
Plaguicida 
T f per a la desr as trucció de les 
plagues del camp i jar
dins . 

Vi dic ida 
Trfas p~r a tenir el~ 

vmxars sans I 
extingir la Ftloxera, Oi
dium, Mildew, insectes, 
larves, etc. 

Ganad i cid a 
Trfas per .a la higi_e

ne 1 cura c 16 
del bestiar i aus . 

Anofeli cida 
T fas per a matar r mosquits i evi
tar el Paludisme. 

Sani e ida 
T 'a Microbi cid a, ri s antisèptic, in
secticida i parasi ticida 

Director: lliJGIJ~T Hll10N§ 

t:ol"l81Joradors: 

IIN•Prolessors I tècnlc:s del De• 
parlament d'llstrJcuuuru de 18 
l'liiDCOmDDÜW de t:ilt8IUD)'8 

¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!! 

El" a bo· 
rats per: 

Assegu reu les vost res 
col li tes-Podeu te nir el 
vostre 

~~=~: GERMICIDES 
·s ón els únics produc
tes incomparables 

A val ats per la paten"t 
.t ' invenció per a tot 
el món núm. 8.S124 
Practicar tin assai g 
equival a convert ir
se en p ro pa g ad o r 
Consulteu el nostre Depar
tament tècnic que us re
soldrà ¡¡ràtuitament les 
vostres dificultats -

No són veri
nosos - No 
corroi exen 

Demaneu nos· 
tre fullet 

BON O, CU SÓ i C. a, LTDA. 
Consulat, I - Telèf. A. 4978 - BARCELONA 
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M aterial i maquinària per 

l' alaboració : Vagonetes, 

Trepitjadores de 2 i 3 ci

l ind~es Trepitjadores 

Separadores i E scorredo

res : Construcció nacional 

i estrangeres . 

I 

Premses contínues : Prem-

ses hidràuliq t¡e$ : B ombes 

especials per a mostos. 

lmpulsaclo'rs de verema. 

Marques exclusives; ''M ARM -ONJ E R 

Motors per a l' aco~lament 

MAB ILLE'' 

VICENS VILA CLOSA 
S úccessor de K EGELL S I VIL A 

Material Viti-Vinícola. 

P roductes Enològics mar

ca "ENOL" : Aparells 

per a anàlisis dels v ins. 
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Direcció telegràfica: 

111111111111111111111111111 

PASSEIG DE 
GRA CI A, a:s 
Telèfon 1338 G. 

BARCELONA 
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¡ Trac tors Agrícoles ~ 
, § .... CLETRAC,,· 
-

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendi
ment i de més utilitat per a 
to t a classe de cultius 

Tot agricultor progressiu · 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels avantatges que ofereix el 

"CLETRAC" 
Tipus W 14/22 HP. 
per a tota classe de cultius 

Pessetes 12,000 

Tipus F 9/16 HP . 
per a vlnyes, horts i petites 

propietats 

Aparells complementaris de totes classes i 
marques , a preus considerablement reduïts 

Demanar catàlegs i proves al re

presentant general a Espanya: 

Automóvil Salón 

-

=· 

~ pe s s et e s 7, 0 O 0 Trafalgar, 5Z BARCELONA 
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D .. ~ O 
SOCIETAT ENOLOGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilaf.ranca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCELONA: València, 278 

••• • •• 
PREMSES CONT(NUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ: TREPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstaJ·Jacions modernes· per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics Aparells d'anàlisis de vins 

Adobs químics Sofres i Sulfats 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citau AGRJCUL TURA 
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PAriAment,9 

~&lrC$~~@)!il)~ 
---·---·---------· •••••••••••• 

............................................... 

• 

11§01 
Insecticida indispensab¡e a 

1 ·A gricul tur a 
Ramaderia 
i Higiene 

Demani 's el fulletó •EL LI
SOL EN AGRICULTURA » 
que enviem g~atis 

De venda en principals Drogueries 
i en la fàbrica de 

Vallès Germans 
Massini , 79 -Sans-Barcel ona 

. ............................................. . 
AGRO IBÈ~ICA, S. A. 

!==::=::=::=::=::=::=::=::=::=:::==::=::=:::=BARCELONA=::=::=::=! 

Nou de San Franc:e•c:• }4, pral, 
Telèfon A, 251.4 

-----

SOFRES de 
totes (:lssees 
per a l'A gri .. 
(:Ultura i 
Indústri4 
Fàbric:a i DlO• 
lin11 a Vilafran• 
c:a del Penadè• 

-- LLAVORS PER ----------------------------1 
A FARRATGES 
DE PURESA I 
GERMINACIÓ 
GARANTITZADA 

No compreu sense demanar 
preus a aquellta casa 

XANCO ·¡ CALVIS 
Bailèn , 2, entl. 
BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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AGRICULTURA 
REVISTA AOR/COLA CATALANA 

Dies de sorllda: li I 20 de cada mes 
Subscripció: Barcelona, an y: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Estranger: Pesse~es 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

Direcció I Administració : Rambla de Sant ~osep, 16, principal BA RCE LONA 

SUM ARI : _Les causes de la crisi , per August Ma tons. - El vi, per Ferran Agulló i Vidal. -

Engreixament de vedell s , per M. Rossell i Vilà..- Un nou p(ls teurirzador, I, per P. M.- El 

conreu dè la maduixa, I, per Baldiri juscafressa. :_ Indústries agrlcoles , per M. Figa rot. - La 

cria del cuc de seda, I, per Agrlcola. -Comentaris. -Informacions comercials: Vins, per Pere 

] . Llort; Olis, per Lisin/ Andreu;. Cereals, per Llu/s Marsal; Fruits secs , per Esteve' Homs.

Noticiari.- Bibliografi a, per R . :;, - Consultori , per R. S • . 

Les crauses de la crisi 

L A premsa s'ha .o.cupat ·aquests dies d-e la crisi econòmica ag-uda que 

travessa Espanya. Les fàbriques, a molts llocs, han parat o 

treballen solament tres -dies la setmana; hO'ill diu que la indústria dels 

teixits ha sof·ert en -els últims tres any.s una disminució de pr.oducció 

que s 'acosta -al setanta per .cent; els mercats interiors no compren o 

anullen tranquilament les demandes o, més tranquilament encara, no 

pagu en les -adqüis:ioci.o.ns fetes f.a !B.lgun temps; a Madrid la .par-alització 

dels negocis ·és ben for ta i hi ha hagp.t ja fallides .de cases importants 

i un xic d-e corredisses a alguns 'ban-cs on_, -els -compte~correntistes han 
anat espaordits, 1a r etirar fl lS dipòsits. 

La situació de la Hisenda no és ta.mpoc gaiTe més brillant. Els in

gr essos del Tresor van minvant d 'una manera constant. MaJgrat l 'aug

ment dels ingr-essos duaners, en el mes d'agost la recaptació total ha 

restat inferior ·en .onze milions a la del mes d 'agost d€ l'lany poosat. L-es 

despes-es, per ·contra, han cr-escut sensible.m·ent, -entre altres causes, per 

la camp-anya del Marr oc, que -com saben els l ectors, ha ha.gut d'ésser 

intensificada en els últims temps per repellir i C'astigar durament les 
inesperades agre.ssions dels mor.os rebels. 

Quan hòin pregunta tals tècnics les causes d'aques:a .crisi general, se 

sent fer una *mena de lletania interminable : depreciació creixent i ines

troncada de la pesseta, competència estrangera feta 1possible g r àcies als 
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últims tractats de comerç desfavorables per les nostres produccions ; 

sitUJació politica, -etc., i, per sobre de tot, disminució del poder d'adqui

sició dels consumidors espanyols· 

¿Per què ha disminyït el poder d'adquisició dels consumidors espa

nyols? Espanya, és un país essencialment agrícola. La major part dels 

seus habitants viu directament de la terra o de les indústries estretament 

lligades a la producció a¡gràrïa. En parLar, doncs, del consumidor es

p'anyol hom es refereix implícitament als agricultors i als grups que 

viuen al seu costat desenrotllant activitats derivades de l'activitat ¡pa

gesa. El consumidor espanyol és prevalentment l'i'J.gricultor. Es, ·per 

tant, el pagès el que s'ha vist disminuir la capacitat d'adquisició. , 

No cal fer gaires írecerqu¡es per trobar les ·causes d'aquesta dismi

nució. En els últims temps l'agricultura !ha sofert una sèrie de males 

collites i de baix-es de pileus i la rauxa no s'ha. acabau pas aquest any. 

La producció d'ametlles, d•e vi, de blat, d'oH, de p.atates, ·etc., és deci

didament dolooota. 

La causa principal', doncs, de la -crisi industr:i!al és la crisi agrícola. 

Com que els pagesos no teillen diners perquè no han f-et bones collites, 

no poden compl'G.r i han de limitar-se a les coses indispensables. · 

Aqu-ests fets ens demostren les relacions qu.e lliguen la indústria a 

l'agricultura; no es tracta, però, d'aquella relació estinagassada que tan 

sovint treuen a-l sol 'els industrials ·Com un mirallet enllUJe•rnador, segons 

Jà qual l'agricultura depèn de la indústria. Això també és cert, perquè 

sense indústria l'a-gricultura mod.erna no pot viure. Però és més 01erta 

enca:oo la relació iny.ersa. Es més -essencial l'agricultura .a 1a indústria 

qp.e n0¡ la indústria a l'agricultura. 
1 

Heus aquí perquè ens sembla completament desatinada la tàctica, 

podríem dir anti-agrícola, dels industrials que consisteix en mir8Jl' a 

llurs :beneficis immediats sense peillsar 1en les conseqüències i que ·es 

tradueix, en la pràctica, en dificultar -el desenrotllament de l'agricul

tura i, per tant, en imp·edir !'·enriquiment del pagès. Si l'agric].lltor és 

pobre; com ¡podrà comprar? I si ell no compra ¿qui adquirirà els pro

tegits productes industrials? ¿Tal vegada la 'fiamosa categoria dels va

gues ·consumidors inventada .pels paràsits que s'han ·conc-entrat ~a; Madrid? 

Si els industrials sapigwessin defensar Uurs intel'essos haurien de 

fomentar el desenrotllament de l'agricultura i el consegüent benestar 

del pa.gès. ·Client ric vol dir p.ossibilitat die vendre més i més car, i 

~amb major seguretat de ·cobrament. 

Molt més lògloca és la actitud dels industriaLs sed·ers catalans· Aqu-ests 

senyors necessiten seda natural. La producció espanyola, per una sèrie 

de causes, ha anat disminuint. Comparada amb el qu-e era anys enrera, 

és, avui completament insignificant. 

l 

\ 



Ag1·icultuTa 551 

En lloc d'or.g~anitzar-se per l'adquisi·ció d-ee seda a l'·estra,nger - a 
Itàlia, a Xina, al Japò- s'han organitzat per fomentar la cria del 
cuc ae seda a Espanya i han .creat :un sindioa,t agricola - tel Fomento. 
Nacional de Sericicultura - amb el qual fan propaganda sericícola i 
despenen els seus diners regalant llavor pura i sana, plançons d~ mo
rera, fulletons de propa:ga:nda, etc. 

Què ·es .proposen aquests industrials s eders? Es ben clar de com
pendre. Tenir a J'interior del país la seda que necessiten per ft~!' mar
xar lluÍ·s ,fàbri~es; i .al mateix tJe.mps millorar ]Ja, situació de l'agricul
tor perquè pugui COill•vertir-se en- consumidor de .teixits de seda. 

¿No és més intelligent aquesta tàctica què no pas la d'empopri.r el 
pagès? 

. AUGUST MATONS. 

El v i 
~ 'És .entrada la collita: mitjana ·en ].illes comarques, dolenta en altres, 
U per manca de pluges; aquesta manca, però, ha fet pujar una mioo 
el grau : el most, generalment, és bo, on han sabut endegar-lo. I en 
aquesta hora, els viticultors, en tpossessió, la majoria d'ells, de la collita 
anterior, es pregunten: Què en farem, del vi? 

S'han .fet .tractats i modus vivéndi amb totes les nacions -consumido
res; s'ha.n sacrificat, a .fav.o.r del vi, molts interessos industrials: i el 
vi _no surt d'Espanya; el vi no es v·en, ni a baix .preu, si no és el :vi 
d'alta gr.a,duBJció que permeti un desdoblament d'·aigua. El vi és una 
mer-caderia •especial. .Si teniu blat, si teniu fruita, patates o un altl'e 
producte qualsevol de la terra·, fins -oli, i necessiteu din-ers, amb una 
petita rebaixa de •preu .amb relació al corrent del m·ercat, trobareu com
prador : del vi, no ; quan els compradors no es mo.uen, el vi no surt dels 
cellers. El vi és un ·corredor 'd'lhipoteques, quan no ho és de la usura. 

