
o živinoreji v Kmetovalcu v
letu 1907
Strokovna revija Kmetovalec je v prvem obdobju izhajala od
leta 1884 do leta 1944 in je imela izredno pomembno vlogo
pri širjenju strokovnega znanja in v poucevanju sloven
skega kmeta ter drugih, ki so bili povezani s kmetijstvom.
Mimogrede naj bo omenjeno, da je pod istim imenom izha
jal v Gorici štirinajstdnevnik od leta 1875 do sredine leta
1877, ki je bil »List slovenskim gospodarjem v poduk«.

Kaj so takrat v 24. letniku leta 1907, pred sto leti, pisali o živi
noreji, katere pasme so redili, s kakšnimi ukrepi so jo pospeše
vali in usmerjali, kako so skrbeli za usposabljanje rejcev in za
šolanje kadrov? Nemogoce je prikazati vse, a iz izbranih clankov
lahko presodimo strokovni utrip tistega casa. Morda pa je kaj
primerno in koristno za današnji cas? Še en namen ima ta sesta
vek. Spodbuditi k raziskavam zgodovinskega razvoja slovenske
živinoreje.

'krbcl

pomnl'jo
ni. K ••r.o

** C. kr. kmetijska družba Kranjska je že v prvih letih svojega
delovanja (od leta 1769 dalje) skrbela za izboljševanje deželnih
pasem predvsem z nakupi plemenjakov tujih pasem (bikov, žreb
cev, ovnov in pozneje tudi merjascev). Pospeševanje živinoreje
med drugimi opisuje Ante Štefancic. vsestavku: »Razvoj živi
noreje od zacetka XVIII do konca XIX stoletja«. VIR: Zacetek
in razvoj veterinarstva na Slovenskem do prve svetovne vojne.
SAZU, Ljubljana, 1966, 141 strani

Svi.jerejo je dru1ha., kakor d slOJobjc:ljno, pospel!cvu1a
2 oddlljo cj~lDI<rvnih plemen kih pr ic!;: v "Voliko bclo nnglcllke
(l:tSm ••, ki so ;,o' ntulo1laviJi il. priznanih TPj Oddajali ilO SG Il po

mocj dr'avne podpore po l.niUlni ceni. da o . P JI' "Vega skupaj
1::7 plemerd;ib prasic!toy.l.'o delovaoJe druf.be ima najbolj Il l lJe.

a omacc prnsicj pl me je ednj V51ed dru2beJlega d •
lovanja. si: l'~ docela prekriž no z; aogleško velIko belo pasmo 1 r
jo vslod ICf!llglede kalto\'osll mo oo l.bolj o t r vedno olj Ul
dostuje 2ahlOyam velikega prometa.. ce bodo najti kmotovalci DIl
sedanjem l' tu vztrajali, !le n' ol je nal1l'jali, da e lud! pri DaS
itcimi dOl ac' poUahlnjeno .1 1.elno prasii'jp plp.mp, ki bo najbolj
primeruo l<loZme1'am. še prod kralko dobo na;;•• dežl'la ni im Ju
skoraj nikake prasicje reje, temvec le pita.nj uvoženih prasic v,
dolim imamo d(U)esskoraj v vscj ddcli praSlcJO rejo ler plemen e
mrjllsco VCalnom zbolj ao p mo. Z3dosl o pouk od strani družbe
jo pov-.. i r:umemo precej ravllno rejo prasillcv, z..'llo jo pob":l.no
omenjali tot.a.Jevni napredek na ih gospodarj .

V porocilu so opisani še spodbujevalni ukrepi kranjske kme
tijske družbe na podrocju mlekarstva, konjereje, cebelarstva in
ribarstva.

V poglavju kmetijski pouk pa najdemo v porocilu zapisano
naslednje:

j\'l't'ju \ af.Jl(,~l JI' clrw11i Ildbor IlO la,lal 1111kmetij ki
pouk, ku bwalla. blroko\'LO llaoLra,d)o o•.•ših kOlA akev LA
temf'lj v em krn<tij. It ol I n predku. Glrlvn. odbor je pr pri lID,

d' s iw zahv Iili:z 5'0,1 zn tn upel jV ini nZlvn mu
Junc·IIJ&l:: WU p ku, ki Je o mnj k 1'0 t mb I pot b. n It
nimam ud i sir ovno n'lobrauo km .\iJ t: iotl'li@ [c ,ki i
. po'rtvovaln 'Ijo tlaj ••1a \ :IorIU' lir, li~1l' f ,Ipd.. pr 'P m
lunl·tow.

