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На више места упоредио сам нашу пољопривреду са
страном, а тиме сам хтео да истакнем потребу једне велике
пољопривредне школе, те да и наша пољопривреда пође
путем науке.
Програм мога пута извео сам онако, као што сам ra и
предвидео; само сам, због насталих ферија, морао неке
школе да изоставим. Преглед појединих школа заузео ми је
више времена, но што сам био предвидео, те зато сам остао
на путу нешто дуже, но што сам мислио; али то није зависило од мене. Свуда сам остао само толико, колико је
посао захтевао.
Поједине школе изнећу у овом извештају у оном поретку, као што сам их походио.
I

Пољопривредни Институт у Прагу.
Како од 'сваке просветне установе има Праг по две,.
једну чешку и једну немачку, исто тако има и две пољопривредне школе, од којих је једна на Чешкој Великој Техничкој.
Школи, а друга на Немачкој. На чешкој школи предаје пољопривреду Ј. Стокласа, а на немачкој Ј. Пихл. Како су св.е
чешке школе у Прагу напредније од немачких, то је и пољопривредна чешка школа напреднија од немачке; али су обадве заостале у довољном специјалисању пољопривредних
наука. Што се чешка пољопривредна школа истакла испред
немачке, то долази прво отуда, што чешка школа има г.
Стокласу, који ради на пољопривредној науци са успехом; а
затим отуда, што је пољопривредна огледна станица Краљевине Чешке поверена г. Стокласи, те тако та велика установа служи и за станичне радове, и за радове професора, и
за вежбање ученика. Стога је тај завод прави пољопривредни
Институт. Он је смештен од прошле године у једној лепој,
пространој згради, некадашњбј вили Гребе, и има више одељења за хемиско-физиолошке радове, у којима ради седам
асистената. Сем тога, овај Институт има једну стаклару, за
извођење вегетационих огледа у саксијама (у земљи, у стерилованом песку, или у десгилованој води), и једно мало
огледно поље, за извођење вегетационих огледа у слободној
земљи. У стаклари су ове године извођени огледи микроб-

ног пелцовања земље код разних култура; опажан је утицај
калиумових соли на развитак жила код ж ита; опажано је
дејство самих калиумових соли код разних култура, и деј-ство њихово поред натриумових соли. Огледно поље добио
је Институт тек прошле године, стога није још уређено; али
опет зато, један му је део под културом, и ту се изводе огледи ђубрења и пелцовања.
Сем тога, постоји једна засебна, лепо уређена хемиска
лабораторија, у којој пољопривредници уче чисту хемију и
љежбају се у почетним хемиским радовима.

Пољопривредни Институт у Хале на Сали.
Из Прага сам отишао у Лајпциг. Али како због пољопривредне изложбе Немачке царевине, која је ту била приређена, нисам могао наћи стана у том месту, то сам одмах
стпутовао у Х але; а то је место било такође у програму
мога пута. Али опет зато, с мојим радом морао сам причекати на свршетак изложбе, јер су сви професори пољопривредних института били заузети изложбом. То сам време
употребио на похађање изложбе, која је била врло лепа и
врло обилата. Може се рећи, да је та изложба показала све
што је наука урадила за пољску привреду. Међу изложеним
предметима нарочито су се истакли: стока, пољопривредне
машине и вештачко ђубре. Норвешка вештачка шалитра
[Са (N0 3 ) 2], добивена у Нотодену из ваздуха електросинтетичким путем, имала је свој нарочити павиљон, који је по
цео дан био пун посетилаца. То велико интересовање за
тим проналаском потиче прво отуда, што је њиме отклоњен
онај страх пољопривредника због кратког века чилског салитреног рудиш та; а за тим отуда, што је тај проналазак
укинуо монопол чилских мајдана на искључиву продају шалитре. И према изложбеним податцима, а и према огледима
које сам по огледним станицама видео, норвешка је шалитра,
по свом дејству на вегетације, у свему једнака чилској шалитри, и ако има нешто нитрита. Није примећено да тај нитритни примештај има каквог шкодљивог утицаја на вегетације_
И кречном азоту (калциум-иијан-амиду), том другом вештачком азотном ђубрету, добивеном из ваздушног азота и калциум-карбида на врло високој температури, указана је такође

велика пажња. Вештачко ђубре, тај важни проналазак агрикултурне хемије, који је жетве на Западу удвојио и који је
пољопривреду препородио, није још до Србије продро, јер
су му многи наши школовани пољопривредници противнш
Оволико о изложби, а сада да се вратим на Халски
Пољопривредни Институт.
Халски Пољопривредни Институт припада Халском Универзитету, и с њим стоји, како вели Кин, у толико исто „интимном" односу, као што стоје и остале науке. Студенти
тог Института уписују се на Универзитету, и то само са сведоџбом испита зрелости гимназије или реалке. Основне науке
(Физику, Хемију, Јестаственицу) уче пољопривредници на Универзитету, а пољопривредне на Институту. За те стручне
науке има Институт око 15 наставника, који изводе један
велики програм, а стари Кџн, који је оснивач тог завода
(1862), још му је директор и активан професор. Студенти
Пољопривредног Института имају право после две године
полагати дипломски испит, а после три државни. Сем тога,
они могу на основу каквог научног рада добити и степен
доктора. За пољопривредне науке могу се иматрикулисати на
Универзитету и они, којима је дозвољена једногодишња војна
служба; али они немају право на испит, ако немају матуру. За
извођење радова има Институт ове установе: богате збирке;
велику библиотеку ; разноврсне лабораторије; башту са угледним биљем (корисно и шкодљиво); стаклару за тропско биље
и за вегетационе огледе у саксијама; читав низ стаја са разноврсном крупном и ситном стоком за огледе храњења, муже,
укрштања, производа итд.; одељење за млекарство; одељење
за пољопривредне справе и машине; клинику за животиње;
болницу за коњ е; анатомско-физиолошко одељење за животиње; пчеланик; рибњак итд. Све је то смештено до самога
Института, који има око три хектара земљишта. Нарочита је
пажња овде обраћена на укрштање разноврсних животиња,
узимајући у комбинације чак и дивљег вола, дивљег коња,
дивљу свињу, зебру, курјака итд.
Овој се школи замера, што није довољно специјали
сана, и што поједине гране нису довољно самосталне; а
чује се с више страна и то, да старога Кнна, који је имао
великих заслуга за напредак пољске привреде, треба да замени млађа снага.

За систематско извођење својих научних вегетационих
огледа, има Институт огледно поље од 115 хектара, удаљено
само четврт часа хода. Мањи део тог поља употребљен је
за чисте огледе, а већи део обрађује се ради добивања
хране за ону многу стоку, коју има Институт. Али се и ту,
у ствари, изводе огледи у велико, те се оверавају резултати
малих огледних парцела. Два главна рада, који се изводе на
том огледном пољу годинама, јесу огледи са ђубретом и
огледи са врстама усева. Сва могућа огледна поља обављају
та два рада стално; јер умети помоћу стајског и вештачког
ђубрета оснажити земљу најрационалније, и имати семе, које
је за тај крај најбоље, јесу две погодбе од највећег утицаја
на величину жетава и рентабилитет рада.
Морам овде да скренем пажњу на то, како се та два
основна пољопривредна питања код нас решавају. Кад је
Главни Савез Земљорадничких Задруга 1903. и 1904. године
помоћу вегетационих огледа са вештачким ђубретом испитивао снагу наших земаља, и извео огледе на неколико стотина парцела по целој земљи, утврдивши многа нова факта
од већега значаја, нико од позваних није хтео да приђе том
покрету. Кад се, пак, пшенично семе хтело да промени, решено је да се банатска пшеница купи и народу разда, не
учинивши ни један оглед, и ако имамо толико државних економија. Чак и наши меродавни мисле, дакле, да се та два
основна пољопривредна питања: снажење земље и избор
семена, могу решити без икаквих студија. То је најбољи доказ
колико нам је потребна велика пољопривредна школа, те да
и ми почнемо радити на пољопривреди онако, као што ради
напредни свет.
Да се вратим на огледно поље. Трећи рад, који се ту
изводи стално годинама, јесте плодоред. Ту је утврђен
један знатан факт, који треба да прикажем. На име, сејана
је раж на истој земљи тридесет година узастопце, па је просечна жетва последњих пет година била: парцела, ђубрена
за свих тридесет година самим стајским ђубретом, дала је
зрна 2774 кгр. од хектара, а парцела, ђубрена за цело то
време самим вештачким ђубретом, дала је 2926 кгр. Из тога
се види троје: да је вештачко ђубре однело победу над
стајским; да се пољопривредно газдинство, ако прилике траже*

може ограничити на само вештачко ђ у б р е; и да плодород
није апсолутно потребан.
Од 1877. године опажа се на овом огледном пољу и то:
kako дубина орања утиче на величину жетава? Ту је утврђен
тај важан податак : да дубина орања није имала код жита
никаквога утицаја на величину ж етава; јер су за цело то
време орнице од 10 см. давале толике исте жетве, као и
дубље орнице до 40 см. Шта више, ове су године плитке
орнице од 10 см., због пролећне суше, имале боље усеве од
дубоких орница. Само су код репе дубље орнице давале
стално знатно више приноса од плитких.
И једну новину веТега значаја видео сам на овом месту,
коју хоћу да поменем, а та је електрокултура, Ту се опажа
утицај електричне струје на развијање биља. Електрокултура
је мене нарочито интересовала, пошто се и ја бавим електросинтезама. Ту се у једној малој стацији варошка струја од
2 Ампера и 110 Волта помоћу једнога прекидача претвара
у наизменичну струју од 100.000 Волта, а ова се затим враћа
у једносмислену. Негативни део те струје одведен је у земљу,
а позитивни је разведен жицама преко огледног поља. Преко
дирека од пет метара висине спроведена је та струја жицама
у два паралелна правца, у размаку од 40 метара, а те две
главне жице спојене су међусобно на сваки десет метара
тањим жицама. Из тог струјовода одилази струја, због свог
великог напона, на све стране у облику тихог испражњивања, и држи се да та струја врши известан надражај на
културе, што су испод струјовода, па стога напредују брже.
Ја, пак, држим, да ту тихо електрично испражњивање оксидише ваздушни азот, било ваздушним кисеоником у оксиде,
било ваздушном влагом у амон-нитрит, а та створена азотна
биљска храна пада на земљу и огледну вегетацију храни, па
зато је напреднија од оне која је ван струјовода. Електрокултура је изазвала интересовање и ван пољопривредних
кругова. Тако, професор Е. Фишер са одушевљењем ми је
говорио о електрокултури, и врло га је изненадило моје гледиште о том питању; јер то вероватно тумачење обара створену примамљиву теорију о утицају електрицитета на рад
ћелија.
То су само главнији радови огледног поља Халског
Пољопривредног Института, а изводе се и други.