Fa temps que el vi no es rven: els estrang.ers, amb moneda dE.:pr~ia
da o regida aquesta per sàvia política proteccionista, no importen; els 
espanyols, químics saberuts o taumatur.gs destres, compren molt menys 
del que venen; •els destilladors, per erro~ de legislaJció, es decanten al 
consum d'altres productes: així en publicar-se les darreres disposicions 
sobr.e alcohols, el blat de moro, produ-cció <me no satisfà el consum 
na,cional, puja de pr.eu, i oel vi, que ha volgut éss-er protegit, no es mou, 
no es ven. Política econòmica exterior i interior •completament equivo
cada; policia de prov·e1moots abandonada •en ·absolut. 
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No és -estrany que en ·lloc.s .on és possibLe el co<nreu dels .a·rbres i en 
llocs on poden donar-se C'etis farratges de secà, veiem arrencar els ceps, 
que. represent_en un valor immens, restant aíxí, de l'economia espay~a, 
un oapital i.mportant que no tornarà a incorporar-s'hi mai més. El pro
b1ema de la vinya '8S resol per procediment maltJhusià· Quina desgràJCia I 
Ahir s'arrencaven les surede;s centenàries; avui s'arrabassen els ceps. 
I si es sembra blat, és perquè -es sosté artificialment el preu, contribuint 

) 

a fer impossib1e la r-ebaixa dels jornals en les regions industrials. 
Però és que no té solució el problema de la vinya? . A voltes, -creiem 

que no. Quan veiem, Tffierint-nos a Catalunya, la regió d'Espanya què 
produeix més vi, qu•e els jornaJs ·es mantenen a vuit i nou pessetes, que 
els adobs natgnals, pel tr.ansport i altres causes - la del j.ornal car, 
també - són caríssims; que, ma1grat els tractats amb nacions _produc
tores de primeres mat:èri·6s per als adobs mill'erals, aquests no s'abara
teixen, que el sofre s~gueix a baix preu i les fustes estrangeres pel botam, 
no el baixen, som tan pessimistes, que, de tenir vinya, arrencaríem els 
ceps, desconfiant de tota acció del poder, que té, iper uns productes, excés 
de protecció, i per alti'es, equivpcacions ruïnoses, no atenent sinó els in
teressos del TI'esor, molt respectables, pei'què són de tots, però massa 
ambiciosos o massa forçats a cobrir despeses d'una mala política eco
nòmica i financiera. 

La so-lució del ,problema del vi, se l'han de donar e·ls propis rvinyaters, 
industriaU.tZJrunt ~a producció. L'ensenyança tècnica, la ·cooperació, el 
sindic31t, la creació de marqu•es, poden i han de donar .al vi un preu re
munerador, que, avui, desgraJctadament, no té. Sí, això per ·11na tanda, 
i per l'altra, una persecució honrada i celosa d~l frau i la mixtificació, 
junt al que podríem di•r-n>e una generositat municipal, no encar-rilen el 
problema, l'esdevenidor de la nostra vi!!1icultura és ben trist. El consüm 
interior, malgrat les tendències de la ·ciència mèdica, no minva : potser . ' 

Cl'eix, com creix, .per una mi'llora de la situació interio·r, de l'èxod~ del 
camp a la ciutat, generadora de vi·cis, el consum d·el taba;c i dels ape
ritius, per exemple : però no creix la venda d>ei vi. 

Resoldre aquest pr.obJ.ema és obra, en part pet~ ta, de l'Estat, l n .gran 
part, del propi colliter. Però, ·ai I qu-e ens espanta considerar, que tenint 
Espanya el millor vi .generós del món, el de Xer.eç, aquest producte, per. 
equívocs i cobejances dels .productors ha estat substituït .en to:ts els merr
cats per altres vins que, d·e caHtat inferior, han proclamat l'honradesa 
del colliter i el seu esperit comercial. 

FERRAN AGULLO I VIDAL 

Allí on pagueu, abandoneu La vinyro i subst,ituiu-La peLs fruiters. 
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Engreixament de vedells 

E L nom de vedell hauria de r,e_servar-se pels bovins joves- qu_e no han 
arribat a la pubertat, o sigui que no senten escalfors o caldors. 

Actualment, amb el nom de vedell s'engJoben tots els animals des de 
mamellons fuls a l'any i mig o dos, per tal que siguin aquests últims 
destinats ~a l'oocorxad<>r. 

Els vede-!:Js que poden menar-se a l'escorxador són els vedells de llet i 

els vedells 1·ecTiats. 

En aquest article ens .o,cuparem sol:ament dels últims, o sigui dels ve
dells que durant una curta o llarga temporada han esbats sotmesos a un 
règim alimentici de farratges, fencs, granes o ifarines~ o residus :lindus
trials. 

L'engr,eixament de vedells comporta els següents extrems, que con
vindrà tenir presents: 

l.r Raça i confO?·mació; 2. 0 Estable i higiene; 3.r Alimentació; 4.t Re

sultats econòmics· 

I. La ?"aça i la wn.f oT'Ynació. A Catalunya es poden tr.o.bar v.euells 
de raça marinera, catalana, aranesa, suïssa i holandesa. Els vedells de 
races pures són escassos ; ab]-Ulden molt ,els vedells mestissos o de barrej-a 
de Taces. 

·Per l' e;n.greixament, en igualtat de conformació, no hi ha pras gaire 
dif.erència en els resultats entre v-edells de races pures estr.a:ngeres. Un 
vedell de raça holandesa o suïssa, que tots dos siguin igual:ment ben fets, 
les diferències de pes al capdavall de l'engreixament són de poca im
portància. 

En canvi els vedells mestissos de pTimera generació, o siguin .els fi lls 
de dues races, com, per exemple<, raça catalana i holandesa, raça aranesa 
amb suïssa, són els més bons per a l'engreixament. 

Això és aixi, ¡perquè el mestis de primera generació és objecte d' una 
lluita ·entre els elements .racials de què prové, la qual llui,ta determina 
un desenrotllam,ent més ràpid que en aquells individus que, per ésser de 
raça pura, l 'estímul d 'imposició racial està absent. 

Els mesti>ssos d,e segona i tercera generació j de més endavant encara, 
solen ésser els pitjors per a l'engreixament ;i en general per tota inena 
d'explotacions. 

Quedem, doncs, que en quant a raça, -el millor vedell serà el mestis de 
primera Keneració. 

Entre vedells raciològicament de les mateixes condicïons, n'hi han 
uns millors que altres. 
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Les senyals d '~ bon v-edell per .a. l'engreixament són ben senzilles d'a

pend·re, perquè, en primer lloc, són nombroses i després ben fàcils de 

conèixer. 
Un vedell ha de tenir la boca gran, el ·cat) petit, la aeu .o bolet mol

suda, !'.espinada aplanada, b0íl1 pit, anques rurrrples, genoJls i garros 

ben desenrotllats. 1Pell finia i flexible. 

No -compreu mai un VJedeli massa magre, que tot 1ell sig)li estret, so

bretoú d-e darrera, o que tingui els geno-lls i g.arr()¡s poc amples. 

PellJSeu que els ved·ells que han viscut .a l'ai-re lliure tene.n un pèl 

rústec i que la seva pBU sol ésser més gru.h.'Uda que els que han estat 

mantinguts .a. !'·estable. 

Il. Estable i higiene. Un sol ved-ell en un estable s'enyora· Val 

més, al m•enys, engreixar-ne dos . 

.L'estable no- f.a res que sigui gran o petit; lo inter-essant és que 

estigui a )llla temperatura de 13 a 15 graus. 

Si l'estable no ~ desfelilla .c.ada dia, s'haurà de procurar que el . jaç 

sigui sec, que l'animal no hagi de jaure damunt del suc. 

A:l menys una vegada cada dia, millor dues, .amb :una esco-mbra es 

n-etejarà la mem.jado:oo. 

La ventilació ha d'ésser propo:r-cionai a la grandària de l'estable. A 

un estable petit correspon més ventilació. S'han d'evitar els corrents 

d'aire. 
Els raig.s del sol ii10 ·entmran a l'estable; la llum natural és un ex-citant 

co.ntr ari a l'en gl'eiÍ~amen t. 

L'estable estarà, a mitja llum, i a l'estiu, al pic deJ. dia, a les fosques. 

To-ta ·causa que pugui molestar als vedells o qu-e eJ.s tl'egui del repòs 

serà evit.ad.a.. Les mosques, que molesten; els crits, qu~ espanten; les 

freqüents entrades i sortides de l'estable, que priven de jaure, tot això 

retarda l'engreixam·ent ràpid. 

D'ésser I?o¡;;sible, fora de les hores de menjar, ningú ha d'entmr a 

l'estable. L'estable h.a d'ésser en 1m lloc de quietud. Els crits, les can

çons, •e-ls sor.olls, lluny de l'estable. 

En compmr un vedell r eco.rdel.l-VOs sempre de mirar la s·eva femta. 

No compreu mai un vedell que vagi escagarrinat o- l'estrM. Els primers 

dies de tenir-lo obsemeu-lo bé, j, d'ésser possible, rfins al cap d·e vuit 

o deu di•es no el barregeu amb els altres ; no fos ·Càs que .portés alguna 

malaltia· 

El vedell, cada dta. serà .estrijolat o .raspallat. Per netejar un v·edell 

no s'hi ha d'estar més que tres minuts. Una estrijolada val tant com 

una .au.rno-sta die, gra. 

Si és a l'estiu i el v-edell és pelut, esquileu"lo. 
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11CONSERVOL11 

VINI- ESTERILITZADOR 
De tots els productes ll ençats al mercat per la important casa MILLER 

THOMSON & Co., de Londres, cap ha assolit l'èxit tan gran com l'obtingut per 
el ja conegut CONSERVOL, qual producte, destinat a la conservació i clarificació 
del s vins, ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre tots els productes simi
lars llançats fins avui a la venda . 

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta i garantitzada, satisfà les 
més severes exigències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, logrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres); evita tota classe d'alteració en un 
vi, encara que aquest hagí sofert ccoupage• o rebaixes de graus, com és en el 
fermentar, agrejar-se, enterbolir-se, florir-se. 

L'esmentat producte és indispensable als senyors exportadors i colliters de 
vins, per a evitar-se trastons en el viatge, i d'imprescindible necessitat als que 
venen sos vins en petits garrafons per a famílies, i a tot comerciant, en general, 
pulcre en ses operacions . 

' 

• • Preo: 1S peuetes qollo en pota origen, de llaona ·
Caixa de ::s pob (%8 qollos), 300 peuetes 

Cada pot acompanya les lndrocclons per a son emplen 

' 'NEUTRACIDOL'' 
El cNEUTRACIDOL», com el seu nom indica, està destinat a corregir tot 

excés d'acidesa en els vins, donant excel·lents resultats en els casos d'Acidesa 
(agres), Picadures, Girats, Escaldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenint so
rollosos i garantizats èxits, excepte en els casos en què un vi està en el màxim 
d'alguna de aques~es malalties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació 
complerta per a donar sortida al vi com bo, al menys permet la barreja all}b vins 
normals, essent a l'ensems cobert de sobres, pel benefici que aquesta barreja re
porta, l'escàs valor empleat en el producte. 

Es ven en pots originals de llauna de 1 quilo i està admès per les lleis, usant-lo 
a la dosi de 200 a 400 grs. per hectòl., segons instruccions que el mateix acompanya. 

Pren: 7 pesades quilo. Caixa origen de %S pota {%S quilos), pessetes HO 

En venda: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.- Banús i Soler, 
Jaume I, 18.-Barcelona.- Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.
Joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.--:Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni Balcells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lleyda).-Pere A ba die, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hernandez, Salvà, 10.-València.-Fills 'de J. Igle
sias,-Rioseco (Valladolid). 

Productes Enològíçs 
Tanins·.- Tartarlcs.- Cflrics.- Metabisulflt de Potassa.-Antiferments 
- Ciarlftcants actds.-Oelatlnes.-Aibúmlnes.- Cplorants Inofensius. 
- Decolorants. - Antlaclds -Extracte sec.- Aromes: Burdeos, Me· 
doc, Macon, Rioja, Saoterne. - Extracte d e Mos catell I Ranci.
Aparells filtres perfectes Nacionals I Estrangers.- Mànegues per a 
baixos de vins.- Manegots per a aparells filtres .- Flltrolina.- Paper 
fillre.- Herbes Tori no per a 111 fabricació de Vermut. - Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

111111111111111111111(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

JOSEP EZQUERRA· 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASP .. ~LAS 
Telèfon 4.79- S. P. 

