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A Campbell-féle talajművelés. 
Irta: Be'ky Albert. 

T l T Campbell-féle talajművelésre és annak az erdőgazdaság 
J - \ keretében való alkalmazhatóságára vonatkozólag — a magam 

részéről már régebben figyelemmel kisérvén az idevonatkozó 
irodalmat — saját tapasztalataimra támaszkodva szólhatok a tárgyhoz. 

Az eddigelé gyakorolt talajművelési eljárásnak — eltekintve 
ez alkalommal a gyomirtásra és egyes növények különleges kíván
ságainak kielégítésére irányuló munkálatoktól — általában az volt 
a czélja, hogy a talaj termőrétegét beéredettnek nevezett állapotba 
juttassa s ebben fentartsa. Megvan pedig a talajnak ez az állapota 
akkor, ha termőrétege az altalajra szorosan reáfekszik; maga a 
termőréteg meg van ülepedve ugy, hogy morzsalékos szerkezetében 
részei egymáshoz simulva szervesnek mondható összefüggésben 
vannak s felszíne nem tömött, nem cserepes. Az ilyen talajban 
elegendő viz, levegő és melegség*) jelenlétében erélyesen történnek 

*) A táplálóanyagokat készakarva nem is emlitem, egyrészt mert ezek 
esetleg zavarólag hatnának, másrészt mert a talajnak táplálóanyagokkal való ellátása 
nem a szorosabb értelemban vett talajművelés fogalma alá tartozik. Szerző. 



meg azok a fizikai és vegyi folyamatok, amelyekkel a tápláléknak 
a talajban való előkészítése és abból való fölvétele jár. Beéredett 
talajban a hajcsövesség az altalajtól a felszínig (az eddigi talaj
művelési eljárás mellett) megvan, de másrészt a talaj nem annyira 
összetömődött, hogy benne a táplálék előkészítéséhez s a gyökér 
szükségletére kellő levegőáramlás meg ne történhessék. 

Levegő nélkül a talajban sincs élet. Hangsúlyoznom kell ezt 
azért, mert a későbbiekben rá fogok mutatni. A kellőnél jobban 
összetömődött talajban megvan ugyan a viz fölfelé való áram
lásának utja, de nincs elég levegő, mig a kellőnél lazább talajban 
sok a levegő, de sem a vízmozgás nem akadálytalan és mindenütt 
meglevő, sem a talajrészek nem alkotnak együvé tartozó, egyöntetű 
tömeget, ami a folyamatok megtörténésének feltétele. Ne feledjük 
el azt sem, hogy a talaj elengedhetlen melegsége összefügg a 
levegőcserével. 

A talajművelésnél tehát két ellentétes irány kiegyenlítéséről 
s a kiegyenlített beéredett állapot fentartásáról van szó. A talaj 
magától csak ülepedik, tömöttődik, de lazulni nem tud. Ugyan
ezért az eddigi talajművelő eljárások (eltekintve a henger kivételes 
s akkor is csak a felületre ható munkájától) kizárólag a talaj lazí
tására irányultak, de a lazított állapotból a beéredettbe való át
menetelt magára a talajra bizták s ennek minősége és az idő
járás szerint hosszabb-rövidebb ideig vártak, mig az bekövet
kezett. 

A talajművelő (lazitó) munkák legfontosabbja volt (és marad 
is) az őszvégi mélyszántás vagy mélyásás aszerint, amint mező
ről vagy kertről van szó. Ennél a talaj felszínét nem egyengették 
el, hanem rögösen hagyták, rábízván utóbbiak szétomlasztását a 
téli fagyra. Tavaszszal aztán megvizsgálták a földet s ha az a kellő
nél nem lett tömöttebbé, akkor nem szántották fel ismét, hanem 
csak (grubberrel vagy extirpátorral) megporhanyitották, mert a 
szántás fordítással kapcsolatosan porhanyit, a fordítás pedig ki
szárítja a talajt. Szántani tavaszszal csak akkor szoktak, ha a 
talaj keménysége a porhanyitók működését nem engedte meg s 
ezekkel nem is lehetett kielégítő eredményt elérni. 

A már bevetett földnek további munkálása a nem kapás
növényeknél (boronával vagy hengerrel) csak kivételes volt. A 
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kapásnövényeket talajlazitás és gyomirtás czéljából kapálták s 
gyökér- és gumófejlődés és támasztéknyujtás czéljából töltögették. 
A kalászosok tarlóját sekélyen feltörték ekével azért, hogy a gyom
magvakat kikelésre serkentsék, s hogy a talaj kiszáradását és fizikai 
tulajdonságának romlását (megkeményedését) megakadályozzák. 