Сем Пољопривредног Института има Хале и провинцијалну Агрикултурно-хемиску Огледну Станиџу, којом управља
професор В. Шнајдевинд. У хеМиској лабораторији те станице врше се контролне анализе (ђубре, млеко, сточна храна
и т. д.), аналише се земља, испитује се семе на чистоту и
клијавост и изводе се научни истражни радови. На огледном
пољу ове станице, које је у Лаухштету и које је 60 хектара
велико, изводе се поглавито огледи ђубрења (са стајским,
вештачким и зеленим ђубретом), и огледи са врстама усева.
Сем тога, опажа се микробна флора земље под извесним
приликама: кад јој се дода извесно органско тело (ђубре,
слама, зелено ђубре, шећер и т. д.), кад јој се дода извесно
вештачко ђубре, и кад јој се дода какав антисептик (угљендисулфид). Овде се изводе и огледи пелцовања земље код
легуминоза, и опажа се узрок заморавања земље код разних
култура. Ово огледно поље има и једну велику стаклару, за
извођење огледа у саксијама.
И у Великом Либарсу има ова станица огледно поље
од 18 х., где се изводе слични огледи овима. За огледе великог стила, пак, стоје овој станици на расположење два
велика приватна имања.
Ова станица има у Лаухштету и огледне стаје, у којима
се изводе огледи храњења стоке. Јер се та станица бави
храњењем биља и храњењем животиња. Сем тога, знатна су
јој и истраживања пшеничних особиназа производњу хлеба:
изводи, дакле, и огледе печења хлеба.
У Лаухштету сам видео лепо међусобно слагање хемиске и вегетационе анализе земље. Према хемиској анализи,
та земља оскудева само у фосфатној храни, а азотне и калиумове има довољ но; па то исто показује и њена вегетациона анализа. Јер су на огледном пољу напредне само оне
парцеле, којима је дато фосфатног ђубрета, а назадне су
све остале, којима није дато фосфатног ђубрета. У оба случаја, сам додатак азотног и калиумовог ђубрета, без фосфатног, није имао утицаја на вегетације према неђубреној
парцели.
Што је ова, а што су и све остале провинцијалне
огледне станице у Немачкој одвојене од пољопривредних
школа, то долази отуда, што их провинције издржавају. Али
тим станицама управљају обично професори пољопривред-

них школа, и свуда, где су у близини школе, служе ученицима за вежбање.

Пољопривредни Институт у Лајпцигу.
И у Лајпцигу је Пољопривредни Институт на философском факултету Универзитета као и у Хале, па им је и уређење слично. И овде се природне и државне науке, у колико
их пољопривредници потребују, уче на Универзитету, а само
стручне на Пољопривредном Институту. Институт је заснован
од 1869. године, а пре неколико година добио је нову, лепу
и пространу зграду, у којој су библиотека, све збирке и све
лабораторије врло лепо смештене. Директор је Института
тајни саветник професор В. Кирхнер, поред кога још седам
наставника предају и обрађују чисто пољопривредне науке.
На истом земљишту има Институт башту са разним културама
за углед ученицима, и стаклару за вегетационе огледе у
саксијама. До самога је института стаја са кравама и одељење
за прераду млека.
За извођење вегетационих огледа има Институт огледно
поље у Оберхолцу, 32 хектара велико. Кад сам ја био тамо,
извођени су огледи плодореда, ђубрења, сората и различите
обраде земље. И овде су по 20 година сејани исти усеви на
истим парцелама, ђубрећи их или самим стајским, или самим
вештачким ђубретом; па и овде су, као и у Хале, све жетве
до последње биле врло добре.
На овом огледном пољу изводе се и огледи храњења
стоке, али само ситне; јер ти огледи са крупном стоком изводе се у стаји Института код млекарника.
О упису ученика овога Институга, као и о њиховом
полагању испита вреди у главноме оно исто, што је казано
код Халске школе.

Пољопривредна Огледна Станица у Мекерну.
Либигова проповед о примени хемије у пољској привреди,
а нарочито његова производња вештачког ђубрета у Енглеској
(1845), изазвала је велики покрет код немачких пољопривредника, и тражили су од владе да заведе окружне хемичаре,
који ће им показати та нова открића хемије. Под утицајем
тог покрета постала је у Мекерну 1850. године под управом

Емила Волфа прва немачка огледна станица. Данас том станицом управљатајни саветник, професор О. Келнер, који је питање
о храњењу стоке проучавао нарочито, и тиме велики глас стекаоОва станица има агрикултурно-хемиску лабораторију, у
којој се врше контролне анализе за рачун приватних ; и то,
аналише се ђубре, сточна храна, млеко, зем љ аитд.; испитује
се семе на клијавост и чистоту; врше се, уопште, сви радови,
што спадају у област тих станица. Има, даље, и једну стаклару за извођење вегетационих огледа у саксијама. Ту се
нарочито врше вегетационе акализе земље приватнима, у цељи
одређивања хранљивих састојака.
Али је у овој станици најважније одељење за огледе храњења стоке. Ти се огледи изводе или простим храњењем
стоке са одмереним количинама извесне хране, угврђујуКи
повремено повећану тежину храњеног грла. Или се ти огледи
изводе у великом респирационом апарату, одређујући све што
се за време огледа да грлу да поједе, и све што оно за то
то време у балези, мокраћи и у издахнутом ваздуху избаци,
па се из тих података гради биланс храњења. Из тих података поникло је оно знатно дело Келнера о храњењу домаће
стоке, које је, како енглески преводилац рече, на седам језика
преведено.
Најзад хоћу да поменем, да је Келнер био дуже време про
фесор у Јапану, и да је он тамо уредио оне лепе огледне станице„Experiment Station Record“, повремени часопис Министарства Земљорадње у Уашингтону, каж е: да је јапанска
пољопривреда најсавршенија на свету. То долази отуда, што
је старој култури те земље пришла и нова, уводећи је преко
својег Пољопривредног Одсека и преко својих огледних станица. Јапан има на Универзитету 25 пољопривредних професора и толико исто доцената, а сем тога има преко 50
огледних станица, и те модерне установе подигле су пољску
привреду у Јапану тако високо. То наводим стога, што хоћу
да покажем, колики се успех у пољској привреди може да
постигне, само кад се пође правим путем. Јер нема ни пола
века, како је Јапан почео да ради у том новом правцу, па
опет зато, и за то кратко време, радећи интензивно, претекао је у пољској привреди цео свет. Сва је земља у Јапану, кажу, као каква башта урађена, и троше врло велике
количине вештачког ђубрета.

Пољопривредни Институт у Јени.
И у Јени је Пољопривредни Институт на Универзитету,
а стоји под управом професора В. Едлера. За упис ученика
тражи се довољна спрема, у шта се разуме матура гимназије
или реалке. Али и добивено право на једногодишњу службу
у војсци може да послужи за упис. Они, пак, који се спремају за практичне земљораднике, могу се уписати на основу
извесног практичног знања из земљорадње. Сем тога, има и
простих слушалаца. И овде основне науке слушају пољопривредници на Универзитету, а само стручне на Институту,
који има само три стручна професора, скромне лабораторије,
мале збирке и доста велику библиотеку. На малом огледном
пољу у Цвецену, које је само по сата удаљено, извођени су
ове године огледи са сортама жита и других неких усева, и
готово ништа више.
Сем тога, има у Јени једна провиниијална агрикултурнохемиска лабораторија, која је контролна и огледна станица.
Том лабораторијом управља професор X. Имендорф, и тако
ту се ученици Института вежбају у агрикултурно-хемиским радовима. Од контролних радова врши та лабораторија: аналише
вештачко ђубре, млеко, сточну хрануиземљ е; одређује чистоту и клијавост семена итд. Сем тога, та лабораторија има
једну стаклару за извођење вегетационих огледа у саксијама.
Кад сам ја био тамо, опажано је дејство фонолита, као калиумовог ђубрета; упоређивано је дејство природног фосфорита (агрикултурног фосфата) са дејством суперфосфата; и
опажано је да ли сулфитни примешај калциум-карбонатног
отпатка Солвајевог содног процеса има шкодљив утицај на
вегетације, кад се употреби као ђубре.
Да поменем и то, да на овом Институту има два курса:
један за двогоду студију, и други за трогоду. После двогоде
•студије може се полагати дипломски испит, а после трогоде
државни. Али то вреди само за оне, који имају матуру гимназије или реалке.

Велика пољопривредна школа у Берлину.
Ова школа има три одељења: а) пољопривредно, б културно-техничко и в) хемиско-техничко. Учекици су двојаки:
редовни и ванредни, од којих први имају испит зрелости, а

други немају. Сем тога, та школа има и хоспитаната, ученика
са других школа (са Универзитета, Рударске Академије...).
Испит је двојак: државни и дипломски, а може се полагати:
за пољопривреду, сточарске инспекторе, земљомернике, пиваре, дестилаторе и фабриканте шеРера. Ова школа (сем
огледних станица) има: 18 професора, 35 доцената и хонорарних професора, 36 асистената и 33 чиновника. Студената
има око 1000. Ова школа има велике збирке за минералогију,
геологију, зоологију и пољопривреду, које су у извесно доба
отворене и публици. Има велику општу библиотеку са 60.000
књига, а и специјалне код појединих института. Свака природна наука има свој институт са потребним лабораторијама
и довољно асистената за вежбање студената и научне радове
професора. Каква се предавања држе у тој школи и какви
се радови изводе у њеним лабораторијама, може се видети
из програма, а ја ћу навести само толико: да се у тој школи
са свима њеним одељењима држи око 150 разних предавања,
рачунајући ту и вежбања.
Сем поменутих чисто научних института, има ова школа
и таквих, који порбд научног рада врше и посао огледних
станица. Такви су институти :
Агрикултурно-хемиска огледна станица, којом управља
професор О. Лемерман, служи и као школа, и као огледна
етаница. У њој се ученици вежбају у агрикултурно-хемиским
радовима, пошто су претходно радили у чистој хемиској лабораторији. У њој се, даље, врше контролне анализе (ђубре,
сточна храна, семе и др.) и изводе научни агрикултурно-хемиски радови. Једна мала стаклара до завода служи за вегетационе огледе у саксијама. Сем тога, ова станица има
једно огледно имање у Далему, на коме су, кад сам ја био
тамо, извођени ови огледи: гајене су поједине сорте разних
усева; упоређивано је дејство разног фосфатног ђубрета
(суперфосфата, Томасове згуре, алгирског фосфорита и агрикултурног фосфата); и упоређивано је дејство разног азотног
ђубрета (чилске шалитре, амон-сулфата, амон-нитрата, кречног азота и норвешке вештачке шалитре : [Са NOs)^]. То су
само главнији огледи. Не могу да пропустим а да не напоменем, да сам на овом огледном имању, чија је земља врло
посна пескуша, видео један веома леп овас, ђубрен самим
вештачким ђубретом, за који ми асистент рече, да ће дати.

