
o živinoreji v kmetovalcu v
letu 1908
Leta 1908 je izhajal petindvajseti letnik strokovne revije
Kmetovalec. Revija je imela izredno pomembno vlogo pri
širjenju strokovnega znanja in v poucevanju slovenskega
kmeta ter drugih, ki so bili povezani s kmetijstvom.

Kaj so takrat v 25. letniku leta 1908, pred 100 leti, pisali o živi
noreji, katere pasme so rediH, s kakšnimi ukrepi so jo pospeševali
in usmerjali, kako so skrbeli za usposabljanje rejcev in za šolanje
kadrov. V letnem kazalu je navedeno pod Živinoreja 19 clan
kov in izbrali smo jih nekaj, da bomo lahko presodili strokovni
utrip tistega casa. V pojasnilo bomo zapisali še kakšno novico iz
drugih revij in na koncu dodali spisek v letu 1908 izdanih stro
kovnih knjig na podrocju živinoreje. Tudi letos ima ta sestavek
še en namen. Spodbuditi k raziskavam zgodovinskega razvoja
slovenske živinoreje.

PREDSTAVITVE

1. Obcni zbor c. kr. Kmetijske družbe Kranjske (25/1908
št. 17, str. 166-168, Kmetovalec)

Kmetijska družba Kranjske je tudi v letu 1908 pospeševala**
govedorejo in prašicerejo z nacrtnim širjenjem plemenjakov. V
porocilu piše:

Govcdorejo je družba pospeševal« stem, da je skrbela
za dobavo cistokrvnih bikov plemenjakov, ki jih je s pomocjo
državne podpore oddajala živinorejcem pu znižani ceni. Ker so
živinorl'jci že mocno prišli do spoznanja, kako potrehni so dobri
hiki plernenjaki, zato so umncjši živinorejci pripravljcni bike ple
rnclljake bolje placevaLi, iII je družbi omogoceno s primerno zelo

majhno državno podporo oddajati vec plcmenskih živali. L. 1!l07.

je družb~ oddala !'J5bikov plemenjakov. srehi pospeševanja gove
doreje od strani družbe so naravno'l veliki in se kažejo v boljši
kakovosti kr'lOjskc govedi. Z.\dnje desetletje je glavni odbor pricel
v ljubljanski okolici ter v politicnih okrajih Logrltec in Postojna
z vprljavo bikov simudlllsk"ga p1<·ml'na.

Svinjerejo je uružba, kakor uoslej obicajno, pOsp()~'1Vala
z oddajo cistokrvnih plrmrnski1J prasickov v('like l·rle an~J 'k
pasme, ki so enadobavili iz priznanih r j. Oddajali so se s po
mocjo državnI' pudpore po znižani ceni. Oeldalo se jo vsega skupaj
138 pll'mellskih prasickov. To Ul'lov'lnje družbe ima n'lj oljše
uspeh.

Našl' domace prasicjr plemr jI' s daj v led družbl'nl'ga de
lovanja skoraj doc('la prekrižana z angleško \' liko belo pasmo t('r
jo v Ic<1t ga glede kakovosti mocno zboljšano (('r \'('dno bolj ~A'\

do tuje zaht vam Vl'lik W,l prom('la. Ce bodo naši km('lovalci n;l
sedanjem potu vztrajali, se nam je nadejati, <1a se tlldi pri nas
izcimi doma'e p žlahlnjl'nO deželno prasitje ptem('. ki bo najbolj
primerno r;tzm ram.' prt-d kratk uubo na a d žela ni ime!;l
skoraj nikake prasicje rejc, temv('c lo pilanje uvoženih prasicev,
docim imamo dan s skoraj v vsej Mt li prasicjo rejo t r plemenske
mrjasce vecinoma zbolj"ane pasmo. Zadosten pouk od strani družbe
j povzrocil ra~.merno prl'ccj pravilno rejo praoicev, zato je pohvalno
omr'njali t01.ad vni napred('k naših gospodarjev.