!tn dirlglr-voa a Iee oases anunciadores:, olt•u AGRIOUL TURA 
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Molins IDEAL 

per a pinsos. Molen i garbellen 
a la vegada , civada , blat de 
moro, ordi, faves , garrofes , 

palla, etc ., etc . 

pér a ous 
I benzina, 
deia casa 

6 E B·R. 
HORTIN& 

¡s~HPRE 
EXISTiiN
t:IES! 

BOMBES 

per a r ega r o pe r a lt r e 
üs, am b rendi m ent d 'aigua 
fins a 18o,ooo l i tres .P e r 

minut 

HUGO KATTWINKEL 
Magatzem de Maquinària i Oficines Tècniques 

BARCELO NA: MADRID : 
Vi ladamat, t 58 í 160 Núñez de Balboa, 6 

...............................................•.................................................... 

............................................... 

.. . . . • : • . 
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AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 

IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció 

de la llet 

................................................ 

Sollat dc lcrro dc 
classes cspcc:ials 
per al'astriculfura 
lldds suUúric, muriàtic l 
nttric, purs i comercials 

_ Alums, Bisulfats de sosa 
SuUat d'Alúmina, de sosa 
de zenc. Hlni de plom, lltar
satrl, Sulfur de ferro, etc. 

H ON l:llD,ll, · Z 3 

Bartelona 
IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUr: 

l;¡n dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 
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Aneu arnb ·compte en donar aliments tarats, escalfats, plens de popes 

o insectes, rancis o pudents. 

Si el vedell n.o pot beu11e quan vuLgui, caldrà abeurar-lo quatre vega

des a l'oo.tiu, tres a l'bjvern. L'aigua qu e no sigui massa freda, però 

sempre que sigui n'eta. 
Quants més àpats donareu al vedell, millor. Tinguem present que 

els vedells no són pas -gol~fres com 'e1s porcs, i que consumint alimenbs 

més voluminosos, necessiten que la ració sigui repartida en més àpats. 

Quatre àpats al matí i dos a la tarda són · suficients. Des de les set 

o les vuit del vespre fins l'endemà a le~ quatre o les rinc del matí, e:~ 

vedell ha d'estar en un repòs absolut. 

En un estable de vedells no hi ba d'hav·er mai ni. el mal gènit· d·el 

que els cutda, ni •el bastó. 

Aquell que no estima •el bestiar, ni l'entendrà, ni sabrà engreixar-!o. 

III. Alirrnentació. En alimentació s'ba de tenir present una. cosa: 

l'augment de pes del vedell no es fa tpas pel volum de la ració, sinó 

per la quantitat que l'animal menja 9-'alilrlents concentrats, és a dir, 

farines, segones, granes, turtós, etc ... 
I 

Els vedells alimentats amb fencs i farratges, amb aiTels i tubèl'Culs 

i residus d'horta (fulles de cols, d'escarxofa, etc.), fan poca vj.a. 

No és possible en quatre ratlles donar una id·ea d>e l'alim~ntació dels 

animals. S'han de co sul.tar tractats especia:l.s (1} No .obstant, posp.rem 

un exemple de racionament. 

Ració per un vedell de 150 _quilos de pes viu, de 5 a 6- mesos d'edat: 

Resid11s d'horta (fulles de cols, d'escarxofa, etc.) ... 

Fenc d'àlfals ... 

Farina de moresc .. . 

Turtó de cacauet .. . 

5 quilos 

1 )) 

1 

1 

)) 

)) 

L'engreixament ràpid d 'un veruell, solament es pot ifer donant La. quan

titat d'aliments concentrats (farines, granes, etc.) que pugui consumir. 

Posar a la disp.osició de l'animal la quantitat d'alimenh grossers (far

r.a.tges, .f•encs, ·etc.) que vulgui menjar. 

Procedint així,. un ·càlcul molt apmx.imat de l'augment de pes que 

guanyaria un vedell de is mesos, fóra el segü·ent : ' 

Ber cada 2 q1.lilos, un de favons i un altre de moresc, el vedell aug

memtaria al menys un quilo de pes viu; per cada quilo de turtó, ba.rre

j.at amb un altre de mores·c, el vedell augmentaria un quilo d<e pes ~u, 
I 

(I) A lm enfacló del bestiar, per M. Rossell i Vila. 
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. 
sempre que aquests aliments concentrats es donessin d•e· més a més 
dels farratges ver·ds i secs que l'anima:l pogués consumir. 

Està da;r que •els .f.av.ons, ',el -moresc i ·el turtó de >Cacauet poden ésser 
substituïts per altres .aliments que tingilln els mateixos ;principis nu

tritius. 
Un engreixament de v·edells no ha ·de durar més de tres mesos. Tot 

_vedell que .alimentat en la forma que s'ha dit més •annunt, no guanyi ¡7n 
tl'es mesos més de 140 quilos, o :el •vedell és molt dolent, o el ramader 

ha d'et l'engreix malament. 
Els engreixaments de vedells a l'estable que dur€n sis mesos, donen 

poc guany; els engreixaments que duren un •any, quasi tots, si no es 
f.an amb pèrdua, no s'hi guanya .cap din·er . 

...._ 

IV. Resultats econòmüs. Els comptes s'han de fer .de la manera 

s egüent: 
1.'" •Cost de compra del v€deTI. 
2. on Vta;lor dels aliments· 
3.r ·Cost d ':un quilo de pes viu de l'animal. 
Respecte el alor dels aliments es podria fer el càlcul que s,e-

gueix :' 
T.Jn vedell de ·sis mesos que consumeixi dos quilos de grans, farines 

o turtós, no menjarà més f3Jrratges .o <fencs q:ue els que exigirà el seu 
tub d1g.estiu, o sigui ·el remugador, · païdor i bl).dells. 

Amb 5 quilos de farratge verd i 1 de sec o fenc en tindrà · 

prou. 
Aquests aliments ~rossers valdran, per exemple : 

5 quilos de farratge verd, a 6 cènts. quilo... ~ 
1 quilo d'alfals sec... ..•. 

Total, •pessetes ... 

0'30 

0'24 

0'54 

Aquests 54 cèntims di·aris, multiphcats .per 90 dies, importaran 48'60 

pessetes. 
Ara, si cada quilo d·e turtó de ·cacauet, barrejat amb un de mo.resc o 

bLat de moro, produeix un quilo de pes viu, ens caldrà saber el què 
valen aquests aliments concentrats, posem : 

1 quilo de favons, val, pess·etes .. . 
1 quilo de moresc, val, pessetes .. . 

0'48 
0'33 

0'81 
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L'aliment co;ncentrat sempre resulta a més baix preu si s 'hi fa ,entra r 

certs residus industrials , com el turtó de eaoauet que, nutritivament, val 
m és ·encara que els favons. Així 

1 quilo de turió de cacauet, val, p18ssetes ... 
1 quilo de moresc, .val, pessetes ... 

Total pessetes. :. 

0'32 

0'33 -

0'65 

D '~na part l'augment d'un) quilo. de pes vi]l valdrà 0'65 pess·etes dels 

aliments ·concentrats, per ·part dels ¡f,a;rratges o aliments grossers serà 

necessari partir les 48'60 pessetes pels 140 quilos, pes mínim que guanyarà · 

·el vedell, i el resultat de la qual diviSÍó serà de 35 ·cèntims per quilo. 

Doncs, si la quantitat de granes, o alim.ent concentrat que hem dit, 

fabri<la: un quilo de pes viu, junt amb els farratges que hem ·assenyalat, 
caldrà sumar el cost d']lns i altres aliments. 

Cost dels aliments -concentrats, pessetes ... 
I d. i d. grossers, pessetes... .. . 

I . 

Total, pesseJtes ... 

0'65 
0'35 

1'00 

O sigui, cada quilo de 1pes viu del vedell, cosi4rà una pesseta. 

El cost de -compra del vedell, comptant pels quilos que pesava, resul

tarà eada quilo molt més •car que els quilos fabricats durant l'en
greixament. 

Aixi, els comptes ·es ·faran de l:a .següent manera: 

Cost de compra del vedell, pessetes... .. . .. . .. . )) 

Cost de la pmduc.ció de 140 quilos de vedell, a pessetes 
el quilo l. )) 

El ved1ell, engreixat, costarà, pessetes.. . . . . • ... )) 

Encara q]l·e sigui una cosa sabuda de tothom, que qu.ant més jove és 

un vedell, menys quantitat d 'aliments necessita per fabrioa:r un quilo 

de p1es viu, i no obstant i sabent .això, hem fet els comptes com si durant 

el sego_n i .terc·er mes •cost éB igu.al que el primer m~s de fabriear un quilo 

de pes viu, ho hem fet així, primer, per no complicar el problema, i, en 

~egon lloc, perquè el vedell en tres mesos ha dè guanyar molt més 
de 140 quilos. 
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El guany s erà tan més gros quant major quantitat diàriam•ent mengi 
l'animal d' aliments ·concentr.ats. 

ND hi ha més que saber; doncs, q}lant en. volen donar •ru ull, D a pes, 
i cOiiDptar, .en ·aQuest últim cas, el tant per ·cent d!e: di<ferènci:a que va 
del pes net ,a} pes brut. 

El r endiment, o sigui el tant per pent de pes n et, vària molt, segons 
' l ' excorxador. 

Pler un vedell ben tengreixat, mort en un esconoador que no sigui massa 
~stira~cord.ebes, s'ha de •comptar al menys Uil1 rendiment de 56 per cent. 

M. ROSSELL I VILA 

Un nou pasteuritzador 
I 

EN els articles anteriors hem exposat sucintament la tècnica de la 
:pasteurització i la del pasteuritzador. 

Com vàrem ptomet:r.e, don>em· aV}li la descripció de l'aparell Dtepaty 
i examinarem així ço que ha estat r·ealitzat recentment des del punt 
de vista pràctic i in>dustriaJ •en el camp de ]Ja¡ pasteurització. 

Els primers pasteuritzadors d'a(plesta •casa remunten a l'any 1906 i 
·des d 'aquella èpo.ca eren .constituïts per t~s aplanats pa:oollè1s formant, 
tant per llur secció inberior com per la separació entr.e ells, unes làmi-
nes Hquides verticals i de igual gruix. ' 

Aquests primers aparells er~n ' de model gros muntats damunt d)m 
oarret amb la caldera ·Corresponent i la bomba de manera que podien 
desplaçar-se fàcilment i anar a dpmicili en les grans instaJlacions viní
coles per ·efectuar els treballs de pasteurització. M. Dtepaty havia .¡:reat 
a F:nança, a Itàlia, a Argèlia i a Espanya uns dipoo.its d'aquests apa
rells, ço q11:e permetia als propietaris i als n>eg.ociants de ·comprovar direc
tament els avantatges considerables que hom pot obtenir amb una 
bona pasteurització. 

La, pràctica. d·e1s últims anys ha p•ermès a l'inventor de ·fer alguns 
perfeccionaments· i de introduir al:gUi11es simplificacions en els diferents 
òrgans i en la maniobra del pasteuritzador. 

El model c:reat en 1921-al qual desprès ha seguit l'anomenat ,«IDO

del.1924, que és reforçat-és· .el tipus de pasteuritZiador destinat al negQ
ciamt o al productor que pasteuritza ell mateix 1e1 seu vi. 

J 
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Es compost per un dipòsit de coure estanyat en forma d~ parallele
pÍ!pede estrét i talt. Aquest dipòsit és fortament reforçat a l 'exterior per 
a resistir a la pressió i per protegir-lo contra els cops. 

La seva base és tancada per una tapa còncava proveïda d'un petit 
sedàs-filtre damunt del qual es troba el tub d'entrada del líquid en 
l 'aparell. 

A l'interior del dipòsit són dl,sposats horitzontalment dotze feixos de 
vint tubs a;planats o ·sigui en total 240 tubs. 1Cada tub és posat de .cantell 
-és a dir amb 1el seu ·diàmetre més 'llarg vertical-i forma així :una là
mina líquida de 2 x 3 millí.metr·es d'ample, 40 millímetres d'alt i un 
metre de lla11g. 

Els tubs .aplanats estan separats entre tells per un espai de 3 millím~
tres, de manera que si hom mira a l'interior del dipòsit constata que 
està dividit p>er les cares exteriors .perf·ect81ment arrenglerades dels tubs 
plans, en 21 l~mines líquides verticals de 3 millímeifres de gruix, de un 
m-etre de llarg i de un metre d'alçada. 

El conjunt que acabem de descriure fo1:ma el recu7Jerad01·. Els líquids, 
calent i fred, que deuen canviar-se llur temperatura, es troben, en aquesta 
part de l ~ aparell, dividits en dues sèries de làmines paralleles interca- . 
lades; l'una a l'interior dels tubs i l'altra a l'exterior. 

Els feixos tubU!lars del :recuperado.r ocupen, partint de la part infe
rior, sols les tres quartes parts dte l'alçada del dipòsit, i 1a part supe
rior en forma de ·Caix•a constitueix el cabentado1·. 