V nadaljevanju so opisana pota širjenja znanja: šole, potovalni
ucitelji, knjige in tisk:'poucna potovanja, tecaji - osemtedenski
mlekarski tecaj v Logatcu (prvi je bil v letu 1905), štiridnevni
živinorejski tecaji in drugo.

2. Pospeševanje reje koz (24(1907) 5, str. 57-58,
Kmetovalec)

• Wile merilniki vidnosti zrnja

• Bvl odjemalci silale (kocke)
• berna krtae za dvorilla, (este

• videonadzol za vzvr, vofnjo
(za prikolice,kombajne,...)

• elektronske tehtnice amelalnice krmil,za živali)



ProFormanceo

• Molža
• Hlajenje
• Krmljenje
• Strokovno

svetovanje
• Projektiranje

hlevov
• Hlevska

oprema

Spored predauDjem bo nasledoji:

V ponedeljek, 28. 'aauarjal
Gustav Pirc, ravoatelj c. kr. kmetijske družbt', bo ucil nssl dnje
predmet; Kaj je kmetij tvo? Kmetijstvo kot obrI.,veda io um tnosl.
V dnoalna podbga kmetijstvu. Redilne snovi v zemlji in y krmi,
Gnoj in gnojenje. bdelonnje zemIJi§C.Raz\:azo\anje na gnojilcih,
na polju in na travnikih. - Prosti razgovori.

V torek, 29. jaauarja 1

J. Legvart, de!. mlekarski nadzornik, bo ucil nasledoje predmete:
Živinorej in temeljni pogoji ojenega usp vaoja. Plemenjeoje,
oskrbovanJe in krmljenje govedi. Vzgoja in poraba gov di. Raz
kazovanje hlevov in nasveti za njih zbolj anje. Obdelovanje lrav
nikov. - Prosti razgovori.

Vredo, 30. jaauarja 1

J. Legvart, de!. mlekarski nadzornik, bo ucil nasledoje predmete;
Pravilna molža. Prasicja reja. tlekarstvo. Perulninarstvo. Razka-
zovanje v svinjakih, v mlekarni itd. Prosti razgo ori.

V cetrtek. 3][.jaauarja 1

A. Pavlin, c. kr. veterin. nadzornik, bo ucil naslednje pred
m te; Zdrav Ivo tivine. Pn'a pomoc pri tivioskih boleznih. Pomoc
pri porod ih. Prakticne vaj na živini. - Prosti razgovorI.

Glavni odbor c. kr. kmetij.ke drui:be kranj.ke.
\' Lj ubijani, du 10. januarja 1907

Tecaji so bili dobro obiskani. V Kmetovalcu (24/1907, št. 6, str.
70) je objavljeno kratko porocilo o tecaju v Gorjah.

Kmetljskl pou~nl tecaj v Gorjah, ki ga jo pri
redila na a družba od J. do 7. t. m., o jo vrlo dobro spo
ne eJ. K ponku je v ak dan dopoldn in popoldne prihajalo
Ilovpr cno po 50 po lu al e\', rE' nih mož in go podlnj, ki
•. jim j videlo, da k pouku ni o prihajali iz radov dno li,
t~mvec iz pr v ga zanim nja za kmetijski Dapr dek. Pou'e
vali o vsi trije kranjski kmetij ki potovalni ucItelji g~.
Gombac L gvart ln Pirc ter pol Il: njih g. c. kr. okrojni
živinozdravnik Josip tegu Iz Radovljice, ki se je rade volje
odzval drnžbenl želji, da prevzam pr davanja o zdravstvu
živioe ln o pni pomoci pri raznih žlvln kih bol znlh t r
pri porodib. Bodi na tem me ta izr c na prisrcna hvala gOHp.
okrajnemn živinozdravniku !

3. Živinorejski tecaji in mlekarski tecaj
V Kmetovalcu so v letu 1907 razpisi naslednjih živinorejskih

tecajev:
- Štiridneven poucni tecaj o živinoreji v Komendi pri Kamniku.

(24/1907, št. 1, str. 14, Kmetovalec).

- Štiridneven poucni tecaj o živinoreji v Prevojah pri Brdu.
(24/1907, št. 2 , str. 23 - 24, Kmetovalec).

- Štiridneven poucni tecaj o živinoreji v Gorjah na Gorenjskem
pri Brdu. (24/1907, št. 4, str. 45 - 46, Kmetovalec).

'tiridne en poucni tecaj o živinoreji
priredi

c. kr. km tij.ka družba kranj.ka
od 28. do 81. januarja t. 1.