Mint mondám, eddigelé a művelés csak a talaj lazítását szol
gálta, mig a megülepedés (beérés) a természet dolga volt. Campbell 
az ember kezébe vette ezt a műveletet is, jobban mondva módot 
talált arra, hogy a talaj beéredését mesterséges meglilepltéssel 
gyorsabbá tegye, aminek rendkívüli előnye abban nyilvánul, hogy 
a gyorsan beért talaj bevethető s a növények azt az időközt, ami 
eddigelé a beéredésre való várakozással telt el, tenyészetükre 
használják fel. Nagyfontosságú előny ez olyan éghajlat alatt, ahol 
a termények vízszükségletükkel a nyári nagy szárazság miatt csak
nem kizárólag a téli nedvességre vannak utalva s igy kívánatos, 
hogy azt a nagy hőség beállta előtt minél jobban kihasználják. 

A talajnak művelés alatt tartott termőrétegét eddigelé egész 
mélységben, fel a felszínig egyöntetű tömeggé igyekeztek tenni. 
Campbell ezzel szemben a talaj felszínének a viszonyok szerinte—8 
cm vastag rétegét, hogy úgy mondjam feláldozza (kivonja a tenyész
tés anyagából, holttá teszi) azzal, hogy porszerüvé munkálja s ezt 
a porszerű réteget állandóan fentartanl igyekszik. Ez a réteg védő
burokként rajta fekszik ugyan szorosan a termőrétegen, de vele 
csak érintkezik benső összeköttetés nélkül. Alatta a termőréteg 
beéredett marad, mert nedvességét a védőrétegnél megszakadt 
hajcsövesség nem vezeti a felszínre; a szél, hőség, esőpaskolás, 
szóval az időjárás viszontagságai ellen meg van védve s mind
ezek mellett a levegő a porszerű burkon át fennakadás nélkül 
áramolhatik beléje. 

Hogy a talaj felszínének meglazítása azt a száradástól óvja, 
lényegében régen tudott dolog; kapálással már régóta öntöznek 
a kertészek, csakhogy ezt a kapált réteget együvé foglalták a 
termőtalaj alsóbb részével s kapálni is hol mélyebben, hol seké
lyebben szoktak. Campbell érdeme, hogy ennek a porszerű réteg
nek rendkívüli hatását érdeme szerint felismerte, bebizonyította, 
elválasztotta a termő rétegtől, rendszerré tette, amelynek gyakor
lásához a borona mellé másik eszközt is szerkesztett. A porszem 
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réteg víztartó hatásáról könnyen meggyőződhetünk magunk is, ha 
koczkaczukornak élére czukorport hintve, az ellentétes élénél 
folyadékba (pl. a jól látszó feketekávéba) mártjuk. A folyadék fölfelé 
szivódása a pornál megakad s csak nagynehezen tör előre. 

Campbell rendszerének tehát két kidomborodó munkája van. 
Egyik a talaj beéredésének gyorsítása mesterséges ülepítéssel, 
másik a porszerü védőréteg előállítása és fentartása. A többi általa 
gyakorolt művelet a régieknek e kettő közé való alkalmazkodó 
beillesztése, mert pl. hogy az őszszel felszántott vagy felásott talajt 
tavaszszal felszántsuk vagy felássuk-e ismét, avagy nem, az régeb
ben épen olyan kérdés és gyakorlat volt, mint Campbell után; 
legfeljebb azt lehet mondani, hogy Campbell rendszere szerint 
hosszabb ideig tartja meg a talaj jó fizikai tulajdonságait s igy 
gyakrabban előfordulhat a tavaszi szántás mellőzésének esete. Vagy 
pl. az, hogy az uj rendszer szerint a kapásnövényeket (kukoricza, 
burgonya stb.) nem töltik fel, szintén nem uj, lévén a tengerinek 
éppen a szárazság ellen irányuló simán művelése Campbell föllépése 
előtt is napirenden. De Campbell rendszere szerint a töltögetés 
beilleszthetetlen s igy ez természetszerűleg elesett. 

Azokkal a vonatkoztatásokkal és irányadóul felállított tételek
kel, melyeket Lonkay Antal az Erd. Lapok f. évi 17. füzetében 
Campbell rendszerének hatása alatt csemetekerti munkálatainkra 
elősorol, nem értek mindenben egyet. 

Lonkay többek között (675. lap) azt mondja, hogy „csemete
kerti vetéseinket eddig ugy végeztük, hogy őszszel és tavaszszal is 
közvetlenül a vetés előtt ástunk". Ez a régebbi talajművelési elvek 
szerint sem volt helyes, mert ezelőtt is megülepedett talajba volt 
helyén a vetés s legalább is nem volt előrelátó az, aki nem 
igy járt el. 

A munkálatok előírásánál nem tesz különbséget talaj és talaj 
közt, hanem mindegyikre kimondja, hogy az őszszel megművelt 
talajt tavaszszal nem szükséges felásnunk, hanem csak sekélyen 
megkapálnunk s begereblyéznünk. Ez — miként már emlitém — 
nem Campbelltől eredő fogás, hanem régebben is megvolt. Álta
lánosságban való gyakorlásától óva intek mindenkit. Azt, hogy 
tavaszszal felássuk-e a földet vagy nem, minden egyes esetben 
külön s a helyszínen kell eldönteni. A több éven át rendszeresen 