!;' escalfament d'aquest és fet mitjançant un senpentí a corrent de va
por, fixat a la tapa superior i que es treu, el mateix temps que aquest, 
quan oal prooedir a la neteja. 

Els tubs aplanats, de què parl·em, són d'aram batut en fred, són 
estirats, sense soldadura ni estanyat. 

Els 12 feixos constituïts per aquests tubs, formen un conjunt compacte 
amb les dues cares verticals i oposades del dipòsit que tanquen llurs ex
tremitats. Aquestes cares, verj.tables plaques tubulars, tenen un gruix de 
6 a 8 centímetres i són foses en un sol bloc amb els tubs i el dipòsit. Per 
taht no hi ha cap soldadura ni untlli"a entre les canalitzacions de. líquid 
pasteuritzat i no pasteuritzat; no hi ha, doncs, cap possibilitat de pèrdua. 
Aquest matleix dispositiu sense altra modificació qu~ el sentit de la cir
culació del vi, és emprat per Depaty pel tractam1ent dels vins pel f·red·, 
per la recupere.ció de frigories. Té, doncs, dos usos. 

El funcionamant de J.'aparell és el següent. El líquid a pasteJI.ritzar 
entra .per la base i s'eleva ·en ·el dipòsit 1embolicant els feixos de tubs 
aplanats i dividint-se, tcom hem rvist, per f.ota l'amplada i alçada del 
pasteuritzador en 21 làmin1es primes. 

En aquesta ·primera fase ~de la circula.ció, la velocitat del líquid és, 
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doncs, extremadament lenta; es tracta d'un dipòsit @ e s'omple per baix 

i, per tant, no hi ha remenament, ni .agitació i el líquid es va escalfant 

progressivament -a mesura que puja ·el s-eu nivell. La densitat que va 

' disminuint en la p!art superior del vi, ajuda la circulació· 

El pas al calentador, que és, com hem dit, la prolongàció superioT del 

dipòsit, es fa sense remoune el líquid, sense transició brusca. 

En el calentador el líquid entra en contacte amb el . serpentí i troba 

el calor necessari per assolir la. temperatura màxima d 'esterilització i 

continp.a a elevar-se fins al momelllt d' arrib,ar a l'extrem de 1' aparell. 

Aquí, ·al centre, a sota de la tapa superi-Otr, es troba un tub qDJel'· el poTta 

a La paTt superior tubular i el fica a_ la caro.alització de -retorn o de sor

tida i descendint successivament a través dels 12 feixos de tubs, es re

frecta cedint el seu calor al vi que entra. La comunicació entre· un feix 

de tubs i el successiu inferior queda assegv.rada mitjançant unes portes 

verticals laterals que tapen els dos costats més estrets del dipòsit. 

Aqu~tes tapes ümque~ completament el dipòsit evitant pèrdues, però. són 

lleugerament còncaves en correspOndència dels extrems de dos feixos de 

tubs successius i per aquesta concavitat el vi passa d'un feix a l'altre. 

Durant aquest últim recorregut el vi ocupa els 20 tvbs de cada feix 

i la seva velocitat és molt reduïd·aJ a •causa de la gran seoció de cirèula

ció dels 20 tubs que treballen simètricament. 
P. M. 

El conreu de la maduixa 
I 

, EL conre1,1 de l!f' maduixa pren cada dia major:. extensió, no solament 

~ nostne -país sinp també .à l'estranger. Al voltant de les grans ciutats 

i fins .de les petites i dels pobles, hom troba avui plantacions més o menys 

~rans. ~1 Pla del Llobregat, la producció obtinguda, ·associada amb 

fruiters, :assoleix al menys 1ei vaLor d'un milió de pessetes. 

Malgr~;~.t l'augment d'extensió, hom no pot témer, per ara almenys, 

una crisi, car els possibles mercats consumidors són ben lluny d'ésser 

.saturats. 

Per •altra part es tracta d'un conreu que 1¡equereix força mà d'obra, 

ço· que limita molt la possibilitat d'estendre'l. 

En aqliests articLes ·ens proposem de descriure, amb cert detall, el 

·conreu d1e· la maduixa, servint-nos de la nostra experiència de molts 

.anys. 

• 



~ 

I• 

AgriculfU?·a • . 561 

Va1•ietats.--lLes varietats poden reunir-se en tres grans grups, cada 

un dels quals comp.ost p·er u.n.a sèrie, que potser és enorm.e, de va

rietats. 
El primer grup és el de les maduixes de bosc, anomenades així perquè 

creixen espontàniament en llocs frondosos i molt freSéals. Es el tipus 

a·consellable pe1s .països freds. Dóna, durant la ' temporada d'estiu, ma

jor ·producció que les altres· S'escampa .amb fils o fillols igual que l'a

gram, ço que dificulta un xic les t11e.ballades. Es més resistent a les 

malalties. Ha d 'ésser renovada sovint perquè no perdi la fertilitat. 

Les maduixes d'aquesta qualitat, collides al bosc mateix, són molt 

més sabomses i aromàtiques que les que es cultiven als th~rts. 

Es més productora en els països freds qu·e en els càlids perquè només 

lleva fortament en la temporada d'estiu. Totes ltes varietats, en els 

països freds, Ueve.n sols a l'estiu, mentre que en •els càlids dilueixen la 

producció du11ant un períòde més llarg. 

Els freds, però, qualsevol que sigui la var:i!e:tat, són perjJldicials. Quan 

comencen a caure les primeres glaçades, la producció minva fins a la 

primavera vinent. A la meva comarca (Banyol!es) podem produir, en 

general, des ~·e primers de maig fins a últims d'octubre, donant molt 

menys rendiment que rem les comarqu·es càlides on poden prod"llir una 
meitat més. 

Al segon grup pertanyen les maduixes d~ tot l'any, més recomanables 

pels països càlids en els quals produeixen tot l'any, a excepció de tempo

raües d'uns quinze dies, en que minva la producció per a intensificar-se 

després novament. Tenen l'av:antatge de no. filar ni escampar fillols com 

fan les altres, ço que facilita el conreu i la recol:lecció. •1 o presenten, 
però, tanta resistència a les malures. 

A aquest grup ¡pertany també una mena de maduixa blanca, que tam

poc s'escampa i que és molt saborosa. Es poc conreada. 

Al tercer gr~p pertanyen les maduixes de jardi o de fruit gros. Són 

plantes vigoroses, de fulles c~rtes, molt sensibles al fred, poc fèrtils, car 

;només floreixen dues temporades molt curtes cada any. El fruit és gros, 

cònic, de color rosat, quan vegeta al sol, i verdós quan vegeta a l'om

bra. Es també poc conreat. 

Preparació del ten·eny.-La terra millor per a la maduixa és la solta, 

frescal i rica en matèria orgànic~a.. Això ja diu que la pneparació cal 

que sigui ben feta. Aquesta necessitat deriva també de la impossibiJ.i.tat 

de fer bones treballades quan les plantes són desenrotllades. Cal, doncs, 

fer una bonia fangada fonda per remoure bé la terra i destruir les 

males herbes, que més tard no · es poden combatfe. S'afema amb fems 

ben desfets. Després es desfan els terrossos amb un rascló i es niv~lla 

el terneny per facilitar les regades a l'estiu. 
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Rovmció.-Eol maduixar es pot establir al .darrera de qualsevoil con

reu, però és sempre preferible que segueixi una planta fortament ado

bada amb f·ems, .car aprofita P'erfectament la fertiLitat. residual. No 

convé mai de n8!plantJa;r urn maduixar darrera d'un .altre. En g-eneral, 

cal qu·e la terra descansi tant · temps com ihagi durat la plantació an

tèrior. 
PlantaC'ió .-El maduixar de . 'bosc vol ésser pla;ntJaiJ aviat, millor a 

l'·estiu que no pas .a les primeries de l'hiV1ern. El temps més a pro

!pòsit és el juliol i l'agost, car plantat en aquest temps, a la primavera 

v.inent és .en t01t ·el Sleu rvigor i pot donar el màxim rendiment. PliaiDtat 

a la tardor també pot donar bons resultJats, ·però s·i •el fred comença 

aviat, pateix i iDO dÓna la producció .que hom p.ot .esperar. 
També sol fer-se la plantació ' 1al ·començament ·de la ;prim·avera, i 

mo.Jts la ·prefereixen; però .en aquest cas la produc·ció no ·comença fins 

a finals de l' es,ti11 i és més• aviat escassa. 
Les mad~iXJes de bosc v.oileiD" ésser plantades més .esp'tsses d·a pic i 

més clares de rega. Un cop el terreny és preparat i perquè resulti 

més polida la plantació, amib un cordill es marquen les liniles. Mlans 

de la prantació ·Cal triar els fillols que s'escampen doe les .. mates tallant 

tota classe de fils, perquè formin un sol brot o una ·Sola mata. Les 

regues es fan a uns 50 ·centímetres les unes de les altr·es. iúe·s mates 

es ;poseil), ·en la fi·llera, a la distància d-e 10 a 15 •centímetres. fEl terreny 

ha d'ésser humit. 
La plantació es• fa .amb l'ladut d'una petita estaca o .amb els dits, 

acostant ben bé la t ena. A l'wtiu ia plantació ha de .fer-se d!e pr-efe

rència cap al taDd, per .evitar que el sol marceixi les plaiDtes. 

Els bro~s~plantes dtestinats a la plantwció han d'·estar ben pmveïts 

d' arrels· 
Un cop feta ia plantació es dóna una Tegada, que es rep~teix al cap 

d'un parell .de dies . 
Les maduiXJes de tot l '·any es planten ~·una manera diferent. Les 

plantes per la reproducció es treuen de les mates vell-es ·esqueixant-lJ8JS 

conv·enilentment. ·Com que l-es mates massa velles _no tenen 1arrels, cal 

tenir cura de no treure d'elles les .Plantes per la reproducció: 

Les rases per la plantació tes fan a la distància de 35-40 centímetres 
\ 

i d'una profunditat de 4-5. En la raSla es p.osen à 30-35 centímetres. La 

plai tació pot fer-se també amb estaca, com hem dit abans. Les regades 

es fan igual. 
Aquesta varietat .s'bla. de plantar a l'o•ctubre, car si es planta ·a la 

primavera dóna, durant el primer any, un producte· molt ·escàs. 

(Segui1·à.) 
BALDIRI JUSCAFRESSA . 
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Indústries agrícoles · 

L A. qria d'e·l cuc de seda és veram,ent una indúffiria fàcil i senzilla i 

SI tot es fa econòmicament, reproductiva; s'acosta el temps de 

pl&nüu· les moreres, per tant, creiem poder recomanar una plantació 
que ba donat i està donant e:x,cellents resultqts. 

El que escriu això, Venia un veí que llaurant sempre gi!rava el solc 

dins la meva propietat i, clar, ··en netejar l'arada deixava ·les males 

herbes enganxades al solc; per no barallar-me, m'acudí per a la part.:ció 

una paret de bardissa de moreres; i dit i fet, vaig plantar un céntenúr 

de planço!ls a una passa de distància. Avui. amb J!es cent moreres criÓ 

dues unces de 'llavor amb la particularitat que :ra recoillecció de la fulla 

és sumament fàcil; també es poden c·riar els cucs amb verguJetes plenes 

de fuUa i així resulta més higiènica la ·criança. 

Així vaig obtindre dos avantatges: no barallar-me amb ei veí, 

guanyar unes quantes pessetes amb la indústria del •cuc de seda; això 

si, la llavor va ésser incubada amb incubadora, i en el magr.tzcm de 

criança, r ,higròtm-e·tre sempre era mantingut al grau d'humitat que cor

Tespon, com també la higiene era extremada, de manera que les baL'Ces 
no van arribar al cinc per -cent. 

La jndústri·a. dJé- les confitures de fruits està p.oc menys que rebenta

da; la taxa del · sucre .li a fet que aquest pr.o.ducte escassegi de tal mane

ra que a les botigues el V!enen com article de hlXe, i no té res d'estrany 

que les indústries conserveres bagin tancat les fàbriques i qui paga 

els plats trencats són els ho~·telans, puix no poden vendre a cap preu 

llurs fruits; així tenim 1els codonys que es potdriran a l'arbre, i aL'Cò 

que enguany tenim bona collita com fruits f.ormoSD·s i syculents. 

J·a que parlem accidentalment de la taxa, ·fem remarcar Ja desorien

t ació -del govern ; per força ha de tenir mals -consellers, perquè les en

sopegades són massa freqüents, i 1Vol-ent ameglar-ho tot, deixa a uns i 

altres descontents. La llei dels alcohols és un cent cames; d~e la taxa 

dels olis, com era de preveure, la primera conseqüència ba ~estat la pa

ralització del mercat; deseng.anyint-se, senyors del Dü-ectori: pretendre 

de fer abaratir els gèneres amb la taxa és una .gran 1equtvocac~ó eco
nòmica. 

