák, giliszták, szervesanya-
gok, gyökerek, napfény és a növények által fotoszintézis útján előállított „folyékony 
szén” segítségével újra felfedezték a hosszú éveken át folytatott ipari mezőgazdálkodás 
során összetömörödött, kizsigerelt föld tápanyagokban gazdag, porhanyós talajjá való 
átalakításának természetes folyamatát. A zsúfolásig megtelt előadóteremben Gabe és 
Paul elmondta, hogy az ok egyszerű: az élet hatalmas erő, amit ha szabadon engednek, 
növekszik, terjed és új életet teremt.

Nem meglepő, hogy Gabe népszerű, sokat utazó előadó, a regeneratív mezőgazdál-
kodás szószólója lett. A 2016–17-es tél folyamán több mint száz helyre látogatott el, és 
huszonháromezer főt is meghaladó hallgatóság előtt beszélt – nem számítva a negyed-
milliós online közönséget. Minden nyáron sok százan keresik fel a Brown’s Ranchet, és 
megszámlálhatatlanul sokan a honlapjukat. Az elmúlt években Gabe számos televíziós 
műsorban szerepelt és beszélt az élelmiszer- és talajegészségügy kérdéseiről – meggyőző-
dése szerint mindez azt bizonyítja, hogy egyre élénkebb az érdeklődés a regeneratív 
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mezőgazdálkodás iránt a változást áhító fogyasztók, gazdálkodók, állattenyésztők, de 
még a hagyományos módszereket követő termelők köreiben is.

Már csak egyvalami hiányzott – a könyv. A Chelsea Green kiadó biztatta Gabe-et, 
hogy írja meg tapasztalatait, ő azonban nagyon nehezen talált időt erre a feladatra. A ki-
adó főszerkesztőjével, Fern Marshall Bradleyvel minden előzetes terv nélkül kialakult 
beszélgetés nyomán magam is belesodródtam a kezdeményezésbe; arra a megállapításra 
jutottunk, hogy Gabe könyve a regeneratív mezőgazdálkodás tudományának rendkívül 
értékes forrásmunkája lehetne, és megkérdeztem, hogyan tudnám elősegíteni a meg-
születését. Gabe örömmel vállalta az együttműködést, és pár hónap múlva már mun-
kához is láttunk – az én feladatom valójában leginkább Gabe hajszolása volt. Megtisztel-
tetésnek érzem, hogy részt vehettem a terv megvalósításában, és máig ugyanolyan lelkes 
csodálója vagyok Brownék tevékenységének, mint amikor először találkoztam velük.

Ma, a szélsőséges megosztottság, a virtuális valóság, és a tények iránti elképesztő 
közöny korszakában a Brown’s Ranch példája világosan mutatja, hogy az egészséges, 
termékeny talaj iránti igény mindannyiunkat egyesíthet. A táplálék megtermelésében az 
égvilágon semmi virtualitás sincs. Az ember nem élhet meg pixeleken. Testünknek 
táplálék kell, ami azt jelenti, hogy nem nélkülözhetjük a farmokat, ahol pedig egészsé-
ges talajra van szükség. Ha egészségesek akarunk lenni, egészséges talajban megtermelt 
egészséges élelmiszert kell fogyasztanunk – ilyen talaj pedig nem kémiai, hanem csakis 
biológiai úton keletkezik. Ha fel akarjuk számolni a megosztottságot, rugalmasak aka-
runk lenni, és lehetőségeket akarunk teremteni a gyermekeinknek, akkor legalul, a ta-
lajnál kell kezdenünk, és egyszerre mindig egy-egy növény- és állatfajt szem előtt tartva 
onnan haladnunk felfelé.

Brownék példája bizonyítja, hogy eltökéltséggel és kitartással mindez lehetséges. 
 

Courtney White
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Bevezetés • A legjobb tanító

Létezésünk alapja – több értelemben is – a talaj. Ez a tény rendkívül mélyen áthatja gon-
dolkodásomat; szinte el sem akarom hinni, hogy korábban, amikor elkezdtem a gaz-
dálkodást, magam is oly sokféle talajromboló technikát alkalmaztam. Nos, akkor még 
nem tudtam, hogy léteznek másféle technikák is. A főiskolán mindent megtanultunk 
a jelenlegi, ipari mezőgazdaságról, amely nem a természetes ökológiai rendszerek mű-
ködésén, hanem egy rendkívül leegyszerűsítő és szűklátókörű szemléleten alapul. A 
farmom története valójában arról szól, hogy miként vettem át, és változtattam egészsé-
ges, jól jövedelmező gazdasággá egy súlyosan leromlott, az ipari mezőgazdaság módsze-
reivel művelt, és akkorra már igen csekély jövedelmet termelő területet. A hosszú út 
próbálkozásokon, folyamatos kísérletezésen, sok-sok kudarcon és olykor sikereken át 
vezetett a mai állapot felé. Sokaktól tanultam: farmerektől, állattenyésztőktől, kutatók-
tól, ökológusoktól és a családom tagjaitól – a legjobb tanító azonban maga a Természet.

