
WSPÓŁPRACA BELGIJSKIEGO PRODUCENTA OPON Z ILVO W CELU 

DALSZEGO ROZWOJU ORAZ EDUKACJI W ZAKRESIE UŻYCIA OPON 

ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAGĘSZCZENIU GLEBY 

Zagęszczenie  gleby jest i będzie jednym z największych zagrożeń dla gleb rolniczych zarówno obecnie, 

jak i w przyszłości, oraz problemem którego nie można łatwo rozwiązać, gdy już się pojawi, dlatego 

istnieje pilna potrzeba wprowadzenia praktyk gospodarowania glebą, które będą w jak największym 

stopniu zapobiegać zagęszczeniu . Belgijski oddział producenta opon i maszyn rolniczych Bridgestone 

nawiązał współpracę z flamandzkim instytutem badawczym ILVO, w celu podzielenia się swoją wiedzą 

w zakresie technik produkcji opon, które mogą zapobiegać zagęszczeniu gleby. 

Louise Pauwels, ILVO/Belgia 

 
Struktura gruzełkowata gleby bogatej w materię organiczną & Niekorzystna struktura o zbitych kanciatych bryłach i gładkiej 
powierzchni. Źródło: Parc Natural du Pays des Collines (po lewej) Agricultures & Territoires - Chambre d’Agriculture de 
Région du Nord - Pas de Calais (po prawej). 

34% belgijskich rolników ma problemy z zagęszczeniem gleby, a 80% zgłasza negatywny wpływ tego 

zjawiska na swoje dochody. Analiza ryzyka przeprowadzona dla flamandzkich gleb rolniczych wykazała, 

że od 20 do 50% z nich jest bardzo podatnych na zagęszczenie. Duża część tych (rolniczych) gleb już 

została dotknięta skutkami tego zjawiska, często spowodowanego nieograniczoną wieloletnią praktyką 

uprawy gleby przy użyciu ciężkich maszyn. Ciężar maszyn wykorzystywanych do uprawy powoduje, że 

gleba, aby wytrzymać ich nacisk zmienia swoją strukturę , co stanowi problem głównie w warstwie od 

-30 do -60 cm, dla której nie można zastosować efektywnych technik uprawy spulchniających glebę. W 

konsekwencji, gleba staje się coraz bardziej zbita. 

Zagęszczenie  gleby następuje, gdy cząstki gleby są poddawane ściskaniu, powodującemu zmniejszanie 

się średnicy porów pomiędzy nimi. Gleby silnie zbite zawierają niewiele dużych porów, mają mniejszą 

całkowitą objętość porów, a co za tym idzie większą gęstość. Zagęszczona gleba wykazuje zarówno 

mniejsze tempo infiltracji wody i jej odprowadzania, zwiększone ryzyko wystąpienia problemów 

związanych z wymianą gazową i ograniczony wzrost korzeni. 

Ręczne urządzenia mechaniczne zwane penetrometrami (penetrologgerami) mogą być używane do 

pomiaru odporności określonej gleby na ugniatanie, które jest jednym z najpoważniejszych objawów 

zagęszczenia gleby. Wartości 4 MPa (jednostka odporności gruntu na ugniatanie), a nawet wyższe, nie 



są wyjątkiem na glebach flamandzkich. Jest to szczególnie niepokojące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 

gdy opór penetracji osiąga wartości wyższe niż 3 MPa, może to spowolnić, a nawet zahamować wzrost 

korzeni.  

Biorąc pod uwagę ogromną rolę gleby w zapewnianiu usług ekosystemowych i produkcji zdrowych 

roślin, zagęszczenie gleby stanowi poważne zagrożenie dla produkcji rolnej, a tym samym dla naszej 

gospodarki. Na poziomie europejskim zgłoszone straty w zbiorach w wyniku zagęszczenia gleby wahają 

się od 5 do 35% (EOG), a nawet bywają wyższe w niektórych sytuacjach. 34% rolników belgijskich 

wskazuje, że ma problemy z zagęszczeniem gleby, a 80% z nich przyznaje, że wpłynęło to negatywnie 

na ich dochody (RAI-SOILCOMP, 2015). 

Uszkodzenia od kół 

Ruch kołowy jest bez wątpienia główną przyczyną zagęszczenia  gleby. W ciągu ostatnich 

sześćdziesięciu lat obciążenia kół kombajnów wzrosły z ~ 1,5 Mg (Megagram) do 9 Mg, a w przypadku 

ciągników z ~ 1 Mg do ponad 4 Mg. Ponadto wraz ze wzrostem wielkości gospodarstwa częściej 

występuje ograniczone okno czasowe na wykonanie zabiegów rolniczych (np. orki, nawożenia, 

zbiorów), co powoduje, że jest wykonywanych kilka zabiegów zanim jeszcze gleba będzie 

wystarczająco sucha, aby utrzymać nacisk ciężkich maszyn. 

  

W wywiadzie, Bruno De Filette z belgijskiego oddziału firmy Bridgestone produkującej opony 

powiedział nam, że był to główny powód, dla którego firma zdecydowała się aktywnie pomóc nie tylko 

w zapobieganiu zagęszczenia gleby, ale także w zmniejszaniu emisji CO2 i maksymalizacji efektywności 

użytkowania gruntów rolnych. „Wszystko to wpisuje się w ramy naszej misji pomagania klientom w 

wyżywieniu stale rosnącej światowej populacji w sposób zrównoważony, ale także efektywny 

kosztowo”. 

W kontekście tej filozofii, belgijski oddział Bridgestone (a także inni producenci opon, Michelin i 

Alliance, oraz wielu innych interesariuszy) nawiązał współpracę z ILVO, flamandzkim partnerem EJP 

Soil, w ramach projektu poświęconego zagęszczeniu  i rekultywacji gleby. W tym projekcie badawczym, 

który rozpoczął się w 2018 roku, ILVO (wraz z Uniwersytetem w Gandawie, belgijską służbą glebową i 

Inagro) ma na celu zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie technik uprawy i mechanizacji, w celu 

zapobiegania zagęszczeniu  gleby oraz jej r rekultywacji, we współpracy z odpowiednimi 

interesariuszami począwszy od rolników i usługodawców po producentów i dystrybutorów 

maszyn/opon. Kluczowe elementy projektu to badanie równowagi ekonomicznej w stosowaniu tych 

dobrych praktyk, zwiększanie świadomości wśród rolników i rozpowszechnianie zdobytej wiedzy 

wśród interesariuszy. 

 

 



Lepiej zapobiegać niż leczyć 

Należy zauważyć, że przy eliminacji zagęszczenia  gleby, preferowane jest zapobieganie temu 

procesowi, będące w większym stopniu osiągalne niż rekultywacja gleby, ponieważ znacznie trudniej 

jest cofnąć zaistniałe szkody. Tommy D’Hose (ILVO, koordynator projektu dotyczącego zapobiegania 

zagęszczenia  gleby i jej rekultywacji): „Duża część szkód związanych z zagęszczeniem gleby, które 

obserwujemy we Flandrii, została spowodowana przez maszyny rolnicze. Wiemy, że trend zmierza w 

kierunku użycia większych i cięższych maszyn, więc musimy znaleźć sposoby, aby w jak największym 

stopniu zapobiec dalszym szkodom powodowanym przez ciężkie pojazdy ”. Jeśli chodzi o profilaktyczną 

stronę projektu, Bridgestone zaoferował swoją wiedzę i doświadczenie w produkcji i użytkowaniu opon 

zaprojektowanych właśnie w tym celu: zapobiegania ugniataniu gleby. 

  

Opony przeciwko kompakcji gleby 

Firmy takie jak Bridgestone, Michelin i Alliance od lat produkują opony rolnicze, które nie tylko 

spełniają, ale wręcz przewyższają europejskie standardy VF (stworzone przez ETRTO - Europejską 

Organizację Techniczną ds. Opon i Felg). Opony te są zaprojektowane w sposób, który maksymalizuje 

ich powierzchnię styku z glebą i minimalizuje nacisk wywierany przez oponę na jednostkę powierzchni. 

Dzięki temu maszyna może przenosić taki sam ładunek, jak w przypadku standardowych opon, ale 

jednocześnie wywiera znacznie mniejszy nacisk na glebę. W rzeczywistości, wiedząc że opór na 

ugniatanie (oznaczający wielkość ciśnienia na jednostkę powierzchni gleby zanim nastąpi jej 

zagęszczenie) dla większości gleb wynosi 1 bar, a większość standardowych opon wywiera ciśnienie 1,2 

bara, opony VF o nacisku wielkości 0,8 bara mogą powodować ogromna różnicę.  

 
Źródło: Bridgestone 

Poza produkcją i dystrybucją tych opon, De Filette wspomina, że Bridgestone wkłada wiele wysiłku w 

edukowanie swoich klientów i zwiększanie świadomości w zakresie problemów związanych z 

zagęszczaniem gleby oraz dobrych praktyk zarządzania glebą. Obecnie około 20% europejskiej 

sprzedaży ich opon to niskociśnieniowe opony VF, a firma odnotowuje coroczny wzrost wartości 

sprzedaży. 

 



 
Obrazy z pomiarów wykonanych dla opon przyczepy w ILVO, po lewej: niskie ciśnienie w oponach; 

średni nacisk na glebę 3,40 g/cm2; po prawej: wysokie ciśnienie w oponach; średni nacisk na glebę 

4,50 g/cm2 

De Filette: „Rolnicy nie tylko powoli zdają sobie sprawę z wpływu zagęszczenia gleby na plony i 

dochody, ale także na środowisko, dlatego dodatkowo informujemy ich o innych zaletach, jakie oferują 

opony o niższym ciśnieniu. Ponieważ opony te nie zagłębiają się w glebę tak głęboko, jak opona 

standardowa, maszyna jest w stanie pokonać pole znacznie sprawniej i szybciej, oszczędzając paliwo i 

czas ”. ILVO i Bridgestone nawiązały współpracę, aby zaplanować testy, które pozwolą zbadać, w jaki 

sposób opony VF wpływają na glebę oraz uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych 

potencjalnie korzystnych skutków ich zastosowania. „Ważne jest, aby pokazać użytkownikom, którzy 

faktycznie będą stosować takie praktyki, że powinni je wdrażać nie tylko , ze względu na lepsze skutki 

dla środowiska, ale także wskazać dlaczego powinno to rozwiązanie być interesujące  dla osiągnięcia 

ich osobistych i ekonomicznych korzyści  oraz jak pomoże im to w codziennej pracy w opłacalny sposób.  

EJP SOIL 

„Właśnie w tym miejscu pojawiają się zalety programu takiego jak EJP SOIL” - mówi Greet Ruysschaert, 

naukowiec  z ILVO i przedstawiciel Flandrii w EJP SOIL. „Nadrzędnym celem tego programu jest 

opracowanie mapy działań dla wdrażania przyjaznych dla klimatu praktyk zrównoważonego 

zarządzania glebą, co jest niemożliwe bez zaangażowania zainteresowanych stron”. Podobnie jak De 

Filette, dr Ruysschaert uważa, że zaangażowanie interesariuszy jest niezbędne przy opracowywaniu 

wytycznych dotyczących dobrych praktyk. „Chociaż Bridgestone jako firma nie jest do tej pory 

bezpośrednio zaangażowana w EJP SOIL, jest jedną z wielu, które ostatecznie skorzystają z takiej 

interaktywnej relacji między badaniami, polityką, rolnikami i przemysłem. De Filette: „Współpraca z 

ILVO jest logiczną konsekwencją ważnej części naszej filozofii. Wzrost presji, wywołany przezwzrost 

populacji, zmiany klimatyczne i niedobór ziemi (rolnej) wywrze nieunikniony wpływ na rolników i ich 

dochy, dlatego ochrona gleby odgrywa zasadniczą rolę w sprostaniu tym wyzwaniom. Współpraca z 

naukowcami i otwarcie się na nowe możliwości i rozwój to nasz sposób na zagwarantowanie naszym 

klientom, że nasze produkty stanowią optymalne rozwiązanie w zaspokajaniu ich potrzeb 

dostosowania się do tych tendencji i wyzwań ”.  

------------------------------- 



Więcej informacji: 

 O projekcie dotyczącym kompakcji gleby i jej rekultywacji, we współpracy belgijskiego 

oddziału Bridgestone z ILVO: https://www.bodemverdichting.be/ 

https://www.bodemverdichting.be/