V KO:D1e:ndl pPI. Ka:D1:nl.ku.
Pouk se bo vrliH vsak dan od 9-12 dopoldne v ljudski

šoli v Komendi, in popoldn od 2-4 bodo prakticna razkazovanja
v hlevih itd.

Pouk bo brezpl <!cn in s ga mor udeležiti ysak odrasel
kmeloval e, oziroma go podtnja. deleženci bodo morali pravocasno
dohajati k pouku in se dostojno vesti.

ProMillr'
• nega in cišcenje vimena
• cistilna in dezinfekcijska sredstva

ProDairySupplieS'
• rezervni dell, redni servis ln pribor za vašo

kvalitetno proizvodnjo mleka

POJASNILA:

Zaradi splošnega mnenja, da koze delajo škodo v gozdovih, so
z gozdnim zakonom omejevali rejo koz. V Sloveniji se je zara
di tega število koz od 71.274 glav v letu 1869 zmanjšalo do leta
1910 na 30.649 glav. O umestnosti omejevanja reje koz je bilo
objavljenih vec kriticnih sestavkov (recimo: FI.. ..r. Kaj je kme
tijstvu koristniše: koze rediti ali pa jih odpraviti? 22/1864, str.
lO-lI, Kmetijske in rokodelske novice). V gornjem sestavku je
še posebej pomembno sporocilo o slovenski pasmi koz, ki so jo
redili v Bohinju. V strokovni bibliografiji najdemo tako tudi: tol
minsko kozo, rjavo kozo, domaco rjavo kozo ...

.A...~NIKS
Francetova 6

2380 Slovenj Gradec
Tel.: 02/88 41 619
info@feniks-sg.si

Podobne tecaje so organizirali tudi v preteklih letih in v
Kmetovalcu (23/1906, št. 3 , str. 28) je objavljena naslednja novi
ca:
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·
Živinorejska zadruga v Selcah, ki 'e je u tano-

vila to pomlad kot p si dica živioorej k Itll w~l\ja, ki ga jo
prir dih .• km tijska družba pozimi v •'clcuh, utegne prav
izborna razvijati. Od 13. do 20 t. m. je muJil pri zadrugi
ml karski nadzornik g. Logvarl, ki j na strokovni nacin
z natancnim merj nj m po alL znih A"ovd doloc val, kter
ži\all je VpiNuti \' \Or'dno knjigo. Z družniki o n, kupili v c
izvirnih pill('gav"kih krav in zadruga j n dobavila dva za-
družna bika pin('gavsk pn..m. J>ric lo j tudi gibanje.
za zbolranjc hi ·VOV. Po 'ebno j' om nj ti zakup v 'like pla
nin, ki jo j omenjene dni gospod nndzornik L g,'art
v dru.bi z n 'kil riml z' družniki iti dal, da dolocijo
potr"bna zbolj~ani:1. Prav nujuo j ž I ti. da posn majo vrle
di!ko dolini' tu,lI živinor jl'! dru~ih krajev tcr cimpr j

osnuj jo ži\'inorl'jsk zadrug, ki imajo v"lik pom n za pro
sp h ;;'ivinor jc, ki j v mn gih pokrajinah na~' d žele po
glavi na ln dina dobPkono DI\ kmetij ka p'lOoga.

V Kmetovalcu in drugem strokovnem casopisju je veliko sestav
kov, ki opozarjajo na nujnost usposabljanja mlekarjev (sirarjev).
Leta 1907 je bil razpisan trimesecni tecaj na Vrhniki. (24/1907,
št. 9, str. 102, Kmetovalec), kjer so takrat zgradili moderno mle
karno. To je bil šesti mlekarski tecaj, predhodna dva sta bila
osemtedenska v Logatcu (1905 in 1906). Ob zakljucku tecaja v
Logatcu leta 1905 je casopis Slovenski gospodar objavil 4.5.1905
obširen clanek z naslovom: Absolvent je mlekarskega tecaja v
Logatcu na Kranjskem.

Ra.zO'la ..

Trimeseeen mlekarski teeaj
prir di

c. kr. k."eUJ. ka družba kranj ka dogovorno
kranj kina deželnh" odboro'Jl

od 1 aprila do 30. junija t. 1.

:n.a V:rh:n.iki.
Tec:,j bo teoreticno· prakticen I"r se bo pole' spoznavanja,

preIskovanja in ravnanja z ml"kolll pouceyalo po?lavitno o izde·
lovanju pr nI' masla in Sira. adalje bo vr'i1 tudi pouk O

ml karski kemiji in baktl'riologiji t('r bo pou valo o o krbovanju
in krmi molzne li\"ine, o kut.nih boleznih ter o mlekarskem knjigo
vodstvu in racunlltvu

Pri prakticnem pouku e bo oziraJo na VSl' nacme r:\vnanja
z ml('kom in pole~ t ga tudi na o krbo,'anJe mleka kih titrojev
III tudi parnih kollov.