Anem a veure· ¿Es just i de traó què els pagesos haguem de vend:r.e 

els nostres productes agrícoles a preu die taxa, a baix preu de cost? 

No; per més que clamin els ciutadans que les subsistències són cares, 

i que a ciutat no es pot viu:re. ¿Què -per ventura els -consumidors ajuden 

als •agTicultors quan no cullen, quan la seca, les malalties, les pedre-
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gades minven les collites? ¿Suposem què l' any vinent hi hagués collita 
d'oli, seria de Taó que després de quatre anys de dejuni fessin vendre 
l'oli .a un preu ir-risori, com és 1en l' actuàl.itat el de taxa? No, car 
nosaltres no hem deixat erms els oliverars, h em pagat r-eligi.osament 
les •coniJribuciO'Ds i arbitris cada dia més carregats, i pel' tant les sorti
des han sig'ut moltes, mentre que les entrades han estat reduïdes a z~ro. 
No fa-ltaria sinó que s'apliqués també l.a taxa a l'arròs per .acabar.·d'ar
ruinar la comarca .tortosin..a; també les mongetes han estat taxades, i 

el pobre pagès nostre viu semP'r-e nerviós no sabent que fer si guardar 
o n o. els queviures per aprofitar el preu, puix està al perill de qualsevol 
inesperada R. O. que li f·aci perdre els estalvis que pensava fer. 

Vaja, bé podem dir allò: a Déu el ·que és de Déu i a Cèsar, etc. A 
cadascú el. seu ofici; als comer·ciants, n egocis; .als pagesos, terN!- per cul
tivar, i lilO 1enrede.m els conceptes, .car mai un sabat,er per aixerit que 

sigui sabrà p'lantar cols co;m un bon hortolà. 
M. FIGAROT. 

' La cria del cuc de seda 
I 

M
OLTS lectors se'ns han dirigit dlemanant-nos dades i notícies sobre 
la crfa del cuc de seda. La campamya feta pel Foment d·e Serici

cultura:_ de Bar-celona, la seva installació original a l' exposidó d'avicul
tura, lles coses - no totes exactes - que n'han dit els diaris i p.n p e11 
de pla-na que apareix periòdicament a AGRICULTURA, sembla que han 
despertat un -xic d'int-erès per aquesta indústria agrí-cola. Ho celebl"em 
ben sinceram-ent, tot formulant -el desig que aquest interès ;n.o, s'apagui, 

com sol passar sovint. 
Les cO'Dsultes rebudes són moltes i variades; això ha fet qu·e el 

senyor D1rector de la nostra revista hagi -creg11t més oportú de contestar
les amb a1guns .articles que descriguin la indústria 1en conjunt i q:ue 

ha tingut il.a -cortesia d'encomanar-me. 
C.ons.id·~ad1a. com -s-ub-indústria, és a dir, com un mitjà per .aprofi-

tar - en una època de l'any - els jorñals disponibles, la cria del cuc 1 

de seda és !l'ecomanabilíssima. Com més variats siguin els 'Ï!Dgr-essos 
d'un pagès, més segurs seran i més defensa tindrà per lluitar contra els 
inconveni-ents d'una ·crisi. Aquest és :un fet innegable. Precisament 
jo trobo que el pagès •català és massa exclusivament pagès. No vull 
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dir aJTib això que hagi d'ésser home de molts oficis, que això, com 

sap tothom,_ és sinònim de misèria, però ens sembla que l'exclusivis

me en agric"ultura i més encara elll la petita a,gricultu.ra és una equi

v.ocació. 

El pa,gès té mCYltes fieines precises i urgents, però en té també d'altres 

que pot realitzar dins d'un :ample marge de temps; té també - per 

la incl·emència del clima - moltes hor-es lliures. Són aquestes hores 

lliures les que pot dedi·car a petite.s indústries nnals o, quasi rurals, 

que li permetin d'.rurrodonir .els seus ingressos. 

Tothom sap que abans de la. gu&JT:à. - no 5abem si ara passa el 

mateix - els amos d:el món en la producció de joguiri·es eren els ale

manys· Don·cs bé, aquesta producció era feta quasi completament per 

agricultors ~ els homes, les d.o;nes i 1es criatures - que apii'ofitaven 

les hores lliures i els odies plujosos o de vent, durant els quals no podien 

tr·eballar al camp-

La cria d·el cp.c de seda h_auria d'és&er presa en alqUest sentit: sub

i.ndús~ia per utilitzar hores lliures de les dones i de 1oo crtatures, 

sobr·etot, car els homes no cal que abandonin llurs fei~es !habituals més 

irnpo,rtants i també més pesades. 

Jo no aconsell.a.ria a ningú que es dediqués exclusivament i e.n gr,an 

a la cria del <Cuc de seda, primer qu.e tot perquè només tindria feina 

durant un parell de mesos i la .resta de _l'any no f,aria res _:__ cosa no 

gaire agradable pe!l'què això de jaure és més aviat pesitJ i avorrit , i in

vita als wcis quan es ·converteix en ocupació p:rincipal,-i •en sego;n 

lloc perquè f·e~a en gran es nec·essita una enorme quantitat de ma -

d'.o.bra, cam, difícH de trobar, etc_ 

Quan hom .recornanta, doncs, la cria del cuc de seda vol dir: p1anteu 

unes quantes ·moreres aprofitant .espais lliures ·corn vores de re-c, de 

camins, rec.onades, marges, palltiòns, patis, etc., i utilitzeu la fulla que 

produi<nan. •criant una quantitat proporcionada de cuc, és a dir la quan

titat qu~ us p'ermet còmodamen.t la mà d'obra casoilana, d·e la qual 

dispos-ep.. 

El in a teix que hom diu p.er la ·cria del cuc de seda pot repetir per 

les raltres petites indústries rurals. ¿·Fer què no es crien moés abeUes a 

Catalunya.? ¿Per· què és •oo·cara tan migrada la producció de gallines 

i de conills? AGRICULTURA ha publicat en ·el número 10 d'aquest any, 

una •estadistica comparativa e'Iltre -l'avicultura ?-. 'DinamflJl'ca i a Ca

talunya. Dinamaa,ca, amb 43,000 quilòmetres quadrats de superfíci·e -

bona part d'ells no aprofitables per a res - cria 14 milions de caps 

d'aviram, i Catalunya, amb 32,000 qu-ilòmetres de superfície, en cria 

tot jp.st 2 milions. Aquestes xifres no, necessite'Il comentaris; de mirar

les sols hom veu ço que podríem f.er •encara nosaltr.es. 

f' 
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La cría del cuc de seda a:l nostre país és avui loiCwlitzada a uns 

quants pobles de l•a Ribera de l'Ebre: Ascó, Ribarroja, Ginesta·r, Be

nissa.nei ,.etc. .La producció és moJt petita, ;nwturahnent. Amb Ja im

portantsima indústria .d·e la seda q.ue tenim, podr:ílem pr.oduir cent 
v.egades més i en•cara 'no n'hi hauria prou. Actualment els .f¡abricants 

catalans de sed'8s han de provteir-s·e .a l'estranger de la primera matèria, 

ço que vol dir que han d'enviar 1a l'estrang·er unes pessetes - en pro

porció no p~etita - que ·els nostres pagesos es podrien r-epartir. 

Anti.gan1ent, però, no era wixí. lLa cria del ·cuc tenia 1a .catalunya 

molta importància i gaud~a d'una gran CQiilsideració. La prova de la 

seva extensió la tenim encara avui •en les mcl'l~e:r.es que ·es 1Jroben es
campades per-tot el ·territori català; aquestes more l'les, les sup·ervivents' · 

de les plantades de llavors, demostren que la cria die~ · cuc ·era una 

indústria g•ooeral. :Demés, era tinguda ·en èl •Concepte d'indústria nobi

líssima, tant que 1'8$ •8'rans .famílies no •co:nsideraven pas una deshonra 

dedioar-s'hi. Els noblies mateixo.s ·criaven el cuc. 
Com ha vingut la deca!dènci.a? En primer lloc l'apari·c.ió d'una ma

laltia del ·cuc que envaí ràpidament! totes les .comarCflJ'eS productores . 

d'Europa· La manca d'un Temei aproptat obligà els pag1esos a deixar 

el cuc per dedicar-se .a wltres indústries més segur-es i remuneradores. 

Quan 1e<l geni de •Pasteur descobrí la ·ca;usa del mal i la manera d'-e.vitar

lo, els nostres pageso,s havi•en pres j.a un .altre camí à no to-rnaren a la 

cri•a del •cuc. Des ll10reres de mica en ·mica, •aharen desaparei:x:eDit. 

Després en la decadència influïren també mesures d•e .caràcter fiscal. 

Els governs carregaren d'impostos la producció sericicola .considerant

la una indústJria per rics, una i:ndústria de luX'e. Els gravàmens !foren 

tants i tant forts, que mataren :J.a indústria. 
Per últim hi hagué la .comp·etència de la pr.oducció · de ~'Extrem 

Orient, que és on es produeix la majo·r quantitat de se·da d-el món; 

l 'obertura del Canal de Suez permeté la invasió d·els mer-cats -europ!eus. 

Av:ui, però, J.es coses hàn canviat un xic. Les malalties d·el cuc i de 

la morera •es ·combaten; ·ehs impostos especials que gravaven la produc

ció sericícola J:lan d1esaparegut i hi ha manera de resistir íJ.a competèncta; 

oriental. 
Dites aquestes coses .a manera d'introduoció, parlarmn en els pròxims 

arti.cles de la .cria del cuc. 
AGRl•COLA. 

Els adobs no produeixen tot lluT e'{lec~e si no contenen al mateix temps 
els tres elements essencials pe~· la vida de les plantes: nitrogen, anhíd1·id 

fosfà1'ic i potassa. 
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COMENTARIS 
¡ • 

La situació vinícola 

Llegim a La Pt¿blicitat lc1. nota següent sobre ·el mercat del vi : 
-La crisi vinico:la persisteix. Malgrat J.a haix.a dels p-reus, les op·e

racions són reduidíssime.s . Com que l'exportació és gairebé null.a, els 
magatzems limiten 1es compl'es tant com poden. Man\es ·cases, davant 
les difkultats que presenten ac11u•alment .e-ls mercats estrangei'.s, han 
concertat negocis amb prove'fd.ors i consumido-rs de les ·comarques ca
talanes-Vich, Seu d'Urg~ll, Ripoll, ·etc.-i del Nord d'Espanya. No 
O·bstant, aquest es remeses produeixen beneficis minsos, que no arriben, 
de bon tros, a cobrir lles despeses habituals de les ·cases •exportadores. 
Per •això molts negociants s 'han donat de baixa d·e la cr·escuda contri
bu!Ció qp.e •els pertocava pagar com a ·exportadors i s 'han inscrit com a 
cc comerciants en vins» i així els ·correspon una quota molt :¡pés barata. 
Altrament, algun.es cases que disposaven >de poc capital han hagut de 
tan·car les portes. · 

I la situació present no dóna pas. senyals de millorar. Per un cantó 
França amb eis francs tan baix.os i els drets de duan.a tan eJ.evats és, 
de moment, un mercat inaccessible· Per .altra .part, a .Suïssa els ita
lians s 'han anat .fent •amos de l'·exportJa.ció vínica. Això en qua.ri.t als 
dos paï·sos més eminentment •consumidors dels nostr.es víns. Demés, 
tocant a Alemanya, s 'ha rvisb que, malgrat els passats i recents tractats . 
internacion.als, mé.s o menys enoertats, no són moltes les facilitats que 
hom dóna perquè els exportadors de vi gi;'in le1s ulls envers aquell país. 
I per últim, iJ.es característiques •especials que han de tenir els vins qwe 
es irèmeten a Amèrica, •els llargs 1Je·rmes que s 'han de concedir per ai 
pagament de les factures-90, 120 i 150 dies-, les contínues fallides d>e 
cases comer.cials i les revoltes que tan sovintegen per aquelles t erres, 
cM! a ·dia fan més difiCUJ1tç¡sa l'exportació enllà d1e l'A t' àntic. 

No cal dubtar que aquesta crisi tan persistent de J.a nostra vinicul
tura és pr.o.du'fda, principalment, per la imperícia o la :negligència o el 
ba;drur dle'is encarrega.ts de confeccionar els tractats comerci>a•ls, els quals 
sempre han •estat, com vulgarment es diu, fets amb ·els peus. 

