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Prekopavati ali ne prekopavati?
Pogosta slika, ki jo lahko opazujemo na podeželju jeseni ali zgodaj spomladi,
so obdelovalci zemlje, ki s svojimi stroji orjejo njive in jih pripravljajo za
naslednjo sezono sajenja. Zorano njivo pred posaditvijo obdelajo še s
frezami, da grobe in zbite kose zemlje še bolj zrahljajo. Na ta način
pravzaprav vsi pripravljamo svoje zelenjavne grede in vrtove. Če že nimamo
strojev, pa to storimo z vilami ali lopato. Vendar: ali je to edini pravi način?
Tokrat se v prispevku posvečamo dejavnosti, ki je pravzaprav stara že toliko
kot poljedelstvo samo, vendar jo veliko, da ne rečemo celo večina
strokovnjakov, vedno bolj odsvetuje.
Vsem tem poznavalcem vrtnarstva, ki prekopavanja ne priporočajo, je
skupna ena teza – in ta je, da s prekopavanjem preveč posegamo v naravni
red, ki ga je vzpostavila zemlja. Zemlja je namreč sestavljena iz štirih plasti:
vidna vrhnja plast (rastline ali zastirka), humusna plast, mineralna plast
(glina, pesek …) in matična podlaga (kamnine). Vsaka od teh plasti ima svojo
nalogo: vrhnja plast predstavlja zaščito drugim plastem in vir organskih
snovi za nastanek humusa. Humusna plast s svojimi mineralnimi delci deluje
blagodejno na rast rastlin in strukturo zemlje. Spodnji dve plasti (kamnine v
procesu preperevanja in matična kamnina) narekujeta, kakšna bodo naša tla
oziroma zemlja.
Če zemlji ne dodajamo dovolj organskih snovi, lahko zaradi pridelovanja
vrtnin postane bolj osiromašena. Dodaten razlog osiromašenja zemlje pa naj
bi bilo prav prekopavanje, saj z njim globlje in nerodovitne plasti zemlje
obrnemo na površje in jih izpostavimo večjim količinam kisika ter posledično
hitrejši razgradnji organskih snovi, ki so v tej plasti. V plasteh zemlje so tudi
različni večji ali manjši organizmi, ki na prst blagodejno vplivajo. S
prekopavanjem lahko tiste, ki živijo na površju, zakopljemo globoko v zemljo
in obratno. S tem povzročimo njihov propad.

Namesto plugov in frez nam strokovnjaki tako predlagajo raje čim več
zastiranja: s tem bomo bolje zatrli plevel in hranili humusno plast zemlje.
Poskrbeti moramo tudi za dobro gnojenje – s kompostom ali s preprosto
zasaditvijo rastlin za zeleni podor. Tla raje rahljajmo, kot prekopavajmo.
Naredimo si visoko ali dvignjeno gredo. Celo pri zastavljanju vrta na novo bo
očitno izraz »orati ledino« izgubil svoj pomen, saj poznajo novodobni vrtnarji
druge alternative: ena je na primer ta, da del travnika, ki ga želimo
preobraziti v vrtiček, pokrijemo s temno folijo ali staro preprogo za nekaj
mesecev. Ko bomo folijo odkrili, bodo vsa trava in plevel odmrli, na vrh pa
bomo nasuli plast komposta in tako ustvarili rodovitna tla za svoj novi vrt. Pa
še veliko drugih idej boste našli, če boste malo podrobneje pobrskali po tej
temi.
Res je, da bomo s prekopavanjem trda tla v svojem vrtu razbili in zrahljali le
začasno, vendar v določenih primerih nimamo druge izbire. Eden od teh je,
če imamo na vrtu glinasta tla, ki so težka, slabo prepustna in niso zračna. Del
Fabro (2004) navaja še naslednje vzroke, pri katerih je potrebno globlje
obdelovanje zemlje: če moramo tla očistiti kamnov in globokih korenin
plevelov in če moramo tla zavarovati pred glodavci. Sami bi dodali še: če
imamo zelo veliko obdelovalno površino.
Prednosti neprekopanega vrta so torej številne: imeli bomo manj plevela,
manj bomo zalivali (saj se bo vlaga v taki zemlji bolj zadržala), naša
obdelovalna zemlja bo bolj topla in greda bo takoj pripravljena za sajenje (če
bomo pravilno in dovolj zastirali). V celoti gledano pa bomo imeli tudi manj
dela.
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