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

V poglavju kmetijski pouk pa je v porocilu zapisano nasle
dnje:

Najvecjo važoost je glavni odbor pokladal na kmetijski
pouk, ker smatra strokovno naobrazbo naših kmetovalcev za
temelj vsemu kmetijskemu napredku. GlavIIi odbor je preprican,
da se ima zahvaliti za svoje znatne uspehe najvec intenzivnemu
kmetijskemu pouku, ki je na Kranjskem te"llbolj potreben, ker
nimamo zadosti strokovno naobražene kmelijske inteligence, Iri bi
s požrtvovalnost jo dajala vzorne prakticne zglede prcproslim
kmetom. Razen pouka v družbeni podkovski šoli in gospodinjski
šoli, ki jih ima glavni odbor v svoji oskrbi, se je za kmetijski
pouk skrbelo ustnim potom iII s pomocjo t:ska. - Z dr~žbenim
glasilom "Kmetova.leem" je glavni odbor redno deloval za raz
širjanje kmetijske znanosti ter jc poleg lega izdal vec posebnih
kmetijskih slrokovnih knjig in spisov, kakor mi je bila cast že
poprej porocati.

Leta. 1 07. je glavni odbor priredil na Vrhniii šesti m le
k ar s kit e caj pod vodstvom potova!nega ucitelja g. LegvarL.'\.
Letos se tak tecaj, in sicer pe:m scCt'n, vr~1 prav sedaj na Vrhniki.
Za prireditev mleltarskega leiaja je drllžba lani ia letos dobila
podpore od državo:: in od dežele.

Znatni uspehi, ki jih glnvlli otlbor dosega s svojim delo
vanjem, lemeljijo najvec Ila strokovn('m znanju, ki icer pocasi,
a vendar dosledno pro tira med naše gospodarje. Z:Haditel(:\smatra
glavni odbor za ~uo najva~llejših svojih nalor, da strokovno
znanje po mo~nostl il.ri potom pouka. aši gospodarji postajajo
vedno bolj ukaželjni, kar svedocijo mn1gobrojro I)biskovana
kmtllijska potna predavanja, hitro 'razpecl'vauje kmetijskih stro.
kovnih knjig, tisocem strokovna vprašanja, ki damadnevom pri
hajajo dl'll:tbi, in sploh povsodi V1.bujeno z311lmanJe za kmetijski
strokovni napredek.

V gornjem zapisu je poudarjeno ucenje, znanje in usposoblje
nost. Podoben zapis je bil objavljen tudi porocilu v letu 1907.
Kako pomembne misli tudi za današnji cas. Brez dobrega zna
nja in usposobljenosti, kar je za umno kmetovanje in rejo živine
osnovnega pomena, ni bilo, ni in ne bo gospodarskega uspeha. V
drugem odstavku je tiskarska napaka in se letnica namesto 1807
pravilno glasi 1907. Pomembno je tudi nadaljevanje zapisa, ki
govori, da je bil v letu,J.907 že šesti mlekarski tecaj. To pomeni,
da leta 2007 pravzaprav nismo praznovali stoletnice mlekarske
ga šolstva v Sloveniji, ker je bil pricetek že pred letom 1907.

** 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, žrebcev, ovnov in pozneje tudi
merjascev). O tem se lahko vec prebere v gradivih:
- Umek Ema. Kranjska kmetijska družba 1767-1787. Arhivi, 29(2006)1,
str. 1-34 (dosegljivo na Digitalni knjižnici Slovenije)
- Bleiweis 1. Zgodovina ces. Kralj. Kranjske kmetiijske družbe s statistic
nim popisom kmetijstva na Kranjskem. Ljubljana, 1855, 32 strani
- Bleiweis Janez. Zgodovinske crtice važnejšega delovanja c.k. kmetijske
družbe na Kranjskem od pricetka njenega v letu 1767. do konca leta
1867. Ljubljana 1867,40 strani
- Naznanila c. kr. kmetijske družbe na Kranjskem. Ljubljana 1869 
1882 skupaj 24 zvezkov
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2. Kmetijska podružnica v Srednji vasi v Bohinju
(25/1908, št. 9 , str. 90, Kmetovalec)