Alemanya i Espanya en cap i· cua 

D'Alemanya, .per .ex·emple, llegim que el Rlekb sta;g exoo:ninarà a via ~ 

un proj,ede de llei per a establir un a.ranz·el <proteccionisba favorable .als 
seus agricultors, 1amb ò.rets considerables sobl'le la import,ació de cereals i 
')roductes a lirnenticis. Quan la industriosa Te1-üònia enfoca així .el 
problema d' estabilitzar la s eva riquesa, •a:quí estem tossuts. 

A Espanya, amb una producció agríc.oJ.a que sob:re¡passa els 9,200 r 

mil1ons de pessetes, som al proteccionisme f·abrii i a les admissions t em
porals i prohibicions d'exportac.ió. Ocupant ·el quart lloc entre e1s p.aï-
,sGs d'Eill·ropa que .major ·extffilsió de terres conr~en, som b'El!n endarre-
·tits <en co'llSideració de l'apo.rt de !I'iquesa q:ue fem. \Manquem, 1entre 
a l·tres ·coses, de vies i d'una bona xarxa f·erroviària, de can!alitzaci.ons 
de regadiu, 1etc., etc. 

... 
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Mes, ·cal preg-pntar-n.os: Què passaria si més 'Produíssim? 
primer-s en categoria, som .els renooo de l'Erari, de moure'ns 
cr-eurien que :pagès ·i ciutadà d•e Xauxa són sinònims. 

Quan les gallines oanvien la ploma 

Si ara, 
en gran, 

Quan les gallines m.uden la plom.a cal tenir algun-es precaucions. 
Un au que muda té •generalmrent _p.o,ca · gana i perd pes; p81r això un 

cop acabada passa a:1gun tam.ps, abans de repend.re la posta dels ous, 
per refer-se. A-!quest perío-de de inactivitat pot ésser reduïi mitjançant 
una alimentació r•acional que repari les pèrdues i .compensi r .esf.orç 
considerable que· f!epresenta la falbricació d·e -l•es plomes. 

Durant ·la muda cal posar uns 10 gram·s de s:uUat de ferro per ·litre 
d 'aigua de beur.e i donar una alimentació rica en grasses i matè:z:ires 
nitrogenades, evitan't els aliments ri-cs en mi-dó (patates, ·etc.) La VJe•r
dwra va molt bé. En les past{!rad·es és co.nv•enient d-e posar una •cullre•
radeta de sDfre -en pols _per cada gallina cada dos o tres díes, car ~1 
oof:ne .entra .en l.a compostció de les plt()mes. 

La coll-ita de blat al món 

L'Institut IntematCional d'Agri-cultura de Roma aÍmncia que Ja 
producció de bLat en 1924 ha •est a:t infrerior a la :d~ 1923 -en l'hemisferi 
s_eptentrional, ço és Asia, NB.rd d'Af-rica, Europa i Amèrica .del Nord. L.a 
maj-or part dels païsns han tingut oollites migr.ades · i en general do
lentes. rSo1s ·els Estats Units han tingut un petit augment de produoció, 
maigrat .ha:v-er di-sminuït un xi-c :ba superfíde ·conreada. 

En conjunt, en l'hemisferi septentri_onaJl s'han collit 637 milions de 
quintars mètrics, mentre l'any passat s•e'n -collir.en 719. , Hi ha, doncs, 
un dèficit de prop d·e 80 milions de quintars. 

Els cucs del raïm 

Aquest any els cucs del raïm, CochyLis i Eudemis, però -parti-cu1amnent 
aquest da·rrer, han p.res arr.eu una volad-a excessiva. Ja sabem que el 
cuc so-l atacar . de preferència ·l•es vi·nyes netes i 'ben portades que les 
brutes, i .enguany, a l'època de la primera g·ener.ació ~s pot dir que 
igualment netes estavren 1es vinyes del bon terrassà que J.es d·eJ g·<~.n

dulot, perquè l•a manca de -plug-es no deiN.ava -créix:er l'herbei. A més, 
·C8Jl .afe.gir l'alta 't'iques a en sucre die ls raïms -d' eng:u:any i podrem com
J!endre 1'-extensió del flagell que oo .algunes contrades ha reduït ben bé 
-d 'un terç la producció -de mosi. 

Països poc perjudicats· del -cuc, .com Itàlia i Al>emanya, s'han vist 
aquest •any visüats 'també per ·aquest desapr.en.si:u papelló. 

A Cata.luny.a, amb tot i ·els disbarat-s que so-l .fer, n01 havem vist 
combatr-e'l, bo i e-n Uoc· Ignorància o incúria? · Crevem que hi ha més 
de la ·segona .que de la primera. 

Quan .ata-ea la papallona a la flor (primera .gEmeració) •es combat amb 
tractaments arsrenlcals. L.a se.gona .i tercera .g·eneraciallè (quan ataca 
els g.rans) poden també' combat:r:e's amb •aquests o bé, ç.o, qu•e és -pre
feribl<e, amb tractaments a base d'altres substàncies menys tòxique", oo-

. 

' 
l 

' 
: 

.~ . 

J 

' 

,¡ 

•• 
I 

I 



! 

, 

; 

I~ . 

I 

:l.gncultu1·a 569• 

breton quan ·es tr.aJCta d·e .la darrera generació. tGal teni·r en compte que 
quan el cuc ja és dins .d: I gra és inúül fer les ruixaJdoes. 

·Hav.ern vist ")..l.Sar força l'arseniat de .calç i també l'arseniat de plom .. 
Barrejat a,mb J·es sulf.atader, i aplicat sense una op.oíltunitat rigoro
sament •escollida., havem viet 1 com >l'arseniat dé •CJalç dJe.struïa .;;_n 90-95.
per 100 de larves de .la primera .generació i amiporava força •els efectes 
d1e la segona. · 

Hintr>e els ·productes arseni·ca1s és f.orça apreciat també el nomenat 
«Ver>d Urània>> que s'obté barTiejant en proporcions definides arseniat i 
acetat de •coure, calç i ge1-atina. _A.quoest p-roducte resulta amb les màxi
mes qualit·ats .adherents i mullants dintre la gama arsenical. 

La colli ta del VIi a Europa l'any 1923 

Havem r·ebut les estadístiques de la .producció del vi a Europa du
rant l'any -pas&Ja:t. 'Dei~arem gf,llirebé a~b tota la c~esa els .número.s,. 

' rr·eSieTvant-nos .el comentar .amb l' exteñsió q:ue es mer.eix aquesta ·esta
. disüca en un altre · lloc més adequat. 

V•eiern que •en la p.rocl.uoció del vi l'Estat que marxa -a la dav,antera 
és França, amb un.a producció de 57·164,200 hectòlitres, seguida ben d'a
prop per Itàlia q:ue produeix 53.948,000 HI. Després segueixen per o·rdr.e 
illspanya, ¡unb 22.078,000; Homania, amb 5.434,000; Hongria, -amb-
4.696,600; Iugoeslàvia, amb 4.414,200; A•ustr~a, amb 822,000; Alemanya. 
amb 791,000, Suïssa, amb 782,000 i Txecoeslovàqp.ia, amb 239,5000. · De 
Port)lgal i de Grècia, ·països medtterranis i d'o-rça productors, prQporcio" 
nalment, no en parlem p•er no tenir les estadístiques publiead·es. 

La ·relació que gwarden els països en la produ cció ·del vi no és pas ben 
bé la mateixa que la de l'extensió de tJe.rreny plan.tJat de· :vinyat. Donarem 
ara per a .p.oder .cemparar-la amb l'anterior, aqu•estcJ. última : Primer. 
França, .amb 1.590,000 hectàJrees de vinya; segon, Espanya, -amb 1:341,700· 
hectàrees; teroor, Itàlia, amb 1.273,000; quart, Austria, amb 319,000; 
cinquè, .Hongria, amb 219,000 ;· sisè, Iugoeslàvia, amb 166,800-; setè, Ro
mania, amb 14.0,000; vuitè, Alemanya, amb 74,000; novè, Suï·ssa, llliiDb 
17,800 i desè Txecoeslovàquia, amb 17,000. 

Comparant-lles ·amb les de l'any anterior !Veiem eom ha disminuït 
la superfície de vinyat a ItàU.a, •essent major, però, la productivitat. En 
oonvi a França hi trobem més de 3,000 hectàrees d'esc1~eix. 

Havem dleixat a posta p1e·I final .el p ... rlar de 1es produecimns dels paï
·sos nordafri.can.s, Algèria i Tunis qu·e sense ésser europeos, vénen per 
la selVa condició de m<e.di·terranis, a .ocupaT .:un p.aper .impor.ant en l'afer 
de què tractem. . 

Argè1i:a té plantades· de !Vinya unes 194,500 hectàrees, i Tunis tan sols. 
23,700, però Jes produccions han arribat a les grosses xifres de 10.141,800 
i 680,000 hectòlitres, respectivament. Cal observ-ar que en .aquests paï
sos la vinya es ·cultiva generalment emparrada. 

L'a.g1·icuUu1·a i la Tamaderi(l) han d'ana1· plegades; tot bon pagès ha 
de c1·im· bestiar. Aix·í augmenta els seus ing1·essos i obté fems, que són 
essencials pe1· fe1'tilitza7· bé les ten·es. 
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INFORMACIONS COMERC'IALS 
Vins 

Som ja a rle·conèi~&.r, enoara que no amb xifres precises, el resultat 
'de la collitJa, que. ha quedat reduïda a poc més de la meitat, en general. 
Algunes comarques--'-poques~diuen que s'apro·pen als dos uerç.o.s, però 
en altr.es, més castigades per la secad!a; i la pedra, no han sisquera 
arribat a mitja .entrada normal. 

Les con-dicions d1ei veremwr han estat bones arrep, pe.rò la pressa ha 
reduït •algunes .graduacions als colliters primerencs, havent-s.e en canvi, 
benefi•ciat foTça ·eis tardans. En J:SSUID, hem entrat molt :ve•comanables 
tipus que avançaram. ."els !Vins vells .en estiya. 

Aquest fet, observat axi niateix P'e'l comerç, significa una panvlitz•ació 
.en les compres de vins de la collita del 1923, p-erquè el comerciant, amb 
la sola espera d'una no · allu:p.yada _ claTifi,cació, trobarà millors vtns 
frescos i graduats amb •els ara el:aboraJts que enke els v:Lns vells. Va .. 
aoncs, ben .compresa la de-sgana d'.o,perar, 1·ant- més quant alguns cups 
pl:ens •expendeixen mostra perquè no tenen f].lsta on .recriar-se els mos
tos, i l'oferta de vins vells estivats és .sobradament gran per ·a fer-se el 
desentès i aconseguir re9,uccions. 

No són molt notades per ara les qv.e els preus s·enya1en, però aquell 
romandre entre les 1 '95 i 2'20 ·p·essetes l'hectòlitre-gu'au, ja significa com 
serà costosa la r.eac·ció del me.rcat, si no trobem un .des'llorigad()r en 
major •Consum i qualque positiva expÒrtació. .Per altra banda, els pl'leus 
dels v.ins del -c~ntr·e i de llevant i. ponent no vénen encara gens deter
minats, com tampoc el càl•C·ul probable del voòJ.um ·collit, ço qu~ vol dir 
una sit uació impre·cisa. 

En · quant a les qwaJitats, sembla que van pr.eferides les dasses de 
colm· precís, n! gre gras i dar, car les capes de vermells, rosats, daurats 
i empallats p-er wra no tenen massa demanda fora c1el petit client ja 
avesat als dits ti.pus. 

&embla que les primeres impressions dels mercats fr.ancès, ita:lià 
i portug)lès, aboquen a pensar en c.oJlites mani:festam·ent inferi.ors a les 
dues anteriors, bé que les disponibilita!Js mercantils sembla que •curtJe·
jaTan, taJ roolta ,per a infiu.i!r en nostna situació, i senyahvdaiment pels 
vins novells negres b•en fermentats. 

