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Дубока бразда олдтајмера
Петер Забош из Чантавира на-

лицканим времешним „зетором",
старим 57 година, иде на бучовке
и кирбаје. Не таји да је од свог ми-
љеника старији шест година, а и
његова пријатељица Маргит Пато

с којом идеу провод, не скрива да
је вршњакиња машине, подмлађе-
не плавом фарбом новијег датума
и закићене сезонским пролећним
цвећем.- Још увек се добро држимо и
„зетор" и ја. Мада имам млађи
трактор, стар 32 године, више во-
лим овог ветерана јер има боље
амортизере па је њима угодније
возити се по атарским путевима -вели Забош.

Каквим агро возним парком
располажу паори на северу Бач-
ке, Баната и у Потисју најбоље се
види на „Тракторијади" у Тре-
шњевцу код Кањиже, јединој ма-
нифестацији тог типа у Војводи-
ни. Котрљају се још кршеви који
добро диме, налицкани као олд-
тајмери, али и нове марке „џона
дира", „фента", „ламборгинија",
„класа",,. На фестивал трактора
на пашњаку крај Гарден клуба
„Атлантис" паори долазе маши-
нама разних генерација и мото-
рима који у себи имају коња више
него у свим стајама у окружењу,

а коња што ржу кад јуре нађе се
тек толико из ергеле Коњичког
клуба „Мустанг" да се најмлађи
опробају у јахању. Публика се ви-
ше интересује за вратоломије ко-
је тракторима кроз блато изводе
вешти шосрери.

Петер је свој плави „зетор", из-
гледа не случајно, паркирао крај
налицканог моћнијег модела зе-
ленкастог трактора средње кате-
горије „агротрон М-620" реноми-
ране компаније „Дајц-Фар".

- Ове две машине изгледа до-
бро иду једна уз другу јер их сви
највише сликају, као најстарију и
најмлађу. Не знам колико „агро-
трон 620" кошта, али је за мене
прескуп. Они којима треба и имају
новаца, знаће већ где да се распи-

тају, а мој „зетор" није на продају
- каже Забош.

Председник Удружења пољо-
привредника Сенте Ференц Шоти
указује на то да су један од разло-
га што се агромеханизација не об-
навља мала газдинстава. С про-
сечном старошћу своје механиза-
ције од две деценије, Сента и атар
уклапају се у слику Србије.

Обнова механизације је спора и
скупа, а из надлежне групације
произвођача при Привредној ко-
мори Србије сматрају да се треба
вратити домаћој производњи,
уместо увозу.- Готово невероватно сад звучи
да сам овај трактор „урсус Ц-335"
купио 1987. на бензинској пумпи

„Нафтагаса у Чоки - памти Фло-
ријан Барна из Банатског Моно-
штора. - Не знам тачно колико је
то било у маркама, али знам да
сам га тад исплатио од продаје цр-
ног лука с пола јутра земље. Сада
за куповину новог трактора не би
залегао ни приход од лука са свих
20 јутара сопствене земље коју
њиме обрађујем. Не узимамо у
аренду, али још на око 200 јутара
услужно радимо сетву, прскање,
парање и друге послове онима ко-
ји немају механизацију. Веома сам
задовољан овим трактором јер је
економичан, мало троши - да се
посеје јутро земље потроши литар
и по дизела, не бих га дао за нови.
Имам и један новији трактор, али
није као овај.

Због срнећих рогова на Флори-
јановом трактору застао је и Ми-
лан Брецл, гост из Словеније. При-
јатно је изненађен великом заин-
тересованошћу за „Тракторијаду"
јер тако нешто не може да се ви-
ди ни у Дежели, ни другде по
Европи, па хоће за идућу манифе-
стацију да анимира трактористе
дежеле.

- Драго ми је што видим трак-
торе којих код нас више нема, сем

у музеју - носталгичан је Брецл.
Милорад Митровић

Угашена раковичка грана
Попис пољопривредних газдинстава показује да Србији има више

од 400.000 трактора, а стручњаци тврде да је за обнову механиза-
ције потребно годишње 15.000 нових. Но, та грана домаће инду-
стрије је готово угашена, пошто тракторе производе само ракович-
ки ИМТ и ИМР.

У Србији је лане направљено само 1 .676 трактора, док је ИМТ у бо-
ља времена годишње производио 40.000. Наши стручњаци сматрају
да бисмо могли из сопствене производње подмирити чак 80 одсто
потреба за агромеханизацијом. Поготово за мала газдинства, која
просечно обрађују 4,5 хектара, а њих је у Србији око четири петине.
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