a a podružni a je priredila 10. t. m. kmetij ki shod,
kjer je predaval ravnatelj kmetijske družhe g. (iuRtav Pirr.
o vzajomnih zavarovalnih drnštvih 20. govod, o cepitvi
praelcev protI rde Ici ln o potrebi povzdlgtl reJe koz v
Bobinju.

rrav posebno 80 pa navzo"e razveselila izvajanja
o~poda ravnatelja. glede povzdige rf'je koz v Bohinju, ki je

Izredno velikega go podarskega pomena za gorenjo dolino,
koder so na rnzpolag~nje širni pašniki ki o pristopni S8mo
kO:UlIlI. Pr ••,lavat"lj jI' j1rl',lIagal mlnovati ,Irnštvo Zil rl'jo
koz, ki naj ima v prvi vrsti izposlovati podporo za povzdigo
te važne panoge živlnorIlje v Bohinjo, tpr ho Imelo paziti,
da se odstranijo tri najv Gje hlbe tukajšnje kozjo rojc, t. j.
pltlUleujtluje v KorlldKtvu, prtlz"oulIja uurejitev mladih koz ln
nepravl1no rl\vuanjo s kozli plemenjaki. Naloga društvll bodi
t,u,ti j10l<v"~,,,njA tImfI""''' 1'''1<11I11" kako ,Irugn, l'reKkuileno
dobro pasmo. ',ri predlogi glede povzdige reje koz so ee
spr Jell z o~ltnlm veseljem ln nI dvoma, da se predlagano
društvo prav kmalu osnllje in pricne v popi anem zmislu
delovati. a"i Dohinjci o odneL:da! imeli veliko veselja do
kozje rl'je, Il kruto postopanje gozda.rskih oblasti je to za
nas prekor! tno žival skoraj na smrt ob odilo, zato na
Rohlnjee posehno veseli, da je nRRlI kmetijska drnžba, ki
ima toliko !Za.lug !ZILpovzdigo kmetijstva v Bohinju, prva.
llproZlla mlllel o povzdlgl kozje reje, ki bo d3jala nov vir
dohodkov, in to zla8ti manj im po 68tnikom J kI jib je med
Dami najvec.

POJASNILA:

Tudi v lanski objavi »0 ŽIVINOREJI V KMETOVALCU V
LETU 1907« smo opozorili na clanek o reji koz in pri tem še
posebej na slovensko pasmo koz, ki so jo redili v Bohinju. V
letošnjem clanku so o njej podrobnejši živinorejski podatki, ki
pricajo o dobrem poznavanju temeljnih rejskih zakonitosti. O
pomenu preprecevanja parjenja v sorodstvu so pogosto pisali
tudi pred letom 1908 (na primer: Dular Franjo: Umna živinoreja.
II.knjiga: O pasmah in umni reji domace živine. Celovec 1895),
še vec pa kasneje, kot dokazujejo primeri objav (Plemenitev v
sorodstvu pri prešicih. 1927,4, str. 64 - 65, Domoljub; ŠERBEC,
Jožef. Krvna sorodnost pri svinjah. 41/1924 št. 11, str. 84,
Kmetovalec.; MARINCEK, Miha. Varujmo se plemenske živine
v krvnem sorodstvu. 42/1925 št. 9, str. 68, Kmetovalec; VEBLE,

Fran. O plemenjenju v ožjem krvnem sorodstvu. 111925 4, 8,
Konjerejec in drugi). Zadnje raziskave kažejo, da se s tem pro
blemom srecujemo tudi danes, ker je pri številnih slovenskih
pasmah prisoten inbriding in pojavljajo se rejske nevšecnosti, ki
so tudi posledica slabega in površnega preprecevanja parjenja v
sorodstvu.

