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Zbitost tal je največkrat posledica prekomerne uporabe kmetijskih 
strojev v času, ko so ta v najbolj občutljivem stanju za tlačenje – 
prevlažna tla.  

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



Zbitost tal 
problem vedno širših razsežnosti 



Zbitost tal je potrebno 
zmanjšati! 

(Poje,T. KIS 2015) 
članek Kmečki glas, 22.4.215 



Bolj občutljiva so težja tla z večjim deležem gline in z majhnim deležem organske snovi. 

Neprimerna uporaba mehanizacije v neprimernem času lahko naredi na njivi 
težko popravljivo škodo, ki se kaže v obliki zbijanja tal in uničevanja strukture.  

Ponovna vzpostavitev kakovosti tal je počasen proces, ki zahteva vztrajnost in sistematičnost. 
Enkrat močno stlačena tla rabijo več let, da se ponovno aktivirajo 



https://crops.extension.iastate.edu/blog/mahdi-m-al-kaisi/top-10-reasons-avoid-soil-compaction 

10 razlogov zaradi katerih se je potrebno izogibati zbijanju tal 

1. Zmanjša produktivnost tal in pridelka  

2. Omejuje razvoj korenin  

3. Povzroča pomanjkanje hranil  

4. Zmanjša prezračevanje tal  

5. Poveča nasipno gostoto tal  

6. Zmanjša stopnjo infiltracije  

7. Povečuje izpiranje sedimentov, hranil in FFS 

8. Poveča površinsko odtekanje  

9. Poškoduje strukturo tal  

10. Zmanjša razpoložljivo vodo v tleh  



Simulacijski model z računanje možnosti in nevarnosti zbijanja tal s kmetijskimi stroji 

https://terranimo.world/choose-a-region  
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Ukrepi za preprečevanje 
zbijanja tal - I 

• Spremembe tehnologije 
pridelave in tehničnih 
postopkov 
– združevanje prehodov 

(delovnih operacij),  
– uporaba strojev, ki so gnani 

preko priključne gredi traktorja,  
– vzpostavitev stalnih kolesnic, 

ločevanje voznih poti od 
rastnega prostora (controlled 
traffic (tramline) farming 
system - CTF) 

– Uporaba manjših vlečnih enot s 
kolesnicami (poljski roboti) 

– uporaba On-land plugov (kjer 
traktor ne pelje po dnu brazde). 



Ukrepi za 
preprečevanje 
zbijanja tal - II 

• Spremembe 
parametrov vozila 
(traktorja) 

– Povečanje  kontaktne 
površine pnevmatik, 

– Zmanjšanje  tlaka v 
pnevmatikah, 

– Zmanjšanje obremenitve 
posameznega kolesa, z 
uporabo mostnih 
(portalnih) traktorjev idr.  



Povečanje površine upora tal 

• 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. 



Prikolice in cisterne 

• Prikolice za prevoz zrnja 
ter cisterne za gnojevko 
naj imajo nameščene 
široke gume na dveh oseh 
(tandem),  ali celo na treh 
oseh.  

• V pnevmatikah 
uravnavamo pritisk 
(cesta-njiva).  

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



Kombajni  

• Pri kombajnih za spravilo žit 
pri delu na njivi zmanjšamo 
pritisk v pnevmatikah ali 
namestimo dodatna 
pogonska kolesa ali nastavke 
na kolesih, ki zmanjšujejo 
pritisk na tla.   

• Kombajni s svojo veliko težo 
lahko zelo stlačijo tla, zato je 
od nekdaj najboljša strokovna 
rešitev namestitev koles na 
tračni pogon (gosenic) na 
dolgotrajno vlažnih tleh. (vir: 
DLG-Merkblatt 344) 



Oprema strojev za delo na mokrih tleh 

• Pri  delu na poljih 
zmanjšamo pritisk v 
pnevmatikah na 
pogonskih strojih. 
– < 1 bar na sveže 

obdelanih ali vlažnih tleh  
in  

– < 2 bar na posedenih in 
suhih tleh.  

– Na vlažnih tleh 
namestimo  dodatna 
kolesa.  

Nobene vožnje  
po zelo mokrih tleh!  



Ukrepi za preprečevanje zbijanja tal III 

• Ukrepi za povečanje 
nosilnosti tal.  

– Obdelava v bolj suhem 
stanju  

– Zmanjšana intenziteta 
obdelave (konzervirajoča 
obdelava, direktna 
setev). 



Zbitost tal – kako preprečiti?  

• 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 ohranitvena obdelava in opustitev oranja pospešuje večanje nosilnosti tal 
• Zbijanje tal preprečimo, če primerno uporabljamo kmetijske stroje na primerno 

vlažnih tleh.  
• Nikoli ne obdelujemo zmrznjenih tal.  
• Na suhih tleh ne uporabljamo rotirajočih strojev.  
• Na mokrih tleh se izogibamo prekomerni uporabi kmetijskih strojev, ne 

uporabljamo težkih kmetijskih strojev, če pa brez njih ne gre, jih opremimo s 
širokimi pnevmatikami ali nastavki na kolesih, ki zmanjšujejo pritisk na tla.  

