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TARGI
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12 150 KM z różnych silników

38 Sześć klawiszy i 300 KM cz. II
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Okładka: Wóz paszowy Tatoma MV-20-duplo. 

Zdjęcie: Olszewski
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Nie ma co ukrywać – wszyscy lubimy oglądać pracę ciągników rolniczych w ekstremalnych warun-

kach. Do takich należy jazda po podmokłych polach. To wczesnowiosenna uprawa pól lub rozsiew na-

wozów. Tradycją tych prac są tzw. wtopy, czyli zakopywanie się traktorów z maszynami zawieszonym 

na TUZ-ie lub ciąganymi. To jednak dopiero początek sztandarowego hitowego filmiku na YouTubie, 

bo najlepsze nadejdzie. – Film powinien zacząć się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprze-

rwanie rosnąć – mawiał Alfred Joseph Hitchcock, znany brytyjski reżyser i producent filmowy. Zasa-

dę tę doskonale spełniają wspomniane filmiki z wiosennych wtop. Po zakopaniu ciągnika nadciąga 

pomoc – najczęściej sąsiedzka – w postaci traktora. Akcja wyciągania zakopanego zestawu czasami 

wymaga zaangażowania jeszcze jednego ciągnika, i jeszcze… Wtedy filmik nabiera rumieńców i hit 

YouTube’a gotowy.

Zwróćmy jednak uwagę na ważny aspekt wtop wiosennych – zadbajmy podczas wyciągania z opre-

sji ciągnika ciągnikiem o bezpieczeństwo nasze i osób postronnych. Przecież zerwanie się liny lub łań-

cucha może doprowadzić do poważnego wypadku, a nawet śmierci. Tutaj kończy się zabawa w YouTu-

bera i zaczyna bardzo poważny temat wypadków w rolnictwie. Nie zbliżajmy się więc zbyt blisko do 

takich prac. Niech zwycięży zdrowy rozsądek! Jeżeli jednak potrzeba zrobienia filmiku jest wielka, 

użyjmy zoomu kamery lub zamontujmy małą kamerę sportową na stałe. Wtedy film nakręcimy z bez-

piecznej odległości.

Krzysztof Płocki

krzysztof.plocki@rpt.pl

Wtopy 
hitem YouTube’a