3. Vzoren svinjak in njegova notranja oprava (z 8
podobami) (25(1908)11, 101-104, Kmetovalec)

V tem obširnem clanku, ki ga poišcite (pot je preprosta preko
COBISSa) in narocite kopijo v knjižnicah, ki imajo stare letnike
Kmetovalca, je veliko koristnih napotkov za ureditev Wevov za
prašice. Pomanjkljivost clanka je, da ni razloženo, koliko pro
stora (talne površine) mora biti na prašica razlicnih velikosti.
Je pa o tem objavljena kratka notica v Primorskem gospodar
ju (Koliko prostora naj ima razna živina. 4/1908 17 24, 270,
Primorski gospodar).

Koliko prostora na.j ima razna 'živina? Srednji kmecki
konj mora imeti od lasli Jlavzdol na dolgost prostora 2'8-3'2 m. na
širjavo t '5 \'58 m; krava na dolgost 2·2- 2'5 m (ne vštevši lasel).
širine 1'\ - \'25 m; majhno tele 2 m dolžine in \'1 širine, mlado go
vedo dolžine \'9, širine \ m; vol 2'37-2'9 m dolžine in širine
\'42-\'58; prcšic in sicer plemenska svinja z mladici 3'5 4 'm2,

prcšic za pitanjc \'6-2 m', ce je sam; marjnsec 3'5-4 m', eno
letni prešici 3-4 v enem hlevu \ m' vsaki. '/'-',2 leini prcšici.
vsaki po 0'5-0'8 m'.

Preostane nam samo še vprašanje, ali bi bili izpolnjeni kriteriji
iz PRAVILNIKA o minimalnih pogojih za zašcito rejnih živali
in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (Uradni list
RS, št. 41/2003 z dne 05.05.2003). Za vrsto prašic lahko mirno
zapišemo, da bi jih izpolnili in da bi bile tako popravljene stro
kovne napake (premalo talnega prostora na žival), ki so v tem in
izhodišcnem pravilniku EU.

4. Ostali clanki

-Mlekarsko šolo (petmesecni tecaj) otvori c. kr. Kmetijska
družba kranjska. 25/1908, št. 3, str. 35 - 36 in št. 4 , str. 46,
Kmetovalec.

V letu 1908 je bil razpisan sedmi mlekarski tecaj in prvic v tra
janju petih mesecev. Trajal je od 1. aprila do konca avgusta v
mlekarni na Vrhniki. Kakor beremo v Kmetovalcu (na str. 166),

je bila 29. avgusta »javna skušnja«.

Škodljivost visokih jasel in senenih gar (s 3 podobami)
(25(1908) št. 24, str. 220-222)

Avtor piše o slabi »vnanjosti« naše govedi, da njihovo lepoto
skoraj splošno kvarijo veliki trebuhi in vdrti hrbti. Velike tre
buhe pri naši govedi dela predvsem neprikladno krmljenje v
mladosti in napajanje, posebno pozimi. Za vdrte hrbte pa so
pogosto vzrok »previsoke jasli in tiste presnete gare za seno, ki o
njih vecina naših živinorejcev misli, da ne more brez njih izhajati
.... Previsoke jasli in gare so najboljše sredstvo, da dobi goved
v hlevu vdrt hrbet in se njihova vrednost znatno zmanjša, zato
naredite v hlevih nizke jasli in proc z garami, ki se nadomeste s
primerno urejenimi jaslimi, ki tudi ne dopušcajo, da bi se seno
tratilo.«

Na koncu je zapisal: »Skrbimo s primerno krmo, zlasti z moc
nimi krmili, da bo mlada živina rastna ili bo imela trdno okostje;
ne delajmo ji s pokladanjem velikih množin prazne krme in z
napacnim napaja~em velikih trebuhov, ki krivijo s svojo težo
hrbtišce; ne krivimo hrbtišca z visokimi jaslimi in z nepotreb
nimi garami, in gojili bomo lepo goved, ki bo imela primerno
ceno.