művelt és trágyázott, tehát televényes talaj őszi megművelés után 
többnyire tavaszi ásás nélkül is kifogástalanná tehető. Televényben 
szegény, nagyon agyagos vagy nedves és eddigelé hiányosan 
vagy hibásan művelt föld azonban tavaszra bármilyen gondos és 
szakszerű őszi munkálás után is annyira összetömörül, hogy a 
levegőjárás benne hiányos annál is inkább, mert ezen állapota 
idővel folyton rosszabbodik. A kevésbbé beavatottak kedvéért jónak 
látom megemlíteni, hogy a Campbell által tömöritett talaj nem 
is annyira tömöritett, mint inkább ülepített; nem tömör, tömöti 
hanem olyan, mint a morzsalékossá művelt s mint ilyen magától 
megülepedett. Ha talajunk tavaszszal nem ilyen, akkor feltétlenül 
ásassuk fel, vagy legalább is mélyen (és nem sekélyen) kapáitas
suk meg. E munkához borongós vagy legalább ne szeles időt 
válaszszunk s akkor a kiszáradás ellen is megtettük a legszük
ségesebbet. Csemetenevelésről lévén szó, ne téveszszük szem elől, 
hogy a talaj több éven át nem lesz szabaddá s igy ha a bevetés 
előtt nem juttattuk az egész termőréteget megfelelő állapotba, 
azon később nem segíthetünk. Az előbbiekből önként következik, 
hogy a tavaszi felásást vagy kapálást abban az időben kell végez
nünk, hogy a vetés idejére a talaj beérjen. 

Campbell eljárása egyenesen a szárazság ellen irányul. Nekünk 
erdészeknek azonban nagyon sok olyan csemetekertünk van, ahol 
nem a szárazság, hanem a nedvesség a baj. Ilyen a legtöbb, a 
luczfenyő övében levő kert, ha helytelenül nem déli fekvésű. 
Ezekben többnyire attól pusztul ki az apró csemete, hogy a sok 
hólé s aztán eső a talajból kiszorítja a levegőt s a csemete meg
fullad. Van aztán sok olyan kertünk, amelyiknek talaja mohás, 
zsurlós s más u. n. savanyu füvet termő vagy erre hajlandó. Ennek 
szintén levegőhiány a baja, attól „savanyu". Ilyen kertekben 
hibáznánk, ha a szárazság ellen szóló eljárást követve, nem ipar
kodnánk a bajon levegőnyujtással, azaz talajporhanyitással 
segíteni. 

Ezek után nem tanácsolnám azt sem, hogy már az ágyakat 
is őszszel tapossuk ki, mert nem tudjuk, vájjon nem kell-e 
tavaszszal elrontanunk. Azt azonban nemcsak Campbellel, hanem 
már a régi jó talajművelőkkel én is hangsúlyozom, hogy minden 
talaj megmunkálásának legfőbb ideje az ősz. A tavaszi csak ennek 



kiegészítője, de másrészt az ősziek elmulasztott mély felásását (fel
szántást) semmiféle tavaszi munkával sem lehet pótolni. Aki tavaszszal 
bevetendő talaját őszszel nem ásatta fel mélyen, az eddig is hely
telenül cselekedett. 

A X I X . füzetben megjelent czikknek tárgyi részére is reagálva, 
a tekintetben, hogy mi volt a régi és mi az uj, egyszerűen hivat
kozom az elmondottakra. A csemeték fészkének az elültetés után 
való gondozását illetőleg pedig legyen szabad a VIII. füzetben 
közzétett czikkemre utalnom, ahol a fészeknek valamiféle elhalt 
növényi anyaggal való betakarását ajánlom, ami itt többet ér, 
mint a Campbell elve, melyet a csemetefészkek talajának gondo
zásánál vajmi ritkán alkalmazhatunk. 

Campbell azzal, hogy a talaj fizikai állapotának a tápanyaggal 
való ellátással szemben eddig kevésbbé méltatott fontosságára 
ellenállhatatlanul odaterelte a figyelmet (ami már más oldalról 
jövő indítékra is odairányult) s hogy a víznek a talajban való 
szerepét és mozgását az eddiginél még jobban megvilágította s 
végül, hogy mindezeket a gyakorlat számára is értékesithetőkké 
tette: a talajművelést nagy lépéssel vitte előre. A tőle tanulhatók
nak mi erdészek is lépten-nyomon hasznát vehetjük, de ne dobjuk 
sutba az eddigi talajművelési ismereteket, hanem csak egészítsük 
ki s ami a legfontosabb: ne akarjunk minden talajt egyforma 
eljárás szerint művelni, hanem arra törekedjünk, hogy az ismere
tek lehető teljességével minden egyes esetben meg tudjuk 
állapítani a legokszerübben végzendő munkálatot és annak 
mikéntjét. 

A Campbell-féle talaj művelési eljárás iránt mélyebben érdek
lődőknek ajánlom Campbellnek Ruffy Pál által magyarra átdolgo
zott „Okszerű talajmivelés" czimü könyvét, mely a „Pátria" könyv
kereskedésében (Budapest, IX., Üllői-ut 25.) fűzve 3'50 s vászon
kötésben 4 - 50 koronáért kapható. 
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