A farmon a mindennapi munka során a legtöbb döntésemet – így vagy úgy – az a 
cél vezérli, hogy folyamatosan védelmezzem és gazdagítsam a talajt. Ebbeli törekvésem-
ben öt elvet tartok szem előtt, amelyeket a Természet alakított ki felfoghatatlan hosszú-
ságú korszakok alatt. Ezek az elvek ugyanazok és változatlanok az egész Földön minde-
nütt, ahol növények nőnek, és süt a Nap. A kertészek és farmerek világszerte ezek 
figyelembevételével hozhatnak létre egészséges, vastag, megfelelő nedvességtartalmú, és 
tápanyagokban gazdag talajt. 

Az öt alapelv a következő:
1. Békén hagyni • Kerüljük vagy korlátozzuk a talaj mechanikai, kémiai és 

fizikai háborgatását. Az ilyen beavatkozások szétrombolják az otthont, 
amit a természet a talaj termékenységéért felelős szervezetek számára 
létrehozott. Az egészséges talaj szilárd részei között pórusok, parányi 
hasadékok helyezkednek el, amelyek lehetővé teszik a víz behatolását. A 
szántás következménye a talajerózió; az értékes tápanyagok távozása, el-
pocsékolása. A műtrágyák, valamint gyom-, gomba- és kártevőirtó sze-
rek ugyancsak káros hatással vannak a talajlakó életközösségekre.
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2. Védelem • Tartsuk mindig „takaró” alatt, ez elengedhetetlenül szükséges 
a talaj egészségének visszaállításához. A csupasz, fedetlen talaj természet-
ellenes – a természet mindig gondoskodik valamilyen fedésről, véde-
lemről. A normális védőburok megóvja a talajt a víz és a szél okozta 
eróziótól, egyúttal pedig otthont és táplálékot nyújt az apró, a parányi 
és a mikroszkopikus szervezeteknek. Megakadályozza továbbá a nedves-
ség elpárolgását, és a gyommagvak kicsírázását.

3. Sokféleség • Törekedjünk minél több növény- és állatfaj meghonosítására. 
Ugyan, hol hoz létre a természet monokultúrákat? Ilyet csak mi, embe-
rek teszünk. Ha körülnézek egy természetes állapotú füves síkságon, az 
első dolog, ami feltűnik, a fajok hihetetlen sokfélesége. Fűfélék, virágok, 
hüvelyesek és cserjék élnek egymás mellett tökéletes harmóniában. 
Gondoljunk csak arra, hogy mi mindent kínálnak nekünk ezek a nö-
vényfajok. Vannak köztük sekély, és vannak mélyre hatoló gyökérzetűek; 
némelyik szerteszét ágazik, némelyik karó. Akad nak magas, és akadnak 
alacsony széntartalmúak. Mindegyik fontos szerepet játszik a talaj egész-
ségének fenntartásában. A sokszínűség javítja az ökológiai rendszerek 
működését.

4. Eleven gyökerek • Igyekezzünk a lehető legtovább életben tartani a gyö-
kereket. Ha tavasszal sétálunk egy kicsit a természetben, láthatjuk, hogy 
az elvékonyodó hó alól már előbújnak az első zöld hajtások. Ősz végén 
vagy tél elején ugyanerre járva még mindig növekedő növényeket lá-
tunk, ami azt jelenti, hogy odalent élnek a gyökerek, amelyek a mélybe 
juttatják a talajlakó élőlények legfontosabb táplálékát: a szenet, ez az 
életközösség pedig a tápanyagok körforgása révén élteti a növényeket. 
Észak-Dakota államban, ahol élek, az utolsó tavaszi fagyok május köze-
pe táján, az első ősziek pedig szeptember derekán köszöntenek be, és 
régebben úgy gondoltam, hogy nagyjából a közöttük eltelt százhúsz nap 
a növekedési időszak. Micsoda tévedés! Az őszi vetésű kétnyári növé-
nyek a tél első időszakában is növekszenek, és már igen kora tavasszal 
véget vetnek a téli szunnyadásnak, vagyis már akkor táplálni kezdik a 
talajlakó szervezeteket, amikor a többi növény még tétlenül pihen.

5. Állatok • A természet állatok nélkül nem működhet. Egyszerűen így van. 
Sokféle haszna van annak, ha a növénytermesztésben megjelennek a 
haszonállatok is. Először is: a legelés arra serkenti a növényeket, hogy 
több szénvegyületet juttassanak a talajba, ez pedig a táp anyag-körforgás-
nak ad lendületet. Nagy előny természetesen az is, hogy a légköri szén-
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dioxid megkötése lassítja a klímaváltozás folyamatát. Ahhoz pedig, hogy 
a talajban egészséges ökoszisztéma működjön, nemcsak a haszonállatok-
nak, hanem a beporzóknak, a ragadozó rovaroknak, a földigilisztáknak 
és számtalanféle mikroszkopikus lénynek is otthont kell nyújtanunk.

Könyvemben újra és újra szóba fogom hozni ezeket az alapelveket, sőt, a teljes hetedik 
fejezetet arra szánom, hogy részletesen beszéljek róluk, és hangsúlyozzam fontosságukat. 
Ezek jelentik minden gazdálkodói tevékenységem alapját és vezérfonalát. Remélem, 
hogy aki elolvassa ezt a könyvet, nemcsak megérti és magáévá teszi őket, hanem hasz-
nukat is veszi saját gazdaságának megelevenítésében, jobbá tételében is. Valójában ez az 
Élet a porból nagy utazása.