Sprednji rob jasel je pri odrasli govedi od tal 50 cm dovolj
visok, pri mladi govedi more biti pa še nižji, in ce so jasli tako
narejene, da je njih dno 20 cm nad t1emi, pa popolnoma zado
stuje, in goved je iz takih jasel sklonjena kakor na paši. Ce so jasli
primerno urejene, živina ne bo stopala v jasli.«

Vzajemna zavarovalna družba za goved (25(1908) št. 2., str.
17, Kmetovalec)

Poudarjene so velike škode zaradi pogina živine, na Kranjskem
so jih ocenili na vec milijonov kron letno. Zaradi tega avtor
svetuje, da se živina zavaruje, predvsem govedo. Za prašice
meni, da jih ne gre zavarovati, ker jih prevec pogine in bi mora
le biti zavarovalne premije zelo visoke. Svetuje, da se tudi na
Kranjskem pricne z ustanavljanjem malih vzajemnih društev za



zavarovanje govedi. Ta zavarovalna društva za goved »niso pre
racunjenja na dobicek, marvec so in morajo ostati blagotvorna
društva«. O zavarovanju živine so zanimive tudi naslednje obja
ve: Zavarovavnica goveje živine. obrtniške in narodne list 20,
22/1864, str.158, Kmetijske in rokodelske novice; ARH, Ivan. O
zavarovanji živine. obrtniške in narodne list 19, , 40/1882, str.
129-130,145-146, Kmetijske in rokodelske novice.

GOSPODAR (20. julij 1931 - let. 1, štev.4: str.3.), ki je izhajal
kot priloga Domoljuba, pa je živinorejcem sporocil naslednjo
novico:

»Tem potom obvešcamo, da je vpisana v zadr. register »Prva
jugoslovanska kmetijska podporna zadruga proti škodam v živi
noreji« r.z.z.o.Z s sedežem v Ljubljani, Borštnikov št. 3/1«.

Razglas o razdelitvi državnih podpor za zboljšanje hlevov v
1.1908 (25/1908, št. 4 , str. 45, Kmetovalec)

V letu 1908 so razdeljevali državne podpore za izboljšanje hle
vov in v razglasu so podrobno pojasnjeni pogoji, kateri morajo
biti izpolnjenji pri izboljšanju hleva: svetloba, zrak, tlak, stojišca,
gnojišce oo. V Kmetovalcu 1909, str. 176, je porocilo, da je v letu
1908 prejelo državno podporo 68 hlevov.

4. Katere knjige in monografske publikacije s podrocja
živinoreje so bile izdane v letu 1908?

Bibliografija slovenskih knjig in monografskih publikacij s
podrocja živinoreje, ki so izšle do leta 1945, šteje že vec kot 320
enot in v letu 1908 so bile izdane naslednje:
• Gospodarska navodila štev. 13. Vzroki neplodnosti pri govedi.

Ljubljana, 1908,4. strani
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• Lakmayer Franc. Umni cebelar: Splošno cebelarstvo. - 1907.
Napredno cebelarstvo. - 1908. Celovec 1907-1908,2 zV.,250
strani

• Legvart Jakob. Preiskovanje in placevanje mleka po tolšcobi.
Ljubljana 1908,79 strani

• Oskrbovanje brejih krav: poljudni pouk v živinoreji. Gorica
1908, 11 strani

• Pirc Gustav. Dolocanje tolšcobe v mleku. Ljubljana 1908, 39
strani

Omeniti velja tudi tri nemške knjige, ki so bile izdane v letu
1908 in opisujejo štajersko kokoš.
• Das Steirerhuhn. V: Alfred Beeck: Der Federviehzucht als

Wirtschaftszweig und Liebhaberei. Berlin, 1908, str. 460-463
• Das Steirerhuhn. V: Armin Arbeiter: Steirische Hiihnerzucht.

