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levo
Poskrbite, da si na istem mestu ne sledijo vrtnine, ki so v sorodstvu. 

desno spodaj
Kjer bo letos rasel česen, drugo leto ne sadimo stročnic.

sledite temu zaporedju - pomembno je 
le, da si na isti gredi ne sledijo vrtnine z 
istim užitnimi delom -, potem ni težav s 
kolobarjem, saj tako rastline, ki si sledi-
jo na gredi, niso v sorodstvu. 

Kolobarjenje  
po družinah
Nekoliko bolj zahtevno je kolobarjenje, 
pri katerem je treba poznati sorodstve-
na razmerja med vrtninami. Najbolje 
je kolobariti po botaničnih družinah. 
Poskrbite, da si na istem mestu ne sle-
dijo vrtnine, ki so v sorodstvu. Če kolo-
barite po principu botaničnih družin ali 
sorodstvu, je treba paziti, da si vrtnine 
iz iste botanične družine na istem 
mestu ne sledijo vsaj nekaj let. 

Vrtnine naj si v kolobarju po botaničnih 
družinah sledijo približno v tem zapo-
redju: 
1. Metuljnice ali stročnice (grah, bob, 
fižol, soja, leča)
2. Košarice (solata, endivija, radič)
3. Razhudnikovke (paradižnik, paprika, 
jajčevec, krompir)
4. Križnice (zelje, ohrovt, cvetača, 
brokoli, brstični ohrovt, kitajsko zelje, 
listnati ohrovt, koleraba, kolerabica, 
repa, redkev, redkvica, hren) 
5. Lilijevke (čebula, česen, por, šalotka, 

drobnjak, špargelj) 
6. Bučnice (kumare, bučke, buče, lube-
nice, melone)
7. Kobulnice (korenček, zelena, peter-
šilj, sladki komarček)
8. Lobodovke (rdeča pesa, špinača, 
blitva) 
9. Aizojaceje (novozelandska špinača)
10. Slakovke (rabarbara)
11. Špajkovke (motovilec)
12. Trave (sladka koruza)

Mešani posevke
Če želite pridelati veliko zdrave zele-
njave, poizkusite tudi z mešanimi 
posevki. V tem primeru na eni gredici 
rastejo različne vrste vrtnin, začimb in 
cvetja, ki so v dobrih odnosih. Če jih 
ustrezno kombinirate, bo v vrtu manj 
bolezni in škodljivcev. Zaradi skupne 
vzgoje rastlin s plitvimi in globokimi 
koreninami bodo tla bolj rahla, prazen 
prostor bolje izkoriščen, manj bo tudi 
plevelov.

Kolobar 
in gnojenje
Stročnic in kobulnic ne gnojite z gno-
jem. Ti skupini vrtnin prenašata le 
minimalno gnojenje s kompostom. 
Tudi organska gnojila, ki jih kupite v 

trgovini, na teh gredicah uporabljajte v 
zelo majhnih količinah. 

Za močno gnojenje z organskimi 
gnojili vam bodo hvaležne kobulnice 
(zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, brstični 
ohrovt, kitajsko zelje, listnati ohrovt) in 
bučnice (kumare, bučke, buče, lubeni-
ce, melone). 

Nad dokaj bogatim gnojenjem so nav-
dušeni tudi razhudniki (paradižnik, 
paprika, jajčevec, zgodnji krompir).

Pri lobodnicah (rdeča pesa, špinača, 
blitva) in košaricah (solata, endivija, 
radič) količino komposta, gnoja ali 
kupljenega organskega gnojila v pri-
merjavi s količino gnojenja za kobulni-
ce in bučnice prepolovite.

Zlati pravili kolobarja
Za čebulo, česnom in ostalimi lilijev-

kami nikoli ne sejemo graha, boba, 
fižola in drugih stročnic. To pa zato, 
ker čebula, česen in druge lilijevke 
vsebujejo snovi, ki uničujejo bakte-
rije (zato jih uživamo ob prehladu 
in drugih tegobah), za stročnice pa 
je značilno, da se na njihovih kore-
ninah naselijo koristne bakterije, ki 
bogatijo zemljo z dušikom. Skratka, 
če bi za lilijevkami sadili stročnice, 

bi to bilo pogubno dejanje. Vse druge 
kombinacije so dovoljene.

Za stročnicami sadimo požrešne 
vrtnine (križnice, razhudnikovke, 

bučnice). 

Kolobarjenje po užitnih delih
Leto Prva vrtnina Druga vrtnina
1. leto visok fižol (seme) špinača (list)

2. leto kumare (plod) + bazilika 
(dober sosed)

ječmen ali pšenica  
(zeleno gnojenje)

3. leto paradižnik (plod) +  
solata (dober sosed)

motovilec (list)

4. leto motovilec (list) visok fižol (seme)
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