
Plaguicida 
T fas per a Ja desr trucció de les 
plagues del camp i jar
dins. 

Vi dicida 
Trias p~r a tenir el~ 

vmyars sans 1 
extingir la f"iloxera, Oí
dium, Mildew, insectes, 
larves, etc. 

Ganad i cid a 
Trias per .a Ja higi.e

ne 1 curac16 
del bestiar i aus. 

Anofe lic ida 
T f per a matar r as mosquits i evi
tar el Paludisme. 

San i c i da 
T ' Microbicida, r1as antisèptic, in
secticida i parasilicida 

R~VISTA A6Rit01A CATAlANA 

Dlret:for: AIJfiiJII HAIONI 
Col'Jilboradors: 

IIX•Proressors 1 ftenle s del De• 
parfftDlenf d'AS}rleouura de Ja 
Planeomnnuat de Cafalanya 

¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!! 

El a ~O· 
rats per: 

Assegureu les vostres 
collites-Podeu ten i rel 
vostre 

E!~~ GERMICIDES 
Són els únics produc
tes incomparables 

Avalats per la patent 
.t'invenció per a tot 
el món núm . 8S124 
Practicar un assaig 
equival a convertir
se en propagador 
Consulteu el nostre Depar
tament tècnic que us re
soldrà ~ratuitament les 
vostres dificultats -

No són ver i
no sos- No 
e o rroiexen 

Demaneu nos· 
tre fullet 

BON O, CU SÓ i C. •, LTDA. 
Consulat, I - Telèf. A. 4978 - BARCELONA 
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Material i maquinària per 

l' alaboració : Vagonetes, 

Trepitjadores de 2 i 3 ci

lindres Trepitjadores 

Separadores i Escorredo

res : Construcció nacional 

i estrangeres. 

Premses contínues : Prem

ses hidràuliques : Bombes 

especials per a mostos. 

lmpulsadors de verema. 

Marques exclusives; "MARMONIER MABILLE '' 

Motors per a l' acoplamen t 

VICENS VILA CLOSA 
Successor de KEGELLS I VILA 

Material Viti-Vinícola. 

Productes Enològics mar

ca "ENOL" : Aparells 

per a anàlisis dels vins. 

1111111111111!1111111111111111111111 

Direcció telegràfica: 

lllllllllllllllllllllllfllf 

PASSEIG DE 
GRACIA, s;s 
Telèfon 1338 G. 

BARCELONA 

~ 

•11 dlrl•lr-voa a ,.. caaea anuncladorea, citeu AGRIOUL TURA 
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SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat· Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I c.• - Vil~franca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCELONA: València, 278 

••• • ••• 
PREMSES CONTiNUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades :. Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ: TREPIT.JADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions 'modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics Aparells d'anàlisis de vins 

Adobs químics Sofres i Sulfats 

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendi
ment I de més utilitat per a 
tota classe de cultius. 

Tot agricultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmt:ntar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enlerar-se 
dels avantatges que ofereix el 

" "CLETRAC" 

Tipus W 14/22 HP. 
per a Iota classe de culli us 

Pessetes 12,000 

Tipus F 9/16 HP . 
Pef a vinyes, 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, O O O Trafalgar, 5.Z BARCELONA -

~1111111111 NllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ff. 
En dirlgir-.vos a les cases anunciadores, citau AGRIC'!L TURA 
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....................................................................................... ·-········· 
SOFRES NEGRES Destrueix radicalment oídium , Míldiu de les fu-

lles i del raïm , Blanqueta, Black-Rot, Pyral i apo
CALDO BORDELÈS plegia-fullatge de la vinya , malalties de la patata, 

PYRALION CONCENTRAT Marca SCHLOESING ~~~~~~~~s¡ 
cucs dels 

Agent general per a Espanya : arbres fr-uiters -J. DORGEBRA Y 
Via Laietana, 19 
BARCELONA 

Usines Schloesing frères Ltd. 
Casa fundada en 1846 - MARSELLA 

···············'!·················································································· 
' 

LLAVORS PER--- --:---------:-----1 

A FARRATGES 
DE DURESA I 
GERMINACIÓ 
GARANTITZADA 

XA NCO I CAL VIS 

No compreu sense demanar 
preus a aquesta casa 

Bailèn, 2, entl. 
BARCELONA 

CLAPÉS Y JULIA 
' 

Agents exclusius per Catalunya dels Super
fosfats de la • Compagnle Bordelaise des 
Produits Chimiques• de Burdeos. 