Graz 1908, str. 14-22

• Musterbeschreibung (Standard) des Steirerhuhnes. v: Armin
Arbeiter: Steirische Hiihnerzucht. Graz 1908, str. 74-79

V zadnji knjigi je objavljen prvi pasemski standard za štajersko
kokoš. Pomen avtorja Armin Arbeiter-ja za štajersko kokoš sta
Locniškar in Vrecko v knjigi »Perutninarstvo« (Ljubljana 1955)
poudarila z naslednjim zapisom:

. Nastala j. lOdanica pas.m. kri!ancev, n •• nolno blago in koncno polom,
ki sla ga v zadnj.m tr.nutku zadriala navduš.na zagovornika ltaj ••.•k. kokoli:
Emanuel /llart;n)' in Arm;" Arb~iUr.

Njuni im.ni bi morali zapisati v našo knjigo z zlatimi crkami. toliko sta
napravila t3 dvig p~rulninarstva. Z neutrudnim delom jima je uspelo ohraniti
ostanke !laj.rsk. kokoli, pov.zati r.jce m.d s.boj v društvu in opozoriti
oblast na pom.n te pasme za naše p.rutninarstvo. Delovala sla najpr.j v
Celju. kjer sla dobila zav.7.Jlik. m.d podj.tnimi r.jci. kasn.j. pa tudi v
Mariboru in Gradcu. Lela 1903. so pri tedanji Staj.rski kmetijski družbi usta
novili ods.k za perutninarsivo, ki j. priporocal r.jo t. gospodarske kokoši in
skrb.1 za nabavo pl.m.nskih živali. Ist.ga I.ta j. izlla tudi knjiga o štaj.rki.

Misli na koncu
Spoznali smo strokovni utrip na podrocju živinoreje pred sto

leti in veliko zapisanega v Kmetovalcu je aktualno tudi v dana
šnjem casu. Pomembna so vsakoletna porocila Kranjske kme
tijske družbe, kjer je podrobno opisano delo po posameznih
podrocjih kmetijstva in živinoreje. Že od ustanovitve v letu 1767
je kranjska kmetijska družba nacrtno osveževala in oplemenje
vala domace pasme s plemenjaki drugih pasem. Posebno mesto
je v porocilu dano razlicnim oblikam kmetijskega pouka, širje
nju znanja, usposobljenosti in omike. Spomnimo se pri tem le na
izobraževanje in usposabljanje kmetovalcev. Koliko pozornosti
so posvecali pravilnemu izvajanju posameznih rejskih ukrepov,
kot je recimo preprecevanje parjenja v sorodstvu. Skrbeli so za
pravilno vhlevitev in žt\talim prijazno rejo in spodbujali obno
vo hlevov z državnimi podporami. Ob tem najdemo v drugi
strokovni reviji tudi zapise o potrebni talni površini na žival.
Zanimiva so tudi spodbujanja k zavarovanju živine, o katerem
so prvi zapisi že v šestdesetih letih 19. stoletja.

V Sloveniji je v polnem razvojnem zagonu slovenska digitalna
knjižnica (dosegljiva na spletnem naslovu: http://www.dlib.sil).
kjer so za sedaj neposredno dostopne tri kmetijske serijske publi
kacije iz preteklosti: Kmetijske in rokodelske novice, Slovenski
gospodar, Štajerc in dve znanstveni reviji: Acta agriculturae
Slovenica, Agricultura. Najdemo pa lahko tudi sedem sloven
skih strokovnih knjig na podrocju živinoreje, ki so vse izšle pred
letom 1910. Med njimi je neposredno dosegljiva knjiga: Soseda
Razumnika prasicereja (poljudno navodilo za rejo in oskrbova
nje prasicev). Ta knjižnica bodocnosti bo vsak dan bogatejša in
znanje bo dostopno neposredno vsem, ki bodo to le hoteli.
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