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Kolobarjenje
Kolobarjenje je metoda razvrščanja rastlin na vrtu, znana tudi pod izrazom
vrstenje. Če kolobarimo, skrbimo, da na istem mestu na vrtu ne raste vsako
leto enaka rastlina in niti rastlina iz iste botanične družine. Različne vrste
zelenjave imajo namreč različne potrebe in tako tudi vplivajo na zemljo, v
kateri uspevajo. Če želimo torej ohraniti ustrezno strukturo in kakovost
zemlje, je dobro, da rastline sadimo v primernem zaporedju. Kolobarjenje je
po mnenju mnogih strokovnjakov nujno, da ohranimo rodovitnost zemlje na
vrtu in dober pridelek.
Kolobarjenje so poznale že stare rimske, grške, egipčanske in mezopotamske
civilizacije. Ima mnogo prednosti. Prva izmed njih je ta, da preprečuje, da bi
se zemlja »iztrošila«. Če namreč vsako leto na istem mestu sadimo enako
rastlino, bo ta iz zemlje črpala in vanjo odlagala vedno enake snovi.
Posledično bodo taka tla postala neuravnotežena. Če pa bomo na primer eno
leto sadili rastlino z globokimi koreninami, drugo leto pa tako s plitvimi, bosta
črpali hranilne snovi iz več plasti zemlje. Podobno je pri rastlinah, ki v zemljo
določena hranila odlagajo – najbolje je, da naslednje leto na tem mestu
sadimo zelenjadnico, ki bo ta hranila potrebovala in bo zanje hvaležna.
Naslednja prednost kolobarjenja je preprečitev pojavljanja škodljivcev in
bolezni. Vsaka rastlina pusti za seboj morebitne glivice, bakterije, viruse in
škodljivce. Ti prezimijo v zemlji, ko pa se otopli, spet iščejo svojega gostitelja
– rastlino, kjer so se prej razvili. Če jo bodo našli, se bodo v naslednjem letu
naprej razmnoževali. Če pa bomo na vrtu kolobarili in naslednjo sezono
posadili na isto mesto drugo vrsto rastline, bomo te nadloge preprečili.

Rastline se med seboj razlikujejo tudi glede pokrivnosti tal: medtem ko nam
bodo bučke s svojimi veliki listi pokrile tla in tam ne bo raslo dosti plevela, se
bo ta na poljini s čebulo bolj razrasel. Določene rastline s svojimi
koreninskimi izločki plevel celo zatirajo. Menjava različnih rastlin lahko omeji
rast in razmnoževanje plevela v zemlji.
S kolobarjenjem torej poskrbimo, da bodo različne rastline enakomerno
črpale hranilne snovi iz zemlje, da jih bodo črpale iz vseh plasti ter zemljo
bogatile in jo ohranjale v dobri kondiciji. Veliko je priporočil in možnosti,
katere rastline konkretno lahko uvrstimo v svoj kolobar. Nekateri
strokovnjaki priporočajo tudi sajenje in saditev rastlin za zeleni podor, ki
zemljo rahljajo in zračijo (različne detelje, ogrščica, bela gorjušica itd.).
Različne večletne saditvene načrte boste našli skoraj v vsaki knjigi o
vrtnarjenju. Spodaj vam ponujamo le eno od možnosti. Naše vodilo naj bo,
naj »vsaka naslednja rastlina v kolobarju /…/ izkoristi ali popravi to, na kar
prejšnja rastlina ni mogla vplivati« (Bavec 2001: 162). Pri tem upoštevajmo,
kolikor je mogoče, tudi dobrososedske odnose med rastlinami in se
pozanimajmo, v katero botanično skupino spada izbrana zelenjadnica.
Ugodna zaporedja vrtnin (Pušenjak 2007: 83–84):
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