
Traktor leta (Toty – Tractor of the 
year) – neodvisen, tradicionalen 
in mednarodni izbor najboljšega 

evropskega traktorja, ki po dveh letih 
izbora na daljavo za leto 2023 spet pote-
ka na običajen način, v živo.

Izbor vsebinsko poteka enako kot doseda-
nji izbori. Kot običajno so bili v prvi polovici 
letošnjega leta k sodelovanju za izbor trak-
torja leta 2023 povabljeni vsi proizvajalci 
traktorjev, da predložijo svoje kandidate. V 
juniju se je mednarodna žirija seznanila s 
kandidati na srečanju Naj se izziv začne (Let 
the challenge begin). Poleti oziroma v zgo-
dnji jeseni se bo žirija podrobno seznanila 
s kandidati oziroma jih praktično presku-
sila pri delu. Na razstavi kmetijske tehniki 
EIMA v Bologni v Italiji, ki je načrtovana od 
9. do 13. novembra 2022, bodo vsi kandida-
ti oziroma finalisti za traktor leta 2023 raz-
stavljeni na posebnem zunanjem prostoru, 
zmagovalci za leto 2023 pa bodo razglašeni 
9. novembra 2022. 

Kandidati in finalisti za traktor leta 
2023

Izbor traktorja leta poteka v štirih katego-
rijah. Za leto 2023 se je vabilu žirije odzva-
lo 13 proizvajalcev traktorjev, ki so skupaj 
predlagali 16 kandidatov. V odprti katego-
riji Traktor leta (Tractor of the year; brez 
omejitev lastnosti) je pet kandidatov, in 
sicer Fendt (prenovljena serija moči do 300 
KM, ime modela bo razkrito po 26. avgustu 
2022), JCB Fastrac 4220 iCON, John Deere 
8RX 410, New Holland T7 (nov model, ime 
bo razkrito po 15. juliju) in Valtra Q305. 

V kategoriji Najboljši vsestranski traktor 
(Best utility; moč nad 70 KM, največ 4-valjni 
motor in največja dovoljena masa do 10.500 
kg) so trije kandidati, in sicer Basak Traktör 
5120, McCormick X6.414 P6-Drive in New 
Holland T5 (nov model, ime bo razkrito po 
15. juliju). 

V v kategoriji Najboljši specializirani trak-
tor (Best specialized; sadjarsko-vinogradni-
ški, gorski in drugi specializirani traktorji) 
so proizvajalci predlagali osem kandida-
tov, in sicer Antonio Carraro Mach 4 Tony, 
BCS Spirit 70 Dualsteer, Claas Nexos 260, 
John Deere (nova serija, ime bo razkrito po 
9. novembru 2022), Landini Rex 4-120GT 

Robo-Shift, Massey Ferguson 3 Speciality, 
New Holland T4.120F DualCommand 
32x16 in Rigitrac SKH 60.

V kategoriji Najboljši trajnostni traktor 
(Sustainable Toty) pa sodelujejo vsi kandi-

dati oziroma finalisti prvih treh kategorij. Po 
pravilih izbora žirija v vsaki od prvih treh 
kategorij izmed kandidatov izbere pet fina-
listov. Ker po dveh letih izbora na daljavo 

Traktor leta 2023

Naj se izbor začne

Izbor za traktor leta 2023 se je začel z junijskem srečanjem Naj se izziv začne (Let 
the challenge begin), na katerem so proizvajalci predstavili kandidate. Foto BKT.
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le-ta poteka spet na klasični način v živo in 
ker je bilo skupaj predlaganih 16 kandidatov 
(od največ 15 skupaj v vseh kategorijah), se 
je žirija odločila, da bodo vsi predlagani kan-
didati sodelovali v finalnem izboru. 

Žirija in pokrivanje stroškov izbora
Prvi traktor leta v tem mednarodnem 

izboru je bil na iniciativo italijanske revi-
je Trattori proglašen za leto 1998 in letos 
poteka 26-tič zapored. Slovenija, ki jo v 

žiriji zastopa revija Kmetovalec, pri izbo-
ru sodeluje od devetega izbora (za leto 
2005) naprej. V žiriji sodeluje 26 kmetij-
skih revij iz 25 evropskih držav. Traktor 
leta (Tractor of the year) je neodvisen 
mednarodni izbor in pri njem finančno 
ne sodeluje noben proizvajalec traktor-
jev. Ti pokrivajo le lastne stroške, ki jih 
imajo s sodelovanjem v izboru. Pri pokri-
vanju skupnih stroškov, ki jih ima žirija 
pri izboru, pa le-ta sodeluje s partnerjem 
(sponzorjem), ki je povezan s proizvodnjo 
traktorjev večine blagovnih znamk, a od 
njih neodvisen. Od predlani je partner 
proizvajalec pnevmatik BKT.

Naj na koncu spomnimo, kdo so zmago-
valci za aktualno leto 2022. Traktor leta je 
John Deere 7R 350 AutoPower, Najboljši 
vsestranski traktor je John Deere 6M 120 
AutoPower, Najboljši specializirani trak-
tor je Reform H75 Pro, Najboljši trajno-
stni traktor pa New Holland T6 Methane 
Power.

Marjan Dolenšek
KGZS – Zavod LJ,
član žirije za Slovenijo

V žiriji sodeluje 26 kmetijskih revij iz 25 evropskih držav. Na sliki so člani žirije in 
sodelavci sponzorja izbora BKT. Foto BKT.
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