V tPcaj, ki bo brezplacen, se llpr('jme le 12 udeleten ev, ki
dob' brezpl cno slanovanje. Za hrano bo moral vsak udelewnl'c
am krb ti. X('kterim nepremowim ud leten ·em bo lIlogo<','dati

podpore i, dr1.'\vn ga, oziroma d 1elnega pri p"vka.
Pro§nj(' :1:3 spr jem je po lali

do 20. marca t. 1.
na podpi ani odbor. I'redno t ;ul spr jem imajo tilti, ki so te v
kak'llI ml karni d .laJi, oziroma tisti, ki jih pošljejOucil mleka ke
zadrnge.

Po koncanem tecaju emorajo udpl tenei podvre<'i izpilu
ler dob o njem pricalo, ki jih usp obi za vodit"'je ml"kllren.

Glavni odbor c. kr. kmetij.ke družbe kranj.ke.
\' Ljubljani, 2. februarja 1907.

O izvedbi mlekarskega tecaja je Kmetovalec (24(1907)9,
str. 109) porocal:

Trimesecni mlekarski tecaj na Vrhniki se je
pric I . aprila. • prejetih je bilo 16 udel žence", izmed
kt rih dobi 12 nekaj državne, oziroma deželn podpor.
Za udeložence je preskrbljeno skopno stanovanje ter je
c, kr. kmetij ka družba, kot prirediteljicll tega tecaja, s po·
mo<-jo deželne podpor nabavila potr bne po telj in po teljno
opravo, ki bo tudi v bodocnosti ložila v t namen. oziroma
pri prlrej nju dru ib potrebnih kmetij kih teCJj v. )[Iek rno
za potr bni prnktiški pon k kakor tudi Vile drug potrebne
prostore je blagohotno i1a.la na razpobganje vrhniška ml 
kar'1ta zadruga, ki ji bodi na tem me tu pri rcna hvala. 
Po narocilu od merodajn trani pripomni nredni tvo na-

I dnje: V'a za luga za lepi razvoj kranj kega ml kar tv
gr kmetij ki družbi. Delovanj v pro peh mlekarstva in
poslovanje zaradi ml kar kih zedrug j pred leti po talo
tako ob~irno, da ni bilo mogoce družbenemu o obju zado tno
zmagovati tozadevnega dela, in v ocigled temu dejstvu se
je kmetij ka družba. na merodajnih mestih zavzelIlalll za
namešcenje posebn ga potovalnega ucitelja za mlekarstvo .
.•.'Il. opetovano prosjacenje se je kmetijski družbi po recila
njena nam ra io po raznih ovirah je bil na predlog kme
tij ke družbe I dojic imenovan za ml kar keg ocitelja od
strani države g. Legvart, ki je bli prid lj~n kllletljakl družbi.
.'Inžben dolžno t potoval nega ucitelja z ml kar t\'O je
izvr vanj vs h po lov, ki • o \' zv zi po p vanj m
ml kar tva, bodi i zunaj po d ž li kakor todi v nradn, in
je l:lamoob' bi nm vno, da j prlr janje mleka kih tecajev,
njih vod tvo in I)ouk pri njih nj go\'a ,Iužb na dolžD t.

lekarski t hj na "rIIniki ni prvi, t mvec ž ~e ti,
k jti dv, si er I dvom 8 cna, t vr ila prej'nja I ta
v 1,,0 ateu in š pr j je po ed n vršil v Bohinju,
H leih in v I"jnbljllni. V e pripravljalno korak za te tecaje
je zvrii1a v elej kmetijska družba; ona je razpi ala te aje
in tudi priskrbola potrebna denarna sredstva. Potreb cine
gi de državnih podpor mor km tij ka družba V elej me e Il.

aprila predložili za prihodnje I to, da prid jo pravoca n v
državni proracun, in tako je km t1jska družba vedno no
INn naprej pro 'i1a tudi državne pollpore za nam rav ni

ml karski tecaj, Ob prirejanju mlekarskih tecajev pa ni pr .
zr ti velike naklonjeno ti deželnega odbora, ki je tndi pri
sp val z dežl\lnlmi podporami iz kulturn li zaklada in je
zla ti l tOll dovolil izr dno veliko podporo, ker s j nkr
ollo naknpiti enkrat za. vselt'j potrebne postelje in post ljoo
opravo. Pri v em tem gre pa po ebna z luga družbenemu
podpr ds dnikll, g. komercialn mn 8vetniku 1'ov" e t Il, ki je

svojo vplivno besedo najvec pripomogel, da 80 e tozad voe
družb n pro nj pri kmetij kem ministrstvu na Dunaju
kakor pri deželo m odboru v Ljubljani ugodno rp"lI. To
liko v poja nilo napram ner ni nim v stem, ki se neupra
viceno širijo.