у најмању руку тридесет и пет двогубих цената зрна са хектара. Међутим наше државне економије на својим добрим
земљама жању само 12 товара; а просечна жетва овса целе
земље износи нам 6 товара. Сваке године објављује ова станица по читав низ лепих радова, а за извођење целог свог
задатка има 14 научних радника и 6 чиновника.
Институт за Индустрију Врења, којим управља тајни саветник, професор М. Делбрик, обухвата производњу пива,
шпиритуса, сирћета, квасца и штирка, а све те радње изводи
у велико — фабрички. Навешћу само као пример, да та
школа производи годиш њеоко 15.000 хектолитара пива. Сем
главне зграде, у којој се држе предавања, вежбају ученици и
изводе научни радови из области поменутих фабрикација,
има Институт за све те производње потпуно уређене фабрике. У овом институту сва се питања из области тих фабрикација прочувају и лабораториски, и фабрички. Овај институт има и огледно поље са стакларом за извођење вегетационих огледа оних усева, што стоје у вези са поменутим
фабрикацијама. Овај Институт има и одељење за испитивање
хране и за извођење огледа храњења. Рекао бих да то одељење има тај задатак: да докаже неосновност апстиненције
од алкохолног пића. Овај Институт има преко 60 научних
радника, 36 чиновника и потребне раднике.
Институт за Индустрију Шећера, којим управља професор А. Херцфелд, служи и као школа, и као огледна и контролна станица за све оно, што стоји у вези са производњом шећерне репе и са њеном прерадом у шећер. Институт
је смештен у врло лепој, новој згради, у којој је све елегантно монтирано, и има у једном салону целокупну фабрику
шећера у минијатури, за огледе. Овај Институт има 14 научних радника, 5 помагача и 6 чиновника, а издржава га
друштво немачких фабриканата шећера.
Огледни завод за прераду жита основан је тек пре две
године; има два одељења : ботаничко-бактериолошко и хемиско-пекарско. Ово је контролна и огледна станица за сва
питања, која стоје у вези са житима, њиховим мливом и производњом хлеба.
Биолоигки завод за Земљорадњу и Шумарство у Далему
стоји под управом професора Беренса, а задатак му је: проучавање и уништавање штеточина и болести културног биља.

Овај завод има четири одељења: хемиско, ботаничко, зоолошко и бактериолошко, од којих свако има свога стручнога
управника и потребан број асистената. Ради проучавања
штеточина, има Завод једну стаклару, за извођење огледа у
саксијама, и једну велику башту, за извођење огледа у слободној земљи. Бактериолошко одељење бави се и бактериологијом земље. Овај Завод има велику и лепо уређену збирку
штеточина. Све је ово смештено у једној пространој, елегантној, новој згради. Да поменем и то, да овај Завод има
и стаје, у којима изводи огледе храњења стоке. Све резултате свога истраживања објављује овај Завод сваке године
у нарочитој књизи. Рад овога Завода свуда је веома цењен.-

Агрономски Народни Институт у Паризу.
То је једина велика пољопривредна школа у Француској, која има прави научни задатак: да даје највишу пољопривредну наставу, и да обрађује пољопривредну науку.
Сем тога, има Француска три ниже, регионалне пољопривредне ш коле: за југ у Монпељу, за север у Грињону и за
запад у Рену. Институт има чисто научни карактер, а ове
три регионалне школе поглавито су практичне, дајући само
осредње теориско знање.
Институт је смештен у једној старој, тескобној згради,
а у њој су му и све лабораторије, и то : хемиска, агрикултурно-хемиска, Физиолошка, ботаничка, зоолошка и микробиолошка. Једина је хемиска лабораторија која има нешто
више простора (за 100 ђака), а све су остале на по неколико соба ограничене. Па и предаваонице и збирке врло су
им скучене. Али им је библиотека велика и лепо уређена.
Немачке пољопривредне школе стоје у том погледу много
боље. Директор је Института професор П. Рењар, а поддиректор М. Г. Вери. Од наставног особља има Институт:
3 хонорарна и 20 редовних професора, 22 доцента и 13 асистената. Програм је у овој школи врло велики. Ученици се
бирају конкурсом. Од повећег броја пријављених кандидата
(око 250) узимају се само 80 годишње. Избор врши једиа
комисија према поднесеним сведоџбама и према положеном
пријемном испиту. Курс траје две или три године. Двогоди
курс даје право само на цертификатски испит, а трогоди на

дипломски. За наставнички положај, пак, поред дипломе
тражи се и двогодишња пракса на каквом уређеном имању.
Сем тога, Институту припадају и неке огледне станице,
које у кругу свога рада врше услугу приватнима, наплаћујући за то извесне таксе; али оне стоје под управом професора, те тако и оне обрађују своју струку и научно. Те су
станице: за семе, за патологију биља, за машине, за хидраулику, за врење и за витикултуру.
Институт има и једну домену у селу Ноази-ле-Роа, која
је удаљена 20 километара од Париза. Та домена има 280 хектара земље, а састављена је из неколико удружених фармова.
Та домена, на којој се зирати 230 хектара земље, која има
нешто ливада, и која има доста стоке (за своју потребу и
за продају), служи као угледно имање ученицима. Сем тога,
одвојено је нешто земље за демонстрације ученицима и за
огледе професора. Земља се обрађује у трогодом плодореду
(окопавина, пшеница, овас), а ђубри се стајским и вештачким
ђубретом. Од овога последњег троше годишње око 100.000
кгр., у вредности преко 10.000 дин. У години 1901 добивено
је 950 снопова (по 9% кгр.) пшенице од хектара (око 9.000 кгр.)

Народна Школа за земљорадњу у Грињону.
Ово је једна од поменуте три регионалне француске пољопривредне школе, које имају задатак: да својим ученицима
даду велику практичну и довољну теориску спрему, како би
већим имањем могли управљати. Зато ова школа има учионице и фарм. На свом имању од 150 хектара зиратне земље
и -180 х. шуме, има ова школа теориски и практични део, тј.
има школу и фарм. Школа има више зграда: за управу, предаваонице, збирке, лабораторије, библиотеку и интернат ; а
сем тога, дато јој је нешто земљишта за ботаничку башту
и огледно поље. Фарм има ова одељења: ратарство, сточарство, виноградарство, повртарство, воћарство, живинарство, пчеларство итд. Главни је задатак ове школе практична
страна пољске привреде; а њено научно проучавање задатак
је Народног Агрономског Института у Паризу. Ова школа
има 20 наставника, 12 чиновника и потребне служитеље. Учечици ове школе тројаки с у : редовни (интерни, полуинТерни
и екстерни), ванредни (за странце) и слушаоци. Редовни се

ученици бирају конкурсом, за који је довољна и сведоџба
елементарне примарне школе; али се тражи пријемни испит
ширега програма. Курс траје три године. Ученици морају
ирема распореду да раде по свима одељењима фарма.
На огледном пољу извођени су ове године поглавито
варијететни огледи и огледи ђубрења, упоређујући дејство
разне врсте вештачког ђубрета.
На фарму се с пажњом скупља и негује стајско ђубре;
али се сва земља ђубри стајским и вештачким ђубретом, а
то бива сваког трогодог плодореда по једаред. Пшеничне
су им жетве, како настојник рече, око 3.000 кгр. од хектара,
а највећа је била 4.400 кгр. И сви сељаци, рече настојник,
примењују и вештачко ђубре, јер се без њега, додаде, не би
могле ове велике жетве постићи. Ја ово наводим стога, што
хоћу да покажем колико велико незнање влада код нас, кад
смо толики противници вештачком ђубрету, и кад верујемо:
да вештачко ђубре потребују само они на Западу, „који су
својим земљама и душу исисали“, а да га ми за наше јаке земље
не потребујемо. Међутим, они на западу жању са својих изнурених земаља по 30 товара једре пшенице, а ми с наших
„јаких“ земаља само 8, и то доста лаке пшенице.

Велика школа за културу земље у Бечу.
Ова школа има три одељења : пољопривредно, шумарско
и културно-техничко. Задатак јој је : да даје највишу наставу
и да обрађује науку. Њоме- управља ректор, који се бира
сваке године. Од научног особља има : 25 професора, 38 доцената и 20 асистената. Које лабораторија, а које збирака има
25. Сем тога, има башту са стакларом за демонстровање ученицима и за мање огледе професора. Има и огледно поље
у Великом Енцерсдорфу са огледним стајама за стоку, а ту
је и стација за испитивање пољопривредних машина. У тој
школи влада принцип : детаљисање наука, што је у ствари и
изведено. Школа има лепу, пространу, нову зграду, у којој
су све поменуте установе нашле довољно места.
Студенти ове школе двојаки с у : редовни, од којих се
тражи матура гимназије или реалке ; и ванредни, од којих се
тражи само толико школовање да могу разумети предавања.
Само редовни ученици могу после свршеног курса од чеИ звеш тај
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тири године полагати испит, који може бити или цертификатски, или државни.
У једном лепом великом дому, који је Царево завештање, може неки део студената ове школе да добије стан
и храну по умереној цени.
Да поменем и то, да се у овој школи производи чиста
култура bacilus bulgaricus (јогуртоген) за подкисељавање млека.
Том културом укисељено млеко нема страних микроба,
каквих има у обичком киселом млеку; зато оно својом јаком,
чистом млечном киселином, коју производи поменути бацил,
уништава стране стомачне микробе, и тако отклања труљење хране у стомаку, које те стране микробе производе. Поменутом културом (јогУРтоген) укисељено млеко, звано јогурт,
најбољи је аитисептик за регулисавање стомачне микробне
флоре; зато је то млеко на страни употребљено као лек
противу ненормалног варења у стомаку. У Паризу га многи
рестаурани имају и у јеловнику.
На огледном пољу у Вел. Енцерсдорфу, које је 50 х.
велико, изводе се огледи наводњавања, огледи обрађивања,
огледи ђубрења, огледи плодореда, огледи сората и огледи
одбирања. Самих жита засејано је ове године ради огледа
148 сората. Сем тога, на том месту има неколико стаја са
нешто крупне и ситне стоке за огледе. Али нарочиту пажњу
заслужује лепо уређена станица за испитивање пољопривредних машина, мерећи електричним путем снагу која је потребна
за њихов рад, и бележећи графички правилност њихова рада.
Та електрична метода осетљивија је од старе динамометарске
методе. То огледно поље има лепу зграду за управу и професоре. И ако ова школа постоји од 1872. године, тек је пре
пет година добила ово огледно поље. Чудновато је, да је
толико година та школа била без огледног поља.

Пољопривредна хемиска огледна станица у Бечу.
Ово је провинцијална огледна станица, која има велики
посао, па стога је разграната у више одељења: за агрикултурну хемију, за млекарство, за винарство, за Moorkultur, и
за хемиску технологију. Задатак јој је: вршење контролних
анализа и проучавање појединих питања. У једној новој згради
смештене су јој све лабораторије, а у Корнајбургу има огледно

иоље са једном лепом стакларом. Најглавније питање, које се
на том пољу проучава ове године, јесте болест кромпира. Сем
тога, станица има један аквариум, у коме проучава шкодљив
утицај каналске воде на гајење р и б а; и једно имање на подводном земљишту, да проучава његову културу.
Постоји и један биолошки завод, који се бави питањем
о уништавању биљских штеточина.

Цеитрална огледна станица у Будимпешти.
Како Маџарска нема велике пољопривредне школе, то
ова станица има у истражним пољопривредним радовима да
попуни ту празнину, јер ова станица, поред контролних радова,
врши и све истражие и огледне радове. Станицом управља
професор Т. Кошутани, а смештена је у једној пространој
згради, и има ова одељења: за агрикултурну хемију, за млекарство, за винарство, за хлебарство, за хемиску технологију и за бактериологију. Сем тога има прилично велику и
елегантну библиотеку.
Вегетационе огледе, као и огледе храњења стоке, изводи
ова станица на имању Пољопривредне Академије у МађарОвару (Мађарски Алтенбург), која се школа бави такође тим
радовима. Та је Академија за сада највиша пољопривредна
школа у Маџарској; па и ако има она доста велика средства
и прилично особља, опет зато осећа се у Маџарској празнина у већим научним пољопривредним радовима. Стога се
и у тој земљи ради на томе, да се подигне велика пољопривредна школа.

II
За једну земљу, која има само најниже пољопривредне
школе, истиче се пре свега то питање : да ли је њој потребна
средња пољопривредна школа или велика. Пошто се и ми
налазимо у том истом положају, то и ја истичем то питање
на прво место. Наш универзитетски закон, пак, решио је то
питање у корист велике пољопривредне школе, јер је предвидео и Пољопривредни Одсек на философском факултету.
И по томе, о том питању не може бити више говора. Па
ни ја га не бих истицао, да немамо једну групу меродавних
људи, који држе да је нама потребна средња пољопривредна
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школа. а не велика. Та меродавна група људи јесу наши
школовани пољопривредници; не, истина, сви, али већи део.
Кад је вотиран наш закон о Универзитету, који је обухватио
и пољопривреду, била је сазвана у Министарство Народне
Привреде једна већа комисија, састављена и из старијих и
из млађих наших пољопривредника, да већа о питању: какву
пољопривредну школу ми потребујемо. И та је комисија донела одлуку : да ми потребујемо средњу пољопривредну
школу, а не велику. Према таквој одлуци, потребно је у то
питање ближе загледати.
Пре свега хоКу да поменем, да је та одлука наших пољопривредника противна духу оног покрета, којим је тражено-.
да се пољопривреда извуче из старог, простог емпиризма,
и да се попне на ступањ науке, како ће сва своја питања
моћи да проучава научно. Још је Либиг увидео да пољопривредне академије нису довољно високе научне установе, да би се поменутог позива могле примити ; стога је
он својим знатним говором, држаним 1861. године у Минхенској Академији Наука, отворио живу борбу са пољопривредним академијама, тражећи да се- пољопривреда као природна наука уведе у универзцтет, у тај највиши храм науке,
где ће и она у свом научном истраживању научни пут узети.
Борба је била љута, и у њој је Либиг, проналазач пољопривредних природних закона, однео победу. Последица тог
Либиговот успеха била је та, да су се пољопривредне академије претварале у велике школе, а универзитети су отварали пољопривредне одсеке, и тако су пољопривредне школе
за кратко време заузеле највиши научни ранг. Последица тог
преображаја пољопривредних-школа, пак, била је т а : да је
пољопривреда учинила већи напредак за последњих 50 година, но за ранијих хиљаду. Практично говорено, тај је преображај жетве удвојио. Одлука наших пољопривредника противна је, дакле, самом духу тог пољопривреднога покрета,
који је толике користи пољопривреди донео, Да видимо, да
случајно ми немамо некога нарочитога разлога, да одступимо
од велике пољопривредне школе.
Ја сам и раније имао угврђено мишљење о том питању,
а уверен сам и сада, да ми потребујемо две врсте пољопривредних школа : треба да имамо једну велику пољопривредну
школу, потпуно научнога ранга, која fce нашу пољопривреду

проучавати научно, и показати јој пут којим треба да се развија, и која fce стварати пољопривредне наставнике; а сем
тога, треба да имамо довољно најнижих пољопривредних
школа за наше земљораденике. То су главне школе, а само
за извесне смерове може се јавити потреба и за такве школе>
које стоје у средини између највиших и најнижих, а то су
средње школе. Средње школе обраћају главну пажњу на
практичну страну пољске привреде, дајући својим ученицима
само осредње теориско знање. Оне спремају управнике за
осредња имања и чиновнике за ниже положаје. Средње школе
не могу ни у ком случају обрађивати и научну страну пољске привреде; и тако би наша пољопривреда, поред саме
средње школе, остала и даље непроучена, као што је и сада.
Ми нисмо ни до сада оскудевали у средњешколском (енциклопедичном) знању пољске привреде, па опет зато остала
нам је пољска привреда на ниском ступњу.
И ако ја имам утврђено мишљење о томе, какву пољопривредну школу ми потребујемо, опет зато говорио сам о
том питању с многим пољопривредним научницима на страни,
и од свију сам добио један одговор : да је нама, који имамо
толика пољопривредна питања да проучавамо, потребна
школа потпуно научнога ранга; и они држе, да би утицај
науке на развитак пољске привреде јако спао, кад би се научни ранг пољопривредних школа ма и најмање снизио ; стога
су сви мишљења, да су универзитети најбоља места за највише пољопривредне школе. Држим да је овим доказано, да
.ми у првом реду потребујемо велику пољопривредну школу.
Не треба сада да се понови грешка, која је учињена онда,
када је пожаревачку средњу пољопривредну школу заменила
проста ратарница. Та деградација наше пољопривредне школе
извршена је под утицајем тадашњих наших млађих пољопривредника. Али да је, којом срећом, пожаревачку средњу пољопривредну школу заменила велика, не би наша земљорадња више од четвртине века изгубила.
Истина је, да ће главни истражни рад наше пољопривредне школе бити у томе : да стране, већ примењене пољопривредне проналаске прилагоди нашим приликама. Али и
тај рад захтева праву научну спрему; и тај рад могу само
прави научници да изводе. Јер свако поднебље, свака земља
и сваки крај у опште јесте индивидуа за себе, која се мора

прво проучити, те да се може поставити правило о рационалној примени појединих пољопривредних проналазака. И
за тај посао потребна нам је, дакле, велика пољопривредна
школа.
Кад се толики значај даје науци и у питањима пољске
привреде то треба да објасним у чему је та њена моћ. И ако
природне истине, кад се открију, изгледају врло просте и
врло „природне", опет зато врло је тешко доћи до њих. Зато
е стари културан човек живео хиљадама година, непознавајуКи ни најобичније појаве природе. Та је тама разагната тек
пре једног века, када је наука почела да проучава природу.
Она опажа природне појаве систематски и бележи запажена
факта, а затим из правилности извесног низа факата, изводи
законе извесној врсти појава. ТумачеКи, пак, подесним теоријама природне законе, продире наука све дубље у тајне
природе. Од учињених проналазака уводи наука у примену
само корисне; а колику је услугу учинила она човечанству
на тај начин, појмиће сваки, само ако помисли на оне недогледне проналаске прошлог века, тј. ако помисли на ону
разноврсну примену парне снаге, електрицитета, механике,
хемије итд. што је све урађено прошлог века.
У том општем покрету, учинила је наука великих услуга
и пољској привреди. Некада је знао човек само то: да биље
ниче из земље, и да расте на њој; али чиме се оно храни,
и одакле узима градиво за своја ткива, то није знао. Том
незнању требало је да протече више хиљада година, док је
тек пре сто година успела наука да докаж е: да свој горљиви
део узима биље из ваздуха, а негорљиви, који остаје као
пепео, из земље. Овај епохални проналазак донео је земљорадњи користи тек онда, кад је утврђено и то: који земљини делови служе биљу као храна, тј. кад је утврђено, шта
је то земна биљска храна; јер је отуда сазнато: да тих састојака може имати земља више или мање, да се они дужом
културом могу исцрпити, и да је тада земља изнурена. После
тог открића учинила је наука онај практички епохалан проналазак, показавши како се помоћу органскога и неорганскога (вештачкога) ђубрета могу земљи накнадити утрошени
хранљиви састојци, и како се помоћу тог ђубрета може одржати земља у толикој снази, да даје двапут већу жетву, но
што је давала пређе, докле није по савету науке снажена.

Сличне услуге учинила је наука и осталим гранама пољске
привреде, зато се сме тврдити: да је наука пољску привреду
препородила, показавши јој пут којим треба да иде. Па пошто
само права наука може да чини научне проналаске, онда је
јасно, зашто се тражи, да пољопривредне науке заузму највиши научни ранг, градећи им места на универзитетима.
Да и пољопривредне науке треба увести у највише школе
и ту их обрађивати као праве науке, потврдиће и овај пример. Као што је човек предмет медицине, исто су тако сва
остала културна жива бића (биљна и животињска) предмет
пољске привреде; и по томе, и медицина и пољопривреда
проучавају иста питања са истог гледишта, па зато обадве
те науке исти ранг имају. Свима би нама било врло необично,
кад би неко медицину у средњу школу спустио, и сматрали
би да је тиме основа тој науци поткопана; али би толико
исто необично било и то, кад би неко ту исту деграрацију
са пољопривредом урадио. Прошло је оно доба, када је пољопривреда била емпиричка вештина, коју је отац своме сину
предавао. Данас је она, као и медицина, део природних наука,
из области физике, хемије и биологије, а те се науке могу
само на највишој школи проучавати. Зато и пољопривреда,
као и медицина, треба да уђе у највишу школу.
Колико се живо ради на томе, да се некада засноване
средње пољопривредне школе (академије) подигну на највиши ступањ, види се из тога, што ће се крижевачка пољопривредна школа пренети на универзитет у Загреб; пољопривредна академија у Табору, претвориће се у велику школу,
а дубљанска' пољопривредна академија у Галицији пренеће
се на универзитет у Лемберг. И последње пољопривредне
академије исчезавају, дакле, претварајући се у велике школе,
а код нас школовани пољопривредници траже за Србију
средњу пољопривредну школу!
Признајући значај науке за развитак пољске привреде,
бацићу још једном поглед на њену улогу у вишим и нижим
пољопривредним школама. Ниже пољопривредне школе имају
само један задатак, а тај је: да спреме образоване практичне
пољопривреднике; зато оне обраћају главну пажњу на практичну страну пољске привреде, примењујући научне проналаске великих школа; а из теориског дела дају оне својим
ученицима само неко извесно енциклопедично знање, које је

у толико уже, у колико је школа нижа. Па и наставници
тих школа имају само енциклопедично знање из својих наука,
пошто су ту науке груписане, и пошто су им лабораторије
на најмању меру сведене. Ниже пољопривредне школе не
могу. дакле, да обрађују науку. Велике школе, пак, имају
два задатка, а та су: да спреме нове научнике, и да раде
на науци; зато оне дају својим ученицима исцрпно знање из
појединих наука, и уводе их у својим семинарима и лабораторијама у методе научног рада. У тим школама професори
раде на науци са својим ученицима заједно. У великим школама може се тако радити стога, што су у њима науке
специјалисане и свима потребама снабдевене. Тако се ради
на философским факултетима. Али практичне велике школе,
као што су техничке, медицинске, пољопривредне и друге, у
којима је примењен читав низ наука, не могу да даду својим
ученицима целокупно знање из свију тих наука, а још мање
их могу увести у све методе њиховог научног р ад а; зато су
ученици тих школа енциклопедичари, и могу се упутити научној каријери само тако, ако се после школовања посвете
једној науци. И у тим школама раде професори на науци са
својим специјалисаним ученицима заједно. И по томе, свака
земља треба да има две врсте пољопривредних школа; треба
да има једну велику школу, која Те јој проучавати пољопривреду научно, и која ће јој спремати пољопривредне наставнике и научнике; и треба да има довољно најнижих
пољопривредних школа, које "ће земљораднике учити савршенијој земљорадњи. За образовање управника нешто већих
имања, пак, потребне су и средње пољопривредне школе.
Али како је та потреба у нас врло мала, то ми за сада
средње пољопривредне школе не потребујемо.
На овом месту скренућу пажњу и на то, да ће Бугарска
још ове јесени добити велику пољопривредну школу; и тако
ће нас предухитрити и са том школом, као што нас је била
предухитрила и са универзитето.м. Ми смо сувише дуго оклевали с нашим Пољопривредним Одсеком, јер је протекло
већ пет година како је његов закон донесен, а ми га још
немамо. Извођени су у живот и доцнији закони, а овај ранији био је забачен.
Друго питање, које се истиче после онога првога, јесте
питање о месту, које треба да заузме пољопривредна школа.

И ово је питање регулисао наш закон о Универзитету, јер
је философском факултету придао Пољопривредни Одсек.
Па ни ја не би то. питање истицао, да и ту није било закону
противног мишљења; тј. да се није помишљало, да се Пољопривредни Одсек одвоји од Универзитета. И одиста, има дос^га
разлога који говоре за то, да се та школа одвоји за себе.
Али се то одвајање те школе може извести са успехом само
у оним местима, која имају научних снага у изобиљу, као
што је Берлин, Париз и Беч. Мања места, пак, а то нарочито вреде за нас, не смеју одвајати своју велику пољопривредну школу од универзитета прво зато, што се тада, кад
су те две школе одвојене, основне науке не могу са универзитета добити; а друго зато, што то одвајање слабих
пољопривредних школа од научнога центра, може утицати
неповољно на њихову научну висину, која им цео успех
условљује. Кад је, пак, велика пољопривредна школа на универзитету, не само да ће све основне науке добити с те
највише школе, што ће јој знатну уштеду донети, већ ће се,
што је главно, користити најјачим снагама те највише школе,
какве се у малим земљама не налазе тако често. И према
томе, наша велика пољопривредна школа треба да буде на
Универзитету, као што је и закон предвидео; иначе, ако би
је одвојили у засебну школу, не само да би морала имати
нарочите професоре и за основне науке, који не би били
највишега ранга, већ би несумњиво и од свог ранга изгубила, па би услед тога свој смер промашила. Кад многи
немачки, сви руски и сви амерички универзитети не одвајају
из своје средине своје пољопривредне школе, то у толико
пре ми треба те две школе у заједници да одржимо.
За одвођење великих пољопривредних школа из великих вароши, и по томе за њихово одвајање од универзитета,
истиче се као нарочити разлог то: што те школе потребују
велико земљиште, не само за извођење огледа, већ и за уре~ђење једног угледног имања, на коме би се рационална
управа свих пољопривредних грана могла видети. У таквој
школи ученици би учили у исти мах и теорију и практику,
а професори би своје огледе посматрали свакога дана. Сумње
нема да би и за велике пољопривредне школе било добро,
кад би се на каквом већем имању налазиле; па томе треба
м тежити. Али код овог питања морам прво да повучем раз-

лику у смеру између нижих и виших пољопривредних школа,
Ниже пољопривредне школе имају задатак да стварају практичне земљораднике, па стога је њима практична страна
земљорадње главна. Велике школе, пак, имају да стварају
пбљопривредне научнике и да обрађују пољопривредне науке,
стога је њима теориска страна пољске привреде главна. Те
се две школе, по свом главном смеру, разликују. дакле, ме■ђусобно битно; и ако и ниже школе обрађују теориски део
до извесног степена, као што и више воде рачуна о практичној страни пољске привреде. Прематом различитом смеру
природно је, што ниже пољопривредне школе главни свој
рад изводе на угледном имању; а велике по лабораторијама,
по огледним пољима, по огледним стакларама и по огледним стајама. Само предавање и огледе о управи пољопривредног имања, мора да изводи и велика школа на имању.
Из овога излази, да ниже пољопривредне школе морају бити
на каквом већем имању, а велике морају бити у близини
научних центара. Одвајањем велике пољопривредне школе
од научнога центра несумњиво би се снизио њен научни
ранг, па би услед тога таква усамљена школа и цељ промашила. Стогаданас не прилазе велике пољопривредне школе
каквом имању по цену одвајања свога од Универзитета.
Тај недостатак угледног имања због практичног рада
накнађују велике пољопривредне школе на разне начине:
баштом за демонстрације, огледном стакларом, огледним
пољем, огледном стајом, разним својим практичним гранама, фериском практиком на каквом имању итд. За све
веће положаје, пак, нарочито за наставнички, тражи се двогодишња пракса на каквом уређеном имању, и то тражи се
једногодишња раденичка и једногодишња настојничка пракса.
Наш Пољопривредни Одсек биће у погледу праксе у
врло повољном положају, јер ће добити целу топчидерску
домену, и тако ће у непосредној близини имати једно уређено имање, довољно велико и за огледе и за угледно добро.
Али даљи план, који се код нас чуо: да се у Топчидеру подигне интернатза пољопривредне студенте, не би био у духу
научних школа универзитетског правца. Не само да немачке
велике пољопривредне школе немају интернате, већ га нема
ни Агрономски Институт у Паризу, где су интернати веома
одомаћени. Интернати су добри само за ниже пољопривредне

школе, где се младеж и учи и васпитава; али за велике
школе нису добри, пошто њени ученици имају посла по разноврсним институтима ван завода.
Треће питање, после поменута два, јесте питање о програму великих пољопривредних школа. Пољопривредне се
школе могу у том погледу упоредити с медицинским школам а; јер и пољопривредне школе, као и медицинске, обухватају све природне науке, делећи их према правцу њиховога рада у основне и у стручне. У основне науке улазе:
физика, хемија, минералогија, ботаника, зоологија, анатомија,
физиологија, геологија и народна економија; а у колико су
те науке примењене у пољопривредној производњи, састављају стручне пољопривредне науке. И uo томе, програм великих пољопривредних школа врло је разноврстан, за чије
извођење потребна су не само разноврсна предавања, већ и
разноврсне лабораторије, огледна поља са стакларом, огледне.
стаје и једно угледно имање. Професор К. од Римкер (на
бреславском Универзитету), чије се мисли о организацији
пољопривредних студија веома цене, саставио је овај преглед
стручних и помоћних пољопривредних наука за велику пољопривредну школу.
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То је програм кога се држе данас велике пољопривредне
школе; али је исти у разним школама на разне начине детаљисан, или груписан. Некада је целим Пољопривредним
Институтом управљао један човек, који је у исто време највећи део пољопривредних наука обрађивао сам. Тако је у
Хале на С. и данас, У новије доба, пак, циља се на то: да
се изведе што је могуТе веће специјалисање пољопривредних
наука, дајући сваком њеном представнику потпуну слободу
у раду и стављајући на расположење сва потребна средства.
Зато се тражи да пољопривредним школама управљају ректори, а не директори. Овај нови правац донео је многе користи пољопривредној науци. Са доста разлога тражи Римкер,
да се на универзитетима створи и привредни факултет, који
би обухватио народну економију и пољопривреду. Кад би се
пољопривреда издвојила у засебан факултет, тада би свака
њена наука постала институтза себе, и тако би се и у пољопривреди постигло оно исто специјалисање наука, које је у
медицини већ изведено. А те две науке: медицина и пољопривреда, врло ćy сличне међусобно по предмету који обрађују. И ако је тек нешто преко пола века прошло од како
се на пољопривреди ради научно, разгранале су се њене
науке толико, да је Римкерово тражење потпуно оправдано.
Које науке и у ком обиму треба да обухвати наш Пољопривредни Одсек, и какве лабораторије и огледне установе треба да има он, то су питања на која треба да одговоре позвани људи. Ту нам стоје два пута: или ћемо израду
целог уређења нашега Пољопривредног Одсека поверити
стручним професорима, које будемо са стране довели, па да
они затим тај свој план изводе и у живот; или ћемо тај посао поверити неком нарочитом познаваоцу тог питања, па
да затим према том уређењу извршимо избор стручних лица.
Изгледа као да је овај други пут бољи. На организацији највиших пољопривредних школа нарочито се одликовао К. од
Римкер, професор продукције биља на Бреславском Универзитету.
Сем поменутих стручних наука, улазе у програм пољопривредних школа и све природне науке, као основне. Али
ће те науке наш Пољопривредни Одсек добити са Универзигета. Да би, пак, наш Универзитет могао одговорити тој
дужности, потребно је уредити му све институте. То нарочито

вреди за Хемиски Институт, који је толико скучен и неуређен да не може да подмири ни своје потребе, а камо ли
потребе једне нове школе. Међутим од њега ће тражити
непрекидне помоћи све стручне пољопривредне науке. Отварању Пољопривредног Одсека мора неминовно да претходи
уређење Хемискога Института. Ја молим да ми се верује, да
ово не говорим себе ради, да добијем бољу лабораторију,
већ износим једну истину: да ни једна пољопривредна лабораторија, ма каква она била, не може бити без знања хемије,
и без примене њених метода, а многе пољопривредне гране
праве су хемије.
Има још једно питање, које стоји у вези са уређењем
нашега Пољопривредног Одсека, а то је питање пољопривредних огледних станица. Свуда на страни поред великих
пољопривредних школа и њихових огледних поља постоје и
огледне станице као самосталне установе са задатком : да
врше контролне анализе, да дају обавештења приватнима, и.
да помоћу огледа (у хемиско-агрикултурној лабораторији, у
пољу, у стаклари и у стаји) решавају поједина пољопривредна питања са практичнога гледишта (изводе на пр.
огледе ђубрења, обраде земље, плодореда, врста, храњења
стоке, сузбијање штеточина итд., изводећи свуда и потребна
хемиска и физиолошка испитивања). Онај први рад (контролни), прост је аналитичан рад, али овај други, огледни рад,
прави је научни рад ; зато се огледне станице поверавају
обично проФесорима пољопривредних школа, и сматрају се
као научне устакове. И одиста, много је научних пољопривредних радова поникло по огледним станицама. Сем тога,
те станице својим популарним курсевима и списима о појединим практичним пољопривредним питањима доприносе
много ширењу пољоприведног знања међу самим земљорадни
цима. Огледне станице јесу, управо, допуна великих пољопривредних школа, јер су један део њиховога посла на себе
примиле. У огледном делу и нема разлике између школског
и станичног рада. Од колике су користи огледне станице
најбоље се види из тога, што их толико много има по целом
свету. Само ћу примера ради навести, да Русија има 115
огледних станица, Немачка 87, Француска 74, Уједињење
Америчке Државе 44, Јапан 52, Велика Британија око 50,
Аустрија 40, Маџарска 22, Италија 25, Шведска 26, Норвешка

12, Швајцарска 11, Шпанија 8, Данска 10, Холандска 7 итд.
Многе од ових станица припадају школама, а сви Руски и
Амерички универзитетски пољоприредни одсеци имају и огледне станице. Свуда на страни, где сам био, влада уверење, да би врло корисно било, кад би се огледни део ових
станица придао школи, а само контролни део да се остави
њима и даље. Ово нарочито вреди за оне станице, које нису
под управом професора, и које стога не могу да раде научно.
Ми немамо огледних станица, али -ћемо са пољопривредним одсеком добити и њих; јер та наша школа треба,
по мом мишљењу, да прими на се дужност и огледне станице, и да главну пажњу обрати на т о : да стране пољопривредне проналаске, који су тамо већ примењени, проучи
код нас и покаже како их и ми можемо применити. Нема
сумње да ће се ту нарочита пажња указати рационалном
снажењу земље и одабирању семена, које су радње код нас
тако јако занемарене. И ако тој централи ставимо у службу
наше окружне пољопривредке станице (угледа имања) и среске расаднике, имаћемо један потпуни огледни апарат, помоћу кога ћемо моћи свако пољопривредно питање проучити
no целој земљи. Само таква школа, која ће предузети посао
огледних станица, може нашој занемареној пољопривреди брзу
помоћ указати. И само такве огледне станице, које су спојене са школом, могу да одговоре свом позиву. Сложивши
се с тим мојим мислима, један ми је пољопривредни научник
на страни рекао: да ће наша велика пољопривредна школа,
радећи тако, указати велику помоћ нашој земљорадњи, а
њени представници стећи ће славе за свој рад.
О огледним станицама створен је код нас, за време
овог мог пута, известан план, који морам овде да поменем.
На име, смера се да се један или двојица од наших млађих
пољопривредника пошљу на годину дана у какву огледну
станицу, па да они, затим, организују тај рад код н а с ; али
засебно од Пољопривредног Одсека. Овим би се учинила,
по мом мишљењу, једна велика грешка, која би довела у питање успех тих корисних установа, па, може бити, могла би
довести у питање и успех саме пољопривредне школе, коју
намеравамо да подигнемо.
Рад огледних станица, као што сам поменуо мало час,
двојак је : контролни и огледни. Први се рад, пошто је ана-

литичан, може поверити само хемичару аналитичару, извежбаном у том послу; и може се одвојити од школе без икакве
штете, било за сам тај рад, било за школу. Шта више, и
боље је одвојити тај контролни рад од школе, јер се тиме
с једне стране ослобађа школа оних многобројних анализа,
што контролна станица мора да гради приватнима; а с друге
стране, не би се школа доводила у искушење, да радије
ради контролне анализе, које се плаћају, но научне огледне
радове, које не доносе никакве материјалне користи. Ми знамо
како се неке наше хемиске лабораторије због хонорара грабе
око аналисања вина и других предмета, занемарујући свој
главни посао. Али онај други рад огледних станица, а то је
научни огледни рад њихов, мора остати у вези са школом,
како не би од своје научне висине попустио. Свеколико искуство тврди, да су правога успеха имале само оне огледне
станице, које су прави научници руковрдили. Сви универзитетски пољопривредни одсеци имају и огледне станице за
научни огледни део. Али како велике земље потребују више
огледних станица но што имају највиших пољопривредних
школа, то оне имају и засебних огледних станица; али се
увек гледа на то, да се управа над тим станицама, ако се
баве и огледним делом, повери професорима. Тако, провинцијалне огледне станице у Прагу, Хале, Мекерну, јени, Далему,
Берлину и Будимпешти, које сам ја походио, поверене су одличним професорима, па зато су им радови од велике и научне и
практичне вредности. И по томе, наша огледна станица —
разумевајући ту њен научни огледни део — мора бити на
Пољопривредном Одсеку, како би појединим њеним одељењима управљали пољопривредни професори, и како би и ученицима служила за углед. Контролни део те станице, пак,
може се одвојити од школе у засебну установу, као што
има тога и на другим местима.
Има још један разлог који тражи, да огледна станица
буде у школи. Као што се тежи томе, да се пољопривредне
науке специјалишу у школи, дајући њиховим представницима
потпуну слободу у извођењу својих радова, исто се такво
специјалисање мора извести и у огледним станицама. Пре
свега се свака огледна станица мора поделити у два главна
одељка : један за продукцију биља, а други за продукцију
животиња. Свака станица мора да има, дакле, огледнс поље,

и огледне стаје, којим одељењима треба стручни професори
да управљају. А ради даљег проучавања тих огледних података, треба да има станица и потребне хемиске и физиолошке
лабораторије. Тамо, пак, где је изведено одвајање за гајење
и храњење биља и животиња у школи, мора се то одвајање
извести и у огледној станици. Сем тога, има огледних станица са нарочитим задатцима: за млекарство, винарство, воћарство, семенарство, патологију биља, за индустрију шећера,
за културу пескова или тресава, за рибарство итд. Све то
школа може извести боље, пошто има нарочитих професора
за све те привредне гране.
Што се тиче личности, које могу да заузму место управника у огледним станицама, ту имам да учиним ову напомену.
Контролне станице траже хемичара аналитичара, који је познат са свима методама, примењеним по огледним станицама.
Огледна поља и огледне стаје, пак, траже физиолошког хе
чара у питањима храњења биља и храњења животиња, а биолога у питањима гајења биља, гајења животиња и уништавања штеточина. И по томе, управници огледних станица
могу бити само они, који имају јако знање из хемије и биолбгије. Из овога се може извести одговор и на питање: да
ли наши пољопривредници, енциклопедичнога знања из хемије и биологије, који би прозели гбдину дача у каквој
огледној станици на страни, могу организоватм огледни рад
код нас? Одговор ми је одлучан: да не могу. Али они могу
бити асистенти у огледним станицама, које спремне управнике имају. Уради ли се противно, биће упропашћено цело
питање огледних станица.
После свега овога истиче се питање: коме би могли
поверити извођење програма нашега Пољопривреднога Одсека. За све основне и помоћне науке имамо довољно људи
у земљи, који би их са успехом заступали на тој новој школи
па и универзитетски институти, ако се само доведу у ред, биће
у стању да укажу потпуне услуге Пољопривредноме Одсеку.
Али не стоји тако .и са стручним пољопривредним наукама;
за њих немамо људи у земљи. Ово морам да објасним, јер
има их који држе, да се из оволико наших школованих пољопривредника може одабрати неколико, којима се могу поверити поједине стручне пољопривредне науке. Али између
свршених пољопривредника и пољопривредних научника има

врло велике разлике. Свршени пољопривредници, учећи оне
многе науке за оно кратко време, могу да стекну у њима.
само неко површно, енциклопедично знање. Стога свршени
пољопривредници, ако хоће да се одаду научној каријери,
морају нову студију да предузму. Пре свега морају добро
да проуче основне науке, нарочито хемију, коју тешко савлађују; зато су хемичари, који се одаду на пољопривредне
науке, бољи научници од пољопривредника. Послетога, треба
да се посвете једној науци, и да исту уче годинама, радећи
код професора као асистенти, и тек кад се у тој науци толико успособе, да могу самостално на њој радити, постали
су научници. Само такви људи могу бити наставници на Пољопривредном Одсеку, а такве људе тражи и закон; али
такве људе ми немамо. И по томе, за стручне пољопривредне науке морамо довести људе са стране. Разуме се по
себи, да ти људи морају бити прави зналци и извежбани самостални радници на пољу својих наука; јер они имају да
створе и да изведу у живот једну нову организацију. Од избора тих људи зависњће цео успех те наше школе; зато се
ту не сме пренаглити, нити се сме штедити. Данас су у Јапану сами домородци пољопривредни научници само за то,
што су добре стране учитеље имали. Ја верујем да ћемо и
ми ту исту услугу од наших учитеља дочекати.
Јер као што нам је Монден уредио војску, Понсен повукао најбољу железничку трасу, а Бошман засновао Народну
Банку, исто тако спремним странцима треба поверити и заснивање нашега Пољопривредног Одсека. Има већ више од
пола века, како нам школовани пољопривредници руководе
пољску привреду, па опет зато, веома нам је назадна та
главна привредна грана наша. Ваљада ће нас то дуго тумарање
уверити, да не идемо правим путем, и да треба поћи другимг
а тај је: да се и у пољској привреди користимо напретком
науке, узимајући стручне зналце са стране, као што смо у
поменутим приликама и раније радили. Али само за стручне
пољоприведне науке (продукција биља, продукција животиња,
управа имањем) морамо довести зналце са стране (три до
четири), а за остале имамо их у земљи. Јер као што ће Универзитет дати Пољопривредном Одсеку основне науке (физику, хемију, физиологију, јестаственицу и економију), исто
ћемо тако наћи људе у земљи и за накнадне и помоћне
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науке, као што су: воћарство, повртарство, живинарство,
рибарство, пчеларство, машине, грађевинарство, мелиорација,
књиговодство, законодавство, задругарство итд.
Из овога је јасно, да наши школовани пољопривредници,
докле нису специјалисани на поједине науке, не могу да обрађују научну страну пољске привреде. Њима је, према смеру
њихових школа, практична страна пољске привреде главно
поље рада. Али и ту имају један недостатак наши школовани
пољопривредници. Практична пољска привреда тражи, као
што је познато, поред довољног теориског знања још и извежбано практично знање. Несумњиво је да сви наши школовани пољопривредници имају за тај посао довољно теори
ске спреме, али практичне немају. Јер немају ни оне облигатне двогоде праксе, која се тражи у Француској и Немачкој после свршеног школовања. Та је пракса саставни део
теориског школовања, јер се тражи да је изведена систематски на каквом уређеном, званично признатом имању. Та
имања уводе евоје ученике у практичне радове по неком извесном плану, зато само њихове сведоџбе имају званичне
вредности. Таквих сведоџаба наши пољопривредници немају
Исгина је, да су и наши пољопривредници шиљани у праксу;
али је то било више ради обилажења имања, а не ради праве
праксе ; а сем тога, они се на том путу нису задржавали дуго.
Ако томе додам још и то, да су пољопривредни питомци
обично варошка деца, онда се тек види колико они оскудевају у практичном'знању и после свршеног школовања, ако
га нису стекли у практици. То је један врло велики недостатак наших школованих пољопривредника. И ја држим: што
наше државне економије не могу да измакну испред имања
добрих сељачких домаћина, што се наше државне економије
презају од употребе вештачког ђубрета и што многи други
практични пољопривредни проналасци не допиру до њих,
то долази отуда, што школовани пољопривредници, управници тих економија, немају практике. Ја ово наводим стога,
што хоћу да покажем, зашто нам је пољска привреда тако
назадна, и ако има већ више од пола века како наша држава
троши стално на школовање пољопривредника на страни.
Сви су ти људи добивали лепога теорискога знања, али им
исто, без практичне спреме, није много вајдило. Ни оно што
-се од практичара могло добити, није се добило од наших

школованих пољопривредника. Једна велика пољопривредна
школа учикиће свему томе крај. Са појавом те школе престзће да руководе нашу пољску привреду људи, чије је теориско знање енциклопедично, а чије је практично знање стечено у нашим економијама. Ја молим наше школоване пољопривреднике да ме овде не разуму рђаво, јер ја по дужности
морам да изнесем све, што по мом уверењу смета развитку
наше пољске привреде, која нам је свима подједнако драга.
И ако се данас тежи томе, да се и пољопривредне науке
специјалишу што је могуће више, опет зато ми би могли,
према савету страних професора, за први мах, све главне
пољопривредне науке обухватити са три катедре. Сматра се
као неминовно потребно, да се на нашем Пољопривредном
Одсеку као минимум предају ове науке:
1. Гајење биља
ј
2. Храњење биља ) Продукција биља
3. Гајење животиња
)
. v Ј
> Продукција животиња
4. Храњење животиња Ј
5. Управа пољопривредним имањем.
А те се науке могу поделити у три катедре. Како ће се’
пак, те науке груписати у поједине катедре, то ће зависити
од стручности изабраних лица. Сем тога, та би три лица
примила на се, сваки по својој струци, и посао огледних
станица. Стога сваки од њих мора имати довољно асистената, који ће им помагати и у лабораторијама, и на огледном
пољу, и у стаји; и то како у школским, тако и у станичким
радовима. Тако организовани тај рад донео би користи и
школи, и практичној земљорадњи.
Знатне се тешкоће јављају и у том питању : одакле ћемо
узети та страна стручна лица? Због тешкоће нашега језика,
прво сам помислио на Чехе. И одиста, Пољопривредни Институт професора Стокласе има неколико вредних, преданих и
упућених асистената; али су они још сувише млади и без
довољне самосталности, да би им се тако велики посао, као
што је извођење једне нове школске и станичке организације, могао поверити. Праг нема, по мом мишљењу, људи,
какве ми потребујемо. У Немачкој и Француској био 6Si избор,
разуме се, врло обилат; али се ту пречи питање језика. Говорио сам с многим тамошњим професорима, и они су сви

изјавили готовост да нам помогну у избору ли ца; али је
сваки застао пред питањем језика. Дуго сам се око тога питања колебао, и најзад сам дошао до закључка: да и ми морамо језичку тешкоћу решити онако, као што ју је решио
Јапан. Професор Келнер, који је и у Јапану био професор,
рекао ми је, да је у тој земљи на философском факултету
наставни језик енглески, а на медицинском немачки. Ако би
и ми усвојили немачки или француски језик као наставни
језик за стручне професоре нашега Пољопривреднога Одсека, тада би нам избор тих лица био далеко поузданији;
па по томе, био би далеко поузданији и успех те наше
школе, од које толике користи очекујемо. То је, по мом
мишљењу, једини пут којим треба да пођемо. У осталом>
студенти Пољопривреднога Одсека морају и иначе знати бар
један страни језик.
Кад се погледа на величину пољопривредног програма,
онда је важно и то: какву спрему треба тражити од кандидата при упису; и колико година треба да траје њихово
школовање. У Немачкој и у Аустрији тражи се матура гимназије или реалке ; али је у прво-поменутој земљи довољно
и добивено право на једногодишњу службу у војсци. У Француској, пак, тражи се конкурс, па се према поднетим сведоцбама и положеном пријемном испиту узимају само најбољи кандидати; јер се од њих око 250 пријављених узимају
годишње само 80. На ово одбирање ученика полаже се у
Француској много. По свима осталим школама неограничен
је број ученика.
Пољопривредно школовање у Немачкој и Француској
траје две или три године; па за та два курса имају и две
врсте испита, а за кандидате научне каријере траже и двогодишњу праксу. Немачки универзитети, пак, дају пољопривредницима и степен доктора на основу каквог научног рада.
Овај рок школовања сувише је кратак, јер му саме основне
науке узимају половину времена. Свуда се жале на ту кратко~ћу рока. У Аустрији је рок школовања четири године. Сем
редовних ученика свуда има и ванредних, па и простих слушалаца, без права на рад у лабораторијама и на полагање
испита. Трогоди рок не могу да повисе поменуте земље стога,
што траже и двогодишњу праксу; а сем тога, кандидати морају да одслуже и војни рок, који у Немачкој траје једну

годину, а у Француској две. У Француској су сви ђаци изгубили некадашњу повластицу краћег војног рока.
Питање о упису и о року школовања на нашем Пољопривредном Одсеку, решио је наш закон о Универзитету
врло повољно; јер за упис тражи матуру, а трајање школовања попео је на четири године. Ова јача мера за упис, као и
ово дуже трајање школовања, имаће повољнога утицаја на
успех наших пољопривредних студената, и ми не треба од
тих мера да одступамо. Како и наш Универзитет има и ванредних ученика, то је дата могућност и нашим практичним
пољопривредницима, да на Пољопривредном Одсеку слушају
поједине науке. Само би њима требало спустити меру за упис
у ванредне ученике. Мишљења сам, да и за Пољопривредни
Одсек треба задржати исте испите, који су и на философском факултету.
Да ли би требало остати при неограниченом броју ученика и на нашем Пољопривредном Одсеку, или би добро
било ограничити га, као што је у Француској, то је питање
такође код нас изношено из страха, да не би тај Одсек
производио сувише чиновника. Пре свега, то ограничење не
би било у духу универзитетске слободе; а сем тога, та се
потреба неће ни јавити, пошто сви наши државни заводи,
окружне и среске економије, па и сам Одсек потребују спремне
пољопривреднике. У ствари неће бити сувишне продукције.
Нису иам велике школе узрок нашем сувишном чиновништву,
већ је томе узрок онај школски отпадак; јер све што је ушло
у гимназију, то ће најзад постати чиновник, па и сви они,
који су у току школовања отпадали од те школе.
Наши ће пољопривредни студенти у погледу праксе бити
у врло повољном положају, јер ће школа имати и угледно
имање у непосредној близини сеојој, па би и извесну праксу
у њему добили. И тако се од наших студената може тражити после свршеног школовања семо једна година настојничке праксе, коју би они могли добиги у самом угледном
имању, или у нашим окружним пољопривредним станицама,
или, може бити, у каквом уређеном имању на страни.
Има их који се плаше и то га: „да ће наш Пољопривредни Одсек обрађизати чисто теориска питања, која могу
имати велике научне вредности, али која не могу донети нашој занемареној пољској привреди непосредне и брзе по-

моћи“. Та је плашња неоснована, јер практнчна страна наше
пољске привреде треба да је, по мом мишљењу, главни задатак нашега Пољопривреднога Одсека и његових огледних
установа. Сем наставе ради образовања пољопривредног
подмлатка за централну управу, школе и економије, треба
наш Пољопривредни Одсек да има и тај задатак: да у својим лабораторијама, огледним пољима и огледним стајама
проучава поједина, на страни већ примењена пољопривредна
питања, како би их и ми код нас могли применити. Наш
Пољопривредни Одсек треба, по мом мишљењу, да се пре
свега лати тог посла: да преко својих огледних станица,
рачунајући ту и окружна угледна имања и среске расаднике
изведе по целој земљи варијететне огледе семења и огледе
ђубрења, угврђујући не само количине добивених производа,
већ и њихове каквоће, те да тако реши два главна пољопривредна питања, тј. да реши: како треба снажити земље
појединих наших крајева; и које је семе за поједине наше
крајеве најбоље. Те резултате, поводом појединих питања,
објавила би школа у облику краткога упутства, која би слала
бесплатно свакоме, ко их затражи. Државне економије дужне
би биле радити по тим упутствима одмах, а сељака би путни
учитељи научили том новом раду, доносећи му ново семе
и ново ђубре, и показујући му тај нови начин рада на самој
њиви. Наше земљорадничке задруге послужиле би за ту
сврху врло добро. Та наша школа, радећи тако на снажењу
земље и на избору семена, самим тим радом удвојила би
нам жетве за кратко време, а проучавајући на тај начин и
друга питања из земљорадње и сточарства, препородила би
нам целокупну пољску привреду д о с таб р зо .Т а наша школа
могла би лако да изврши тај преображај, јер не би имала
ту да чини какве нове проналаске, већ би имала да уради
само т о : да нашим приликама прилагоди стране радове.
Српска пољопривредна школа, рекао ми је један страни пољопривредни научник, стећи ће велике заслуге за свој народ
ако се буде и практичног, огледног посла латила; јер ће, радећи тако, утицати на земљорадњу непосредно, а последица
тог њеног утицаја биће нагло повећавање жетава и подизање
народног и државног благостања.
Знам да сте ради, т. Министре, да чујете и то: шта he
стати отварање Пољопривреднога Одсека. Ја се у то питање

не могу упуштати, већ ћу само изнети потребе те школе,
па се отуда може ценити шта ће она стати. Али ћу претходно поменути, да о том питању влада код нас нека неодређеност, јер се преза од великог издатка, и мисли се, да
се с малим годишњим сумама може доћи поступно до те
школе. То би био, по моме мишљењу, погрешан пут. Да нам
не би пољопривреда и даље дангубила, чекајући на своју
школу, боље је ставити на расположење потребну суму од
једаред, и подићи целу школу одмах. Јер ако ухватимо рачун
о томе колико губи наша пољопривреда услед те дангубе,
нашли би да само једногодишњи губитак износи знатно више,
но што би цео Пољопривредни Одсек стао. Треба саставити
тачан рачун о целом том питању, па онда га, без презања
од издатака, решити смело. Ту се улаже новац у сигурно
предузеће, које ће добру ренту доносити; јер нека та школа
покаже само то, како треба нашу земљу снажити, и које семе
треба узети, па је сама та поправка довољна да повећа приходе за много милиуна. Држава треба, према овоме, да стави
сав новац на расположење, који је потребан за уређење универзитетских института, нарочито хемискога, и који је потребан за подизање Пољопривреднога Одсека, како би нам ова
жељно очекивана школа прорадила што пре. Универзитетски
институти показаће своје потребе сами, а ја ћу овде изнети
потребе само Пољопривредног Одсека. Он потребује ове
установе:
1. Главну зграду, у којој ће се сместити: управа, предаваонице, збирке, библиотека и четири лабораторије, које
ће имати одељења за ђаке и за професоре. Ова зграда треба
да има површине око 2000 кв. мет.
2. Башту од једког хектара, са стакларом (до главне
зграде) за гајење угледног биља, ради предавања, и за извођење мањих вегетационих огледа у слободној земљи или
у саксијама, ради студије.
3. Огледно поље од 50хектара за извођење огледа са ђубретом, са варијететима, са плодоредом, са обрадом земље итд.
4. Огледне стаје, за крупну и ситну стоку, за извођење
огледа храњења, укрштања, муже, добивања производа итд.
5. Угледно имање од 100 хектара, на коме ће бити заступљене ове гране: ратарство, сточарство, повртарство, воћарство, виноградарство, живинарство, пчеларство, рибар-

ство, гајење свилобуба и др. На овом имању треба да буде
заступљена и домаћа индустрија, као: прерада млека, подрумарство, сушење шљива и друга прерада воћа, прерада конопља, плетарство, качарство итд.
Све ове установе мора имати Пољопривредни Одсек
одмах; по томе, немогуће је стварати га поступно.
Пошто се у кругу неких наших пољопривредника подигао глас противу тога, што је ова мисија поверена мени,
јер држе да су у томе они били позванији, то ми је дужност
да дам обавештења и о томе.
Пре свега хоћу да изјавим, да сам ја целога века обраћао пажњу на агрикултурну хемију. Не само да сам још 1868године, када сам био свршио Велику Школу, тражио од Министра Просвете актом да ме пошље на страну да изучавам
агрикултурну хемију, већ сам од тог времена ту науку стално
пратио, па сам на том пољу нешто радио и писао. Један
човек, коме је струка хемија и који је четрдесет година пратио развој агрикултурне хемије, може претендовати да зна
нешто више из те науке. То је мој лични однос према агрикултурној хемији, а сад да видимо у ком односу стоји један
хемичар према тој науци, и према пољопривредној науци у
опште. Колико један хемичар може имати удела у решавању
научних пољопривредних питања, показаће ова два примера.
У своје доба, Либиг је био један од највећих теоричара
на пољу хемије. И тај човек, који није учио пољопривредне
науке, нити се бавио земљорадњом, пошто ни баште није
имао, кад је проучио улогу земље у култури биља и пронашао земну биљску храну, положио је пољопривреди нову
основу. Од тог проналаска, ушла је пољопривреда у нову
епоху, добивши ранг науке.
Бертло, такође хемичар, проучавајући однос између
ваздуха и земље, утврдио је факт: да извесне земљине микробе асимилују ваздушни азот, претварајући га у своја, органска градива, и да та бића, кад изумру, остављзју земљи
своје делове као азотну биљску храну. Тиме је Бертло ре~
шио питање о кружењу азота, које је од тако великога значаја за пољопривреду.
У опште се може рећи: да су хемичари извршили преображај пољске привреде, и да су они највећи радници на
пољопривредним наукама. Свршени пољопривредници нису

могли имати великога удела у том раду само стога, што у
хемиском знању оскудевају. Зато пољопривредни институти
радије узимају за асистенте хемичаре, но пољопривреднике;
јер хемичари могу лако да савладају помоћна знања из биологије, а пољопривредници тешко савлађују хемију. Али зато
су школовани пољопривредници, снабдевени праксом, бољи
управници пољопривредних имања од специјалисаних пољопривредних научника.
Ово је о значају хемије за решавање научних пољопривредних питања, а сада ћу да пређем на питање: ко је позванији за проучавање пољопривредних института, хемичар
или пољопривредник ? Да би на то питање одговорио, показаћу шта има да се види по тим школама. Ради опште
организације тих школа, не мора се ићи њима, пошто се
иста може наћи у књигама. Али оно, ради чега се мора ићи
тим школама, јесу лабораторије и огледне установе. Лабораторије су двојаке: хемиске и биолошке; али и ове последње
имају доста хемискога. У једној биолошкој лабораторији
похвалио ми се њен управник, како му лабораторија личи
на хемиску. На огледном пољу, у огледној стаклари, и у огледној стаји сви огледи храњења биља и храњења животиња
припадају агрикултурној хемији; а сви огледи гајења биља и
гајења животиња припадају биологији. И по томе, један хемичар, који је познат са физиолошком и агрикултурном хемијом, може својим очима у све те установе да загледа. Један пољопривредник, пак, са самим енциклопедичким знањем,
неће имати те моћи. И по томе, хемичар је позванији за проучавање пољопривредних инсгитута од обичних школованих
пољопривредника.
На завршетку овог извештаја имам да изјавим, да сам
у свима заводима, које сам походио, дочекан веома лепо;
да ми је с највећом услужношћу показано све што се имало
видети; и да ми је свуда изјављена готовост давати ми и
даља обавештења, која будем затражио. Ја ценим та лична
познанства врло много, јер ће она, без сумње, бити од велике користи нашем Пољопривредном Одсеку, који ће често
потребовати савета тих првих представника пољопривредних
наука. Сматрам за дужност да се и овде захвалим тим људима, који ми помогоше да се с радом и уређењем њихових
института познам ближе.

Вама, г. Министре, и г. Министру Народне Привреде,
који сте ми дали прилике да се познам са уређењем пољопривредних школа на Западу, захваљујем нарочито; и ако
то моје искуство допринесе, да се питање о подизању нашега Пољопривреднога Одсека упути правим путем, сматраћу
да сам оправдао поверење, које сте ми указали.
Ја нарочито желим да се овај мој извештај преда јавности, те да се о њему чује јавна реч. Јер уређење наше пољопривредне школе, од које се толико много очекује, треба
да буде добро смишљено. Зато ћу с највећим зздовољством
ући у дискусију, која буде под потписом изнесена.
Имам и то још да поменем, да је овај извештај за време
његова штампања у неколико допуњен.
Примите, г. Министре, уверење мога особитог поштовања.
20. јула 1909. год.
Београд

С. М. ЛозаниЋ

