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Zbita tla na naših poljih predstavljajo velik 
indirektni strošek za kmetijo

• zmanjšujejo pridelek

• večajo porabo ur strojnega 
dela/ traktoristov

• večajo porabo energije



Volumska gostota

Globina plazine

Volumen makropor



• Zbitost tal pomeni povečanje volumske gostote tal in
zmanjšanje deleža makropor v tleh.

• Bolj zbita tla so zato manj zračna, imajo slabšo
infiltracijsko sposobnost za vodo in posledično nudijo
slabše pogoje za rast in razvoj koreninskega sistema.

• V zbitih tleh je največkrat neurejen tudi zračno-vodni
režim in slabša mikrobiloška aktivnost

• Zbitost tal se največkrat pripisuje uporabi težke kmetijske
mehanizacije v vlažnih tleh.



Zbita tla ne omogočajo rastiRahla tla, ki omogočajo rast

Dodatno vplivajo:
- povečanje infiltracije vode, 
- povečanje kapacitete tal za 
vode,
- manjša potreba po moči 
- manjša masa vozil

?

Ne smemo pozabiti, da so tla namenjena 
rasti rastlin in ne cesta



2. 'Trajne vozne poti‘- ločevanje voznih poti od  rastnega 
prostora  (controlled traffic (tramline) farming system - CTF)

3. Uporaba manjših vlečnih enot s kolesnicami (poljski 
roboti)

1. Prijazna uporaba velikih strojev (široke pnevmatike, manjši 
tlaki)

Kako zmanjšati tlačenje?

CTF https://www.youtube.com/watch?v=leL_fz-Pq5U



• Nosilnost tal je lastnost, ki omogoča vožnjo in 
obdelavo po njivi (travniku, sadovnjaku,…)

• Odvisna je od teksture in strukture tal, vlage in 
rastlinskega pokrova.

• Nosilnost tal se veča z manjšanjem deleža vlage v 
tleh in večanjem gostote tal.

• Vlažna in rahla tla se najlažje zbijejo. 

Nosilnost tal



• Nosilnost tal izboljšamo z: 

- zmanjšano pogostostjo obdelave tal (opustitev),
- izogibajmo se obdelavi vlažnih tal,
- manjšo intenziteto obdelave,
- manjšo globino obdelave,
- širšimi pnevmatikami in manjšim tlakom v njih, 
- uporabljajmo pnevmatike z velikim premerom.
- uporabljamo nizke osne obremenitve.



Manjša.....................večja nosilnost

Nosilnost tal se kaže v globini kolesnic





Zmanjšana nosilnost jeseni



• Značilnost dobrih tal je, da so po obdelavi
sestavljena iz številnih drobnih delcev, ki gosto
prekrivajo naravne spodnje plasti.

• Zato je naloga obdelave tudi, da si prizadevamo za
dolgoročno – trajnostno obstojne strukturne
agregate, ki so prepleteni z bioporami in so brez
stisnjenih (kompresijskih) območij



Pravilna izbira pnevmatik in tlaka v njih

- vožnja po njivi z visokim tlakom > 0,8 bar v 
pnevmatikah povzroča nepotrebno dodatno 
obremenitev naših tal.

- manjša površina oprijema tal povzroča večji kotalni 
upor in posledično večjo porabo goriva.

- tlak v pnevmatikah naj bo prilagojen za posamezno 
obremenitev in hitrost vožnje, najdete ga v navodilih 
za uporabo proizvajalca pnevmatike

 < 1 bar na sveže obdelanih ali vlažnih tleh 

 < 2 bar na posedenih in suhih tleh



Previsoki tlak za cestno vožnjo in ne enake 
pnevmatike ne sodijo na njive



Vsako povečanje površine upora tal z uporabo širših
pnevmatik, dvojnih pnevmatik ali z zmanjšanjem tlaka v
pnevmatikah zmanjša tlak na stiku pnevmatika – tla
pri enaki osni obremenitvi koles.
Največji razbremenilni učinek se pojavi v sredini pnevmatike
(slika)

PORABA GORIV
DO -12%



Slika 5. Podvojena obremenitev koles pri
enaki naležni površini povzroča večji tlak
na tla in kolo se bolj ugrezne (povzeto po
Brandhuber in sod., 2008).