POJASNILA:
Živinorejske tecaje je prirejala kranjska kmetijska družba tudi

druga leta. Strokov?1a vsebina tecajev je bila vedno teoreticna in
prakticna. Poudariti je treba, da so si za šolanje vzeli dovolj casa,
da so se jih kmetovalci udeleževali, da so bili tecaji dobra spod
buda za boljše organiziranje in uvajanje novih rejskih opravil.
Prireja mleka je bila tudi pred sto leti najpomembnejša kmetij
ska panoga. Zelo pomembna je bila usposobljenost mlekarjev in
sirarjev.

Letos smo v Sloveniji sprejeli Pravilnik o usposabljanju in stro
kovnem izpopolnjevanju na podrocju živinoreje:

(Ud. RS, št. 50/2007 - http://www.uradni-list.si/l/objava.jsp?u
rlid= 2007 50&stevilka= 269 59)

in zanimiva je primerjava.

MISLI NA KONCU
Gornji zapisi so stari sto let in so slika takratnih gospodarskih

in družbenih razmer ter odraz tedanjega razvoja, znanja, ki pa je
bilo gledano v celoti, zavidanja vredno. V prvem sestavku nav-
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dušuje nacin in gospodarnost pospeševa
nja živinoreje ter še posebej poudarjanje
pomena kmetijskega pouka, ker je bil
glavni odbor c.kr. kmetijske družbe trd
nega mnenja, da je »strokovna naobrazba
naših kmetovalcev temelj vsega kmetij
skega napredka«. V drugem sestavku, ki
govori o pospeševanju reje koz, pa je zapi
sana kritika na omejevanje reje koz. V
sestavku je še posebej pomembno sporo
cilo o slovenski pasmi koz, ki so jo redili v
Bohinju. V strokovni bibliografiji najde
mo tako tudi: tolminsko kozo, rjavo kozo,
domaco rjavo kozo ... Kako pomembna
informacija za delo na ohranjanju biotske
raznovrstnosti v slovenski živinoreji.

V nadaljevanju je clanek posvecen
živinorejskim in mlekarskim tecajem.
Zanimivo je, da so bili tudi v letu 1907
razpisani na takratnem Kranjskem štiri
dnevni živinorejski tecaji. Vsebina tecajev
je bila široka in predstavljena so bila vsa
podrocja, povezana z rejo živine. Tecaji
so imeli prakticni in teoreticni del. Tecaji
so bili dobro obiskani in so imeli velik

vpliv na organiziranost rejcev ter uvedbo
rejskih opravil, o cemer je porocal tudi
Kmetovalec.

Prireja mleka je bila na Kranjskem tudi
pred sto leti najpomembnejša kmetijska
panoga. Zaradi tega so polagali izobrazbi
mlekarjev (sirarjev) veliko pozornost. V
letu 1907 je bil razpisan in tudi izveden
trimesecni mlekarski tecaj na Vrhniki, ki
pa ni bil prvi, ampak šesti. Redno šolanje
mlekarjev se je pricelo leta 1905 z osem
tedenskim tecajem vlogatcu.

Veliko zapisanega v Kmetovalcu pred
sto leti je aktualno tudi v današnjem casu.
Spomnimo se pri tem le na izobraževanje
in usposabljanje kmetovalcev. Enako ali še
bolj je to pomembno danes, ko smo prica
velikega, še posebej biološkega razvoja.
Ce pa smo danes pravilno zacrtali to pot,
lahko presodite sami, ko boste poiskali
in prebrali »Pravilnik o usposabljanju in
strokovnem izpopolnjevanju na podrocju
živinoreje«.

prof. dr. Andrej Šalehar, zaslužni profesor,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulte

ta, Oddelek za zootehniko, Domžale,
KMETIJSKA ZAlOŽBA

Novo registrirani
traktorji avgust
2007
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FOTON

10,8
..

1 0,110,0

KB

10,840,380,4

McCORMICK

10,8654,2824,0

VALPADANA

10,870,580,4

23

Ostali 634,1994,9

Skupai

120100,01544100,02033100,0

Sp. do prejšnjega leta

15,413,220,4

v%

Po podatkih MNZ pripravil md

www.kmetovalec.com
www.kmz.si

KMETOVALEC 10/07