Brandhuber, R., Demmel, M., Koch, H.J., Brunotte, J., 2008. Bodenschonender Einsatz von 
Landmaschinen Empfehlungen fuer die Praxis, DLG-Merkblatt 344, http://Lfl.bayern.de 

Lešnik M., Flisar Novak Z., 2018. Izzivi uvajanja konzervirajoče (ohranitvene) obdelave 
tal. 5. Lombergarjev poljedelski posvet, Maribor, 6. dec. 2018 
Stajnko,D. (2017),. Obdelovanje tal in protierozijska zaščita na vodovarstvenih 
območjih. - Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2017. 



https://ejpsoil.eu/ 
https://www.youtube.com/channel/UCh6kxDu73FHYL4XpGQE-
CDw  



Erozija tal  







Suša ne nastane zgolj zaradi tega ker ni 
deževalo, temveč tudi ker veliko vode 
izgubimo 
V letu 2021 imamo sušo takoj po mescu dni 
deževja – vode nismo sposobni zadržati   



NEZMOŽNOST KONTROLE NAD VODO JE ENA 
NAJVEČJIH TEŽAV SODOBNEGA KMETOVANJA  



V NEKAJ  URAH DOBIMO IZ 
LEVE  DESNO  SITUACIJO  

KOLIKO NAS STANE IZGUBLJENA ZEMLJA??????? 
PO NEKATRIH OCENAH Z IZGUBO 1 TONE ZEMLJE KMET IZGUBI 50 €   
IN LOKALNA SKUPNOST IMA ZA 20 € STROŠKOV ZA SANACIJO RAZLIČNE HIDROLOŠKE 
IN TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE   



Na njivah z velikimi erozijskimi tveganji so 
zaključni razgoni pomembni tudi zaradi 
varovanja cestne infrastrukture. Tudi v 
Sloveniji je pridelovalec lahko kaznovan 
zaradi neustreznega zaključevanja njive.  







Površinski razpršeni odtok v obdobju  čakanja na setev 
Odtok ulovljen v zaključnem  robnem  razgonu, ki je dovolj velik  



Frontalni rob in frontalni razgon so zadržali erodirano  zemljo  



https://mein-muehlhausen.bayern/pflanzenbauliche-massnahmen-zur-
verhinderung-von-bodenerosion-auf-landwirtschaftlichen-flaechen 



Varovalna vegetacija  - sistematično vzdrževani pasovi visokih trav na robu njiv, ki ležijo na 
strmih terenih  blizu voda  

https://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_strip 



PREHOD IZ UPORABE TALNIH HERBICIDOV NA POZNO UPORABO LISTNIH HERBICIDOV 

  PRI UPORABI HERBICIDOV  VOŽNJA PREČNO NA STRMINO   

Pozna uporaba listnih herbicidov je običajen 
sistem pri minimum till in no-till sistemih  



Stebla neprezimne  bele gorjušice se 
spomladi izjemno preprosto drobijo. 
Setev lahko opravimo z navadno 
sejalnico in tla pripravimo z navadnimi 
kultivatorji. Tla imamo pokrita 20 do 30 
%  in lahko še vedno uporabimo 
herbicide s talnim delovanjem.  Tudi 
poznejše medvrstno kultiviranje z 
običajnimi kultivatorji je možno. 



Uporaba orodij, ki pri predsetveni pripravi ali ob setvi puščajo jamičaste vzorce na površju tal  
lahko zmanjša površinski odtok herbicidov uporabljenih ob setvi ali takoj po setvi če po setvi 
pride do večjih nalivov  



Iščemo  orodja ki pri predsetveni  pripravi puščajo mikro ovire proti erozijskemu toku  



Priprava tal s cross-catter priključkom   
ali različnimi valjarji z zobci   



Namestitev prekrivke na robu njiv pri tleh 
na strmini. Namestitev po setvi in po 
uporabi talnega herbicida – uporaba strojev 
za pokladanje slame  



Ukrepi za preprečevanje erozije 

• Povečamo obstojnost strukturnih agregatov tal (apnenje, organska snov),  
• za kolesi traktorja namestimo rahljalnik kolesnic da te ne služijo kot 

inicialni erozijski koridorji,   
• Povečamo prekritost tal z rastlinskimi ostanki (uporaba konzervirajoče 

obdelave tal, setev podsevkov, tračne setve podsevkov, …),  
• Povečamo grudavost setvišča pri predsetveni pripravi tal (vsaj na robu 

njive),  
• Povečamo gostoto sajenja poljščin na robu njive, 
• Na robovih ne uporabimo herbicidov in v poljščino na robovih dosejemo 

določene rastline (npr. trave ali rastline dobre za opraševalce),  
• Pred robom njive naredimo razmejitvene razgone,  
• Na robovih njiv naredimo mikro zadrževalnike (npr. razširjen razgon, en 

prehod sejalnice posejemo brez, da bi pred setvijo zemljišče pobranali). 



Klasična obdelava     No-till – uporaba herbicida   No-till zelo pozna uporaba  Minimu till – herbicid   - talni 
herb. pred vznikom            pred vznikom                                         herbicida po vzniku                           po vzniku  

4,5 T/HA                                        0,15 T/HA                                                  0,08 T/HA                                           
1,9 T/HA  

Količina izgubljene zemljine in vode  na strmi njivi glede na način obdelave tal in termin 
uporabe herbicidov – PRIBLIŽNO 1MESEC PO SETVI 



Test propustnosti tal in test stabilnosti strukturnih agregatov 



Test površinskega odtekanja glede na stabilnost strukturnih agregatov 