Vpliv dodatne obremenitve (v zadnjih 15 letih + 40% )



Slika 6. Podvojena obremenitev koles in 
podvojena površina upora tal se odražata v 
globljem učinku na tla – kljub enakemu
kontaktnemu tlaku na naležni površin
(povzeto po Brandhuber in sod., 2008).



Slika 7. Prikaz učinka večjega tlaka na zmanjšanje 

naležne površine pnevmatik (desno).



Priimerjava tlaka pod isto pnevmatiko na „polju“ in „cesti“
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Tlak v pnevmatiki

Obremenitev 4 t

650/65 R38



Uravnavanje tlaka v pnevmatikah

Polavtomatski sistem – med mirovanjem 
spreminjamo tlak s pomočjo 
kompresorja in cevi

Avtomatski sistem prilagajanja tlaka s pomočjo 
rotacijskega  transformatorja in napajalnega 
voda skozi os

Trenutno so na tržišču dve možnosti regulacije tlaka



Terramechanik /2 2008 -22

Prilagajanje tlaka v pnevmatikah!

Quelle: Volk

Ročna nastavitev tlaka

Sistem za 
uravnavanje tlaka 
v pnevmatikah 
cistern (dvocevni 
sistem, pretok 
zraka skozi os, 
približno 3500 €)



Polavtomatski sistem AIRBOX – kompresor + cev 
se lahko trajno namesti na traktor 

DI Michael Deimel

Na vsako kolo se namesti lastno 
ohišje s cevjo ~ € 1.350.-

https://www.atzlinger.at/produkte



Avtomatski sistem  AIRBOX /
drive

Z dvema paroma cevi 

Vodila so pod tlakom le med 
nastavitvijo tlaka v pnevmatikah

Namestitev na 1. os € 2.275,-

na 2. os € 1.070,-

Digitalna nastavitev € 710,-



Npr. tandem vlačilec s štirimi kolesi skupna masa 8000 kg
Obremenitev na kolo 2000 kg

Dražje za 
250 €

Izbira pravilnih pnevmatik je odvisna od osne 
obremenitve 

12.5/80-18 505/50 R 17
325mm / 965mm 505mm / 950mm

2,0 bar 40 km/h 1,0 bar



Kdaj uporabiti široke naležne površine?

- če imamo zelo visoke skupne obremenitve (> 10 t)

- s pomočjo gosenic (za kombajne in zelo velike
traktorje) – vendar ne na travnikih

- dvojna kolesa (za traktorje in kombajne)

- šasija z dodatnimi osmi (za transportna vozila,
cisterne za gnojevko, žetev za polnjenje in
nakladanje peska)



Primeri zmanjšanja tlakov na poljedelskih/travniških 
površinah z uporabo več pnevmatik ali vlečenih strojev



• Plitva obdelava tal brez oranja (10–12 cm) zelo zmanjša  
zbitost v primerjavi z globoko obdelavo (24-28 cm), saj
zaradi manjšega posega v globje plasti tal nastaja stabilna
naravna struktura, ki jo pomagajo ustvarjati talni organizmi
in korenine. 

• Naravna struktura tal je stabilnejša kot pa vsakoletno
fizično ustvarjena umetna struktura, ki je posledica
globoke osnovne obdelave tal z oranjem.

Vpliv globine obdelave na zbitost tal 





• Vendar nas dobra prevoznost konzervirajoče
(ohranitveno) obdelanih tal ne sme zavesti

• Takšna tla tudi niso dobro prevozna v vlažnem
stanju, saj se lahko prav tako hitro zbijejo.

• Prav tako je napačno razmišljanje, da bomo z
nenehnim plitvim obdelovanjem povečali nosilnost tal.
Ravno nasprotno, zaradi pogostejših obremenitev se
bo struktura tal in njene funkcije le poslabšala.



ZAKLJUČKI
• Zbitost tal pomeni povečanje volumske gostote tal in 

zmanjšanje deleža makropor v tleh.

• Nosilnost tal izboljšamo z manjšo pogostostjo, 
intenzivnostjo in globino obdelave.

• Vpliv vožnje na zbitost zmanjšamo s širšimi 
pnevmatikami in manjšim tlakom v njih, uporabo dvojnih 
koles ali kolesnic.

• Plitva obdelava tal / opustitev oranja pospešuje večanje 
nosilnosti tal