Si e~s grans mer·cats c-onsumidors ens poguessin signirficar uro.a ten
dència, diríem que .él manteniment de preus •alts per les cLass·es triades, 
mostmar.ilen una . .oriJentBJclió Vlers un !mil1or.ament d~lJs prevs p·er ,a¡1 
vi enguany entrat, però la n.o,stra tasca no ·consisteix ;en fer pronòstics, 
sinó en registrar fets, i .aquests penso que.•eis deixo, cond-ensats en aques
tes impressions· 

PERE J. LLORT 
Olis 

La. mosca de l'oliv.a va fent .la seva feina destructiva; ha envaït 
totes les nostres zones o1efco1es, wmençant per la part baixa de la pro-

/. · víncia d1e Tru'ra.gona, estenent-se per tota ·e·lla i ar.ribant ftns a la de 
Lleyda, so1:Jretot amb molta vi-olència a la cònfiu ènci·a d·els rius 'Cinca 
i Segre. 
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Elevador Multicel·lular 

Constructor: 

A.. Piñol 
LES FRANQUESES 

Proví ncia de 
Barcelona 

La bomba que 
men y s gasta 

La única que 
s'instal ·la 'sense 
baixar al pou . Pot 
funci o nar a mà 

CASA METZGER, s. A. 
Casa central: ~ Te l èfon: A 1944 

.Passe i g de Gràcia, 76 Apartat 225 

BARCELONA 
S u cursals ; MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA BILBAO 

lnstal·lacions completes de tota classe de Laboratoris 
Balances "SARTORIUS" : : Microscopis "REICHERT" 
Porcellana fina resistent al foc : : Vidre Jena i corrent 
Aparells per a tota cldsse d'anàlisi de vins, "SALLERON", 
"MALLIOAND", etc. :: Estoigs portàtils per a anàlisi d'olis 
Aparells "OERBER" per a anàlisi i higiene de la llet 
Estoigs portàtils per a analitzar RÀPIDAMENT la llet, 

APROPIATS PER A VETERINARIS 
Orans existències en material de 

CIRURGIA VETERINÀRIA 

Eri dirlgir-v011 a · les cases anunciadores, clteu AGRICULTURA , 
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La grada més _!==: 

pofenf i per-
.§ fecfa del món 

¡ ____________________ , 

Patentada 

Meravellosa en el seu tre
ball. Enginyosa amb el seu 
sistema de plaques mòbils 
amb 3 puntes. - Magnífics 
resultats en terreny tenaç 

Guillem Cotti 
-Enginyer------

Provença,36.2 

BARCELONA 

Maquinària Agrícola- Vinícola- Oleícola 
lnsfal-lacions completes -Demanin-se catàlegs, referències i certificats 
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Des de , 1 fins a zo BP. 

GRIJP§ ELEtTRÒGENS 
lnstal·tacwns compler
tes per a regors i ele

vacions d'aigua 

NOTORI SEN I· D lES El 
"tliNAX" 
PER A OLIS PESATS 

Ti pu s in dustrials , 
agr I ca 1 es , elèctrics i 

marins . 

Des de 6 HP en endavant, amb un o més cilindres. 
Consum de combústi ble: 250 g-rams per HP ho ra. 

]o8ep Cotnas • I. 

Bilèn ~ 19 BARCELONA 

PER lli.LUH 
I FORÇA 

~llllillllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll1111111111111111111111111111111lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii111\JIIIIIIIIIII1111111111i 
En dirigir·VM a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Els .efectes són desat:rosos; a Ulldecona, •Cènia i Tortosa tota 1a co-
lliia és per terra; al Oamp d·e Tarragona també va ·r:a.ient; a la parot 
baixa dJe la província de Ueyda, un cinquanta per ~entJ és ja •co,:r.cat; 
a les thortes d'Urg>ell, més d'un trenta cinc; )es parts -del secà són
més sanes. 

La inv·asió va inicirur-se al sud de les comar.ques tar.r.agonin~es, .a. 
Ulldecona ·i La Omia. !Si haguessin . pres a temps les mídes necessà
-ries, tal vega;dia s'haurien pogut :r:.eduir molt ~e-1s danys de !la invasió. 
Però els f,unc:tonaris -actualment encarregaJts de la. direcció dlels Serveis
Tècni!cs deuen tenir altres feines més .importants a fer: I els pagesos. 
tan tranquils. 

Sol di.r-se any de cuc, any de suc; aque.st adia.gi no deu pas voler 
dir q:ue els ·anys d-e mosca són .1Jarnbé de gr.an -collita, perquè enguany 
és· ben escassa. · 

El cuc farà que min;vi molt .la quantitat d'oli que hom creia poder 
produir aquest 1any a •Catalrmya i farà que no sigui tan b.ü com seria. 
si l.a col1ita estés sana. 

A Slevilla, també hi ha el .cuc ; també hi és a Màla,g.a, i per tant 
es preveu un any d'oli 'ciolent a tota la peninsula. 

El cuc th18.. fet que es p;recipités l'elaboració de l'oli; ·així tenim ja. 
treballant els molins de Ullciecona i la Cènia i alguns de vor.a de Reus, 
que treballen les o.lives de terra, obtenint-se oJis negres ;i de sucs die
deu graus d' a,cidesa. 

El sobrant d'oli és ·aquest any de consideració, ·però en .totes les.. 
comarqu-es oleí·coles està a preus bastant 1elevats, ço que fa preveu!'le que 
es començarà .amb pl'leus cars i que .aquestos aniran baixant a mesura. 
que s'intensifiqui la ¡fabricació; és, doncs, un any difícil i .cal que tant. 
els prodcu<Ctors ·com .els d'lab.nicants vagin ·am·b molta preca11ció. 

El mer.cat s'ha vist" desanimat i sense .o;p·eracions de importància; 
són buscats -els .olis inferio-r.ss, mentre sobren les ofertes .d'olis fins; 
.això fa qu-e aquells pugin i que .aquests l]yaixin, porta.nt-se •tan poca dife
rència que hi ha vegades qu.e no 1arríba a un duro per carga. 

Aíixò no vol dir que quant un comerciant nooessita un olot determi
nat no. pa.gui un ·bon pl'leu; així hem vist aquests dies venm'e un lot 
d'Urgell a 60 d11ros, mentre -els .altr-es no es pagaven més de 58. · 

Els -cürrents andaJusos s'han f·et entre 52 i 53¡. cls fins, -entre 54 1i 55; 
.els üaspes, entr.e 57 ti. 58; •els Bo.rge·s, .entre 56 i 59; els Reus, -entre 
58 i 60. 

Els olis 1al suld'ur acusen calma; :no ·es fam. opera.cion.s perquè no hi 
ha oferta. Entr.e mag.atz.emistles, que -cal díir que tenen bastantes ·exis
tències, s'than flet •a1gnnoes üperacions que no •es pod'en pend.re com a 
patró perquè són f.e·tes .amb ·Condicions d.e pagament especial; és així 
que s'ba pagat oli !Verd per la saboneria, a 37. 

·Cal anotar que en .ref-erir-nos al me!'lcat d·e Barcelona donem sem
p-re el preu en duros per carga de eent quinze quilos; parlant de Reus, 
Tortosa i Aragó, en pess'eioes i càntir -de quinze quilos; d. ·en parlant de 

· Lleyda, en .rals •per qua.rtà de t!'les quilos nou cents grams, que és ei 
quartà de Borges. 

Lisrnr ANDREU 
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572 Agncultura 

Cereals 

La situació d.el mercat de biats no ..d1a -canviat durant la passada 

quinzena, puix 'continuen ferms els preus ~de demanda; l'orferta és poc 

abundant i els compradors, desitjant adquirir blats, han restat pocs, ha

vent -se ufectmat solament les v~endes dels biats q:ue ·es podien adquirir 

·als pr-e:us darrera;mrent practicats. Es ib en segur que mentre no es pu-

gui elevar .el preu de les tfarines, continuarà la sitwadó actual al n-01stre 

mer.cat, perqU.è ·en-cara que la majoTia dels fabricants no esp'e>ren baixa 

de la matèrla prima, com que no els resulba ara marge de benefici, 

prefe-reL"Xen · abst.enir-se. - ' 
Els preus del moresc Plata directes -continnen :molt ·alts i no es ves

lluma pas per ara cap probabilitat d-e baixa. Sembla, .d.oncs, qu'e poc 

a poc anil'à desapareixrent 1a pesanto:r que existeix €'Il. ·el mercat d'a

quest gra, sobretot pel disponib1e i el d'arribada pr.opera, per tal ·co:rn 

als preus a què ·es cotitza, com-ença a peTmetre l'expo-rtació d'·aqurest 

gna a altres mercats ~estrangers, i si un negoci per :un cantó es 

tanca, hom s'·espavila pe·r trobar tma porta dler sortida, encara que no 

sembli sempre la més adequ·adra. 
Els ordis estan molt re-ncal:mats, co1Jitzant-se d·e 36'50 a 37 pe -se.tee 

el.s ul'gellesos, i amb un escreix ·de dos .rals els sergarretes; ambdós sobr.e 

origen, sense ·envàs els darrers i ·eJ;l>Sacat.s els d Ur.gell. Els d'Alacant no 

of•ereixoo tampo.c un major moviment tenint notici•es d'embamamem.ts ·a 

37 pessete-s ensacats i .;¡, bordo. 
Cotitzacions dairrer-es: Blats cand.eals Manxa, de 42'50 a 46; Gaste

lla, de 44 ~ a 46 ~; extr.e.rnenys, de 42 a 43 pessetJes els 100 q:uilos. 

F·arin•es: extra bfan·ca, d·e' 61'50 a 64'50, segons classe; mitja, de 

força, a 72 pessetes els 100 quilos soibr-e car.ro. 
Despulles als pr8!Us indicats al dan·er númrerro. 
Civada extl'emenya, a 39'50. . • 

Moresc Plata nou, disponibl-e, de 37 a 37'75. 
LLUIS MAIRSAL 

Fr!!its secs 

El :mercat d'avellana lm baixat quelcom, dregut a que ,els •comer

oiants no volen rebre d'aquest fruit qne n.o; sigui ben sec, i això junt 

rurnib una mi.nJva ren l'·exportaci9, ha par.alitzat J..es ope•racions. 

En l'avellana en gra, eJ.s preus han estat molt més ferms q:ue l' av~ 

llana 8il1 'closoa grossa, d,egut a tenir molt poc temps per erlaborar-lo i 

pel mal temps qu'e feia per ·assecar-lo. 
Degut ·dJ.s pocs locals qu·e tenen per a emmagatzemar oi .as·secar degu

dament les av·ellanes, que en quantitats renormes han sigut adquirides, 

es tem que a 'causa d'haver sigut .entl"ega1J el fruit sense estar·comp1e

tament sec, . es pe!'din moJ.t~ cents sracs d'avellanes. 
•Com ja exprhicava en el nombre antJerior, Turquía ja fa uns quants 

die-s que of•ereix, ·encara que, ·com és natural, a preus elevats, doncs per 

això va .fer .aquella I"esistència lfll no vo1guer vendre. 
S':han fet ajustos •per l'estranger, entrega a darrers d'aquest mes, 

en .avellanra primera al preu de 390 pessebes, -a bordo, Tarragona, com 

també s'han .arribat a d'er al preu d·e 404 pessetes. 
Avui, com ja s'esperava, ha tornat -a pujar tot, i se.rnMa que aquests 

p:veus s'aguantaran, puix estan molt ,fe·rms. 
~ 
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En el me:f<oat de .Reus, ' les avellanes es pagaven les classes primeres 
a 90, 94 i frns 97 pessetes 1e:ls 50'400 quiloo, i "1ametlla llargu-eta a 38 
duros quintar. 

En aquella ·ciut:}t es nota moJ:ta activitati en ,els magatzems · d'aquests 
fruits, preparant bones par.tides per a l 'embarcament. 

L'ametlla ha r esultat_ molt escassa per tot el can'l.p de Tarragona, 
espec.ühLment per la part de Mora d'Ebre, on hi ha moltes planta-cions 
del diú fnüt. 

Actualment es ·cotitzen ·el.s següents p·reus, sob11e vago estació de Bar
cel.ona. Ametlla en gra : Llargueta, propietari, a 480 pessetes; Espe
rança primJe.ra; a 484; fdean segona, a 468 ; Comuna, a 444; Marcona, 
a 538; Planeta, a '510; Mallo·r·ca ·escollid.a, a 465; ídem propietari, a 434; 
totes eJ sac de 100 quilos. 

Mollar. -en closca, a 88 pessetés -els 50 quilos. 
Avellana en gra, primera, a 400; ídém S'egona, 370; eJ.s · 100 quil.os. 
AIVellana ·en ·closca: Negreta, . extra, a , 102 pe·ssetes ·eJ.s 58 quilos; 

Garbellada, .a 98; Propietari, a 96. 
Pinyons pelats: Cattalans, a 360; Castlel1ans, a 360 pesstes els 100 

quilos. 

ES'I'EVE HOMS 

NOTICIARI 
' Una ?'ep?·esentació de viticuUon ha testat a Madrid per tractar del 

R. D. sobr-e els aJcoho~s. S'ha dirigit .a,l rei solltoitant la deroga-ció 
d·el R. D. i demanaa:i.t qúe 1es •compleixin les lleis rêf.ereillts a la viti
eultura, .anteriors al R. D. ·esmentat. 

Al Dir-ect.ori han demanat : Primer. Que es ·considerin com a alcohols 
víni·cs potables, ultra le•l rectificat <t'e 96'97 .graus, ei destillat de 94'95 
graus i les anomenad·es iholand~ de vins, de 60 i 70 g.raus, amb d-esti
nació a l'elabor:ació del ·conyS~c. 