Sulfat d'Amonfac I Nitrat de sosa. 
Arseniat de sosa I Cianuro sòdic. 
Venedors exclusius del •LYSOL• de la casa 

Schulke & Mayr A. O., d'Hamburgo. 

abans JOSEP SANT ANA SOLER 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

VITTORIO SERRA . 
Carrer VIladamat, 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 "Caffare" :: Seu a Milà (Itàlia) 

En dirigir-vos a les cases anunc~adores, citeu AGRICULTURA 



Biiscules A lli só 
==== lallll. 12 • BARCELONA==== 
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Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, magatzems d'olis 
i vins, i Indústries, per llur duració, seguretat i exactitud. 

CAIX. ES D·A.CER PER A. VALORS 
AMB CLAU I SENS:E 

Nou aiate.;..a patentat d'un aoJ bloc: JDaaala 
INFRACTURABLES, contra FOC i SOPLET 

Bàscula Grua portàtil model 207 - Demani dibuixos i preus 

··········································-···················-·································· . : . • . . : 
: ·: . . . . . . . • . : 

AVE.CURA 
L'únic preparat eficaç contra el CÓLERA, PEPIDA, DIFTERIA 

malalties del fetge de les 

= :GALLINES Engreixa lles fa més ponedores A.VECURA. 
(Nom registrat) iii l DEMÉS AUS DE CORRAL . . . : 

= 

Demani's en Parmàcies i Dro,ueries M. Presas 
Palafrugell (Girona) . ..................................................................................................... 

PAPERS ''PUIG'' 
Especialitat en Papara filtres 
per a farmàcia, vins, olis I de· 
més usos Industrials - Exls· 

tèncla permanent per a servir 
tota classe d'aparells filtres-

premsa per Importants que 

- - siguin les demandes - -

Salvador Puig 
Enric Gra nado~ 5 (abans 
Universitat) · 1 el. 3581 A 

BARCBLONA 
Úniques fàbriques a Espany& 

Oas& fundaaa en 1900 
PAPBRS BN GBNBRAL 

Fabricació de Paper Pergaml 
per a grasses, xocolates I in
dústries derivades de la llet. 
en competència I qualitat ala 
seus similars estrangers: es
pecialitat en els tlpua per a 
fllaturea I també per a perga-

mins fantasia 
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A.GRO IBÈRICA., S. A. 

Nou de San Franc:eac:, 34o. pral, 
Telèfon A., Z.51~ 

BARCELONA:=:=:=:==! 

SOFRES de 
totes c:lasses 
per a l' 'gri .. 
cultura i 
Indústria 
Fàbrica i JDO• 
lin• a ViJafran• 
c:a del Penadèa 

En dlrlglr-vos a tes cases anunciadores, cite~ AGRJCUL TURA 
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j La grada més ! 

Patenta dl! 

potent i per
fecta del món 
Meravellosa en el seu fre
ball. Enginyosa amb el ~cu 

~isicma dc plaques mòbil~ 
amb 3 punies. - l'tagnfjic~ 

rcsulta~s en ferreny tenaç 

I Guillem Collí 
!!!!!!!! Enginyer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Provença, 36:1. 

BARCELONA 
§ 

Maquinària Agrícola- Vinícola- Oleícdla ~ 
lnsiaNacíons completes -Demanin-sc c.atàlcgs, rcjcrtncícs i ccriiftcais ~ 
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~~!!e~z! , '' SER.VIt:E '' 
no, ol coