
ПЕШТЕРСКИ ФАРМЕРИ ОЧЕКУЈУ ПРИЈЕМ У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ТРАЖЕ КУКУРУЗ НА ЗАЈАМ
За иреживљавање до иролећа иошребно од 300 до 500 килограма ио грлу

- ПОСЛЕ нашег апела надлежни су нам помогли да из шећерана доби-
јемо одређену количину репиних резанаца, што нам пуно значи, али
није довољно за спас сточног фонда. Многи су принуђени да продају сто-
ку. Цена најбоље краве пала је на само 500-600 евра, а ако се тренд на-
стави, половина сточног фонда неће дочекати пролеће - каже Куртовић.

НОВИ ПАЗАР - Само држава
може да нам помогне и спа-
се наш сточни фонд од по-
коља, а нас сточаре и фар-
мере од потпуне пропасти.
После летошње незапамће-
не суше, помоћ нам никад
није била потребнија. Сад је
најважније да преживимо
до пролећа. Надамо се да ће
нас Министарство пољо-
привреде разумети и пружи-
ти нам руку спаса, јер је
наш опстанак у интересу

овог краЈа и целе државе.
Ово, за "Новости", истиче

Фехим Куртовић из Ђерека-
ра на Пештеру, власник вели-
ке фарме јунади. Каже да је
сточарима на Пештеру најпо-
требнији кукуруз.- Од 300 до 500 килограма

кукуруза потребно је за свако
крупно грло да преживи зиму
до пролећа, а за овце упола
мање. Очекујемо пријем у
Министарству пољопривре-
де, а надамо се да ће нас и ми-
нистар Кнежевић примити.
Тражићемо да нам држава

позајми кукуруз до пролећа,
који ћемо вратити у месу,
млеку или новцу. Још више
би нам значила и нека беспо-
вратна средства за прежив-
љавање - каже Куртовић,
председник Удружења фар-
мера на Доњем Пештеру.

Бала сена од десет кило-
грама на Пештеру тренутно
кошта од два и по до три
евра, али и они који имају
новца, немају сено где да ку-
пе, јер је суша уништила ле-
тину у целом крају. Нико тач-
но не зна колико се крупне и
ситне стоке гаји на Пештер-

ској висоравни, процене се
крећу од 20.000 до 30.000 хи-
љада говеда и око 20.000 ова-
ца. Попис који је у току, даће
прецизан одговор и на ово
питање.

Изузетно лепо време у ок-
тобру и новембру делом ће
компензирати невоље које је
сточарима донело сушно ле-
то. Стада су још на пашња-
цима, а са сваким лепим да-
ном уштеди се огроман но-
вац, па сви погледаују у не-
бо и моле се да снег сачека и
да лепо време потраје што
дуже. ■ М. НИЋИФ0Р0ВИЋ