.Segon. Q111e els a,koho:ls ·d·eSlllatm··alitza,ts paguin 15 ,¡¡~ss-etes .pler 
h-ectòlitre, sigui eJ. que sigui l'ús que se'ls doni. 
· Tercera. Que es suprimle1xi l'.a:rticle 13 qu:e trS~cta de ~a limitació 

de la .capacitat · productora que han d{l tenir les fàbriques rectificadores 
d'.alco.twl .vínic, o que s'aclarí en el s'entit que ·es refereix a les fàbriques 
a establir i no a les ja establertes que hauran d'ésser !I'espectades. 
-, . Quart. Que els nous impostos qUJe· hauran . de gm var els alcohols 
són els segü~mts : El procedent d.el lVi i <els seus residus, 40 pessetes ; eJ. 
pr.ocedent remolatxa, melasa i altres primeres matèries de producció 
nadoillal, 100 pessetes; el p~ocedent del blat i matèries estrangeres, 125 
pessetes. 

Cinquè. ·Que s'estableixin clarament i terminants J.les prohibicions 
per a la fabricació del vinagre .artificial i les limitacions per a la impo
sició de tributs que nDt estiguin a:utoritzai:Js per ~.es llieis en ·els terminis 
en que resten f.et mèrit. · · 
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574 Agricuttur.a 

-La collita de vi a la Rioja sembla molt bona. Igual pot dir-se de 

la de bl!edarav.e. 

=-La pq·oducció d'oliva a l'U1·gell serà, per les notídes que es reben, 

molt baixa. Hom calc;ula que s'obtindrà al maximum, Jlll 25 per 100. 

-Els viticulto1"S d~ LLevant han celeb at llpr primer consell a la Cam

bra Oficial 81grícola de València. 
ACOtr·dlaren -continuar la pr.op81ganda i visitar av.1at els centres vití

coles més importants per a prepar.arr· :l' assamble~a regional, que, .com

binada amb la. .general oespanyoJa, _haurà de celebrar..se .a mitjans de 

nov·embre. 

-Les collites. A Tarl'lago:na sembla que va animant-se el mercat 

de vins, pruga.nt-se arr-e:u a :vuit i mig i a no·:u ll"als per grau-carga-

El m&cat ' de l'avell81lla taJIDbé segueix augmentant 18'1 •preu, essent 

el ~rrent a 93 pessetes,. havent-se'n ven;ut algu.n·es partides a 97. 

Els colliters s'abstenen bastant d-e vendre, .esperant q)le encara .aug

mentaran més els ' pr-eus degut a les creixents dem.and.es dl(lis Estats 

-Units. 

- Bibliografia 
COMO SE COMPRA UN ABONO, por M. GaTcia J,uzón.--:Fulletó ne 32 -pàgs. amb 

g!l'avats. HCatecismos del Agricultor y del -Ganadero» .-Cal·p·e, Mia~ 

drid. 0'50 pessetes. 

Ben pocs .pagesos -saben com s'ha de .comprar un adob; això f.a que 

les matèries q)lle adqu.ireixen n.o siguin les més apropiades per ll;urs ter

JI"es i conreus i els exposa al f-ra:u p·er .p.arrt deJ.s comel'Cia.nts p.oc es

crupulosos. 
En aquest fulletó hom troba iJ.es car81cterístiq:ues dels .a,dobs, les seves 

propietats, les d-isposicions d·e caràcter legal que protegei~en el com

prad-e.r, i Ja maD!eTa d'-emprar les ,tJa.rroifes de trans·po·rt. 

Los ABONOS BARATOS, per J. M. de S01"01ai.---!F;ulletó de 32 pàgin•es, amb 

grravats. <<·Catecismos d·el Agricultor y ;del Ganadero».~Calpe, Ma-

drid. 0'50 pessetes. · 

Moltes substànçies •es per.den, al .camp, que tenen un -élevat val.o'I" 

fertilitzant. ll?er molts agri·cultors és ·adob el ·fem i -algun altre d~esper

dici· Les altres ma:tèries _es llencen o s'abandonen lamentJail:llement. 

L'autor •e.stud[a un .gran nombre d'ado·bs barats dels qua:ls pot dis

posar l'agricultor 'Í n'indica Jes propi•etats, l'ús, i ·llur valor econòmic, 

que en ceTts casos és moJt •elevat. ' 
' 

Los ABONOS DEL TRIGO, per J. NaVa1"1"0.-F.:ulletó de 32 pàgines, amb 

g-r;:¡.vats. HCatecismos del Agricultor y del Ganadero».~Calpe, Mia~ 

drl.d. ' 0'50 pessetes. 

En genevaJ, les comarques cerealistes són les més endarrerides, és 

a dir aquelles on les pràctiques modernes de conre:u són més descorre-

l .: 
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Dec:larada d'Utilitat Públlca pel Ministeri de Foment en 3 de maig de 19%% 

L Y 51 NE 6 R E z ll. Desinfecció I desodoruzació proWàctlca en ttenerlll. 
ZOOLYSINE. Per al bestiar. ~ ll6ROLYSINE. Per BIS camps. 

Consulta tècnica gralla. .., Fullets eapeclab a petlcló. 

t:oncessJo• S A JNTRA Rambladet:lltlllunya.66 
narisúnlcs e e BARCELONA. 
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......................................................•......................•..................... 
ASSECADORS 
per a productes agrícoles 

Demanint-se 
detalls i 
pressupostos 

Maquinària Subministres industrials 

Mallorca, 280 
LI ú r i a, 100 
BARCELONA. 

C. A. Gullin o, lng. Telèfon 1066 O 
Telegrames: 

Agència Tècnic_a General "O ull inoatg" ................................................................................•................... 
~--~--------------------------------------------·/ tompastnie I1initre & I1etallurèíqne d' Auzon, s. A • 
~~~=======================PARÍ 5!!!! 

PRODIJCIES INSECTICIDES 
PER ll Lll ll6Rit:IJLilJRll 
ARSE NIATS DE SOSA TOTES 
GRADUACIONS :: ARSENIAT DE 
CA.LÇ :: ARSENIAT DE PLOM 
ARSENI A. T DE. POT ASSA :: ACE-

TAT DE PLOM NEUTRE 
:: BOUIAE D'AUZON :: 

Ageni·Depoaltarl exclusiu: 

M. A. PLANAS 
Estable rt-jullol1824 

Comerç al per Major de Drogues 
Productes Químics, Herboristes i 

Productes Colonials 
Passelé de Ja Jndñslrla. 3 2 
Direcció Telett.: ''PUPLllNJll .. 
B ll R t: E L O N A 

En dÍriglr-vos a les carses anunciadores, citeu AGRIC·ULTURA 
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BOMBES 
tENIRÍfiJGIJE§ 

-

GRUPS TRANSPORTABLES 
especialment indicats per a recs 

~---SISTEMA ____ IIII! ___________ J 

HH~O~ll BOMBES 
D'ENCEBAT AUTOMATIC 

mogudes per 
corretja o di
reçtament , 
acoblades a 
motor elèc
tric o motor 

' de benz i na 

Les bombes HllRDOll NO 
PORTEN premsa-estopes i 
van amb coixinets de boles 

Demaneu catàlegs I preus a 

fiLl D'ENILI BRIJGIJERA 
Riereta, 28 

Bar tel ona 

Là BOMBA que 
reuneix 1 es. ca
racterístiques 
més avantatjoses 

ÉS LA 

TANK 
La ÚNICA que no té estopada 
No necessita engrassament 

Representant exclusiu: • 

J. Maristany Casajuana 
Consulat, n.' 1 : Barcelona 

vrtioRIO SERRA 
Carrer Vlladomat, 126 • Telèfon 937 H. 

Drogues i Productes químics 
Productes enològics, especialitat 
en colors inofensius per a vi 
Sofre. importació directa d'Itàlia 

Representant general i depo
sitari dels Productes insecti-
cid~s Anticriptogàmics de la 

Societat Eléctrica i Electroquímica de "Caffaro" :: Seu a Milà . (Itàlia) 

En ~rlglr-vos a ' les cases anunciadores, citèu AGRICULTURA • 
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Maquinària i aparells per a l'agricultura 
I 

PERE PARÉS 
Pass eig Duana, 15 

B a rcelona 

Diversitat de models i 
tamanys de FIL TRES 1· 
«SIMONETON» per a 
vins i mares :' Filtre 
«Universal» per a vins, 

. licors, alcohol, etc., re
gulable; funciona amb 
discos de cotó que es 
renten i tornen a ser
vir, per tant, no hi ha 
gasto d'entreteniment, 
com de paper amianto, 

Publicacions 
CATECISMES DE 
L'AGRICULTOR 
I EL RAMADER 

Medalla d'or en el Concurs 
Nacional de Ramaderia, 1922. 

La primera biblioteca escrita 
per a Espanya i països ame
ricans. 

PUBLICATS BAJX 

LA DIRECCIÓ DE 

LLuís DE HoYos S.\INZ 

Els Catecismes de l' Agricu l
tor i el Ramader, fu lletons 
d'Agricultura popular i pràc
tiques agr!coles i pecuàries, 
consten! de 32 pàgines, de 
190 per 135 mm., amb tipus 
de lletra molt cla r, llegible i 
profusament ii·Iust rats en el 
text i amb làmines en negre 
i en color. 

A MADRID , • Casa del 
Libro• , Avda. Pi i Mar· 
gall, 7, i a BARCELONA, 
carrer Mallorca, 460 

Aquesta Revista serveix als 
seus subscriptors les Publi
·caclons Agrlcoles e CA LPE • 

etcètera, etc. 

Aèrícoles ucALPE'' 
80 CATECISMES PUBL : C ATS 
Sèries IV a VI - Agricultura general , patologia vegetal 
y cultius herbacis . Preu de cada Aúmero : 50 cèntims 

10.- Los Abonos baratos . - J . M. 3 de Soroa. 
11. - El Barbecho . - G. Matallana. 
12.- Los Abonos del Trigo.-J. Navarro de Pa-

lencia . 
13.- Cultivo delsecano Español. - Z. Salazar. 
14. - Como se elige un arado.-J. dc: C. Lapazaní.n . 
47·- Abonos del olivo. - R. López Mateo . 
48. - Como se compra un Abono. - M. Garcia 

Luzón. 
1 S. - Esterilidad de las flores. - L. Navarro. 
16. - Enfermedades criptogàmicas de la remola· 

cha. - R. Gonzalez Fragoso. 
17. - Roedores del campo y de los almacenes.

A. Cabre ra. 
49- So.- Formulari o de terapéutica vegetal. -

A. Azanza . 
S1.- El odium y el mildiu.- J. Sancho Adellac. 
18. - Ellupulo y su cultivo. -J. He'rnandez Ro

breda. 
19. - La Berza: Variedades y cultivo. - L. de 

Hoyos Saínz. 
20. - El Garbanzo: Cultivo y Comercio .- E. Ve

llando. 
S2.- Remolacha forrajera.- M. Naredo. 
S3 - 54.- La Avena: Variedades y cultivo.- V. 

Odriozola. 

En dirigir-vos a lea cases anunciadores, citeu AGR·ICUL TURA 
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Si voleu conservar bé ~s vostres vins llui
teu contra les malalties, atureu l'augment 

de l'acide'sa volàtil amb el 

PASTORITZADOR DEPATY 
model1924, sobre peus o rodes . Aparell 
el més perfeccionat. Gran rendiment. 
Absolutament eficaç. Operant molt fàcil-

ment i ràpidament netejable. 

Max Depaty,de París 
...........................................................................................•...... 

8òscula 10rtòtil Vllfl 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BEZIEUS 
(França) 

EXACTITUD 
PRACTICA 

- ECONÚMICA 
................................•...............................................................• 
Filtres PINEL PRODUCTES ENOLÓGICS 
UUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII 

DE LA MOLT ACREDITADA CASA 

Brillantor 

perfecta 

dels vins 

· J. LAFFORT & C. 0 

======== de BURDEOS 

111111111111111111111111 

-Molt sòlid

Preu reduït 

Anti-ferments, tanins, 
Coles de peix, gelatines 
Clarificants, Sabes, etc. 

...........................................................................................•....... . . . . . . 
5 Representant: PERE SANS- Lleona, 13, entl.- Barcelona i . . . . . . .................................................................................................... 

CLAPE·S Y· JULlA 
Agents exclusius per Catalunya dels Super

fosfats de la cCompagnle Bordelaise des 
Produits Chlmiques• de Burdeos. 

Sulfat d' Amonfac I Nitrat de sosa. 

Arseniat de sosa I Cianuro sòdic. 

Venedors exclusius del e LYSOL• de la casa 
Schulke & Mayr A. O., d'Hamburgo. 

abans JOSEP SANTANA SOLER 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

Trp. Emporivm, S. A. - Ferlandlna, 9 i li - Telèfon 5329 .('.. ,..... BARCELONA, 

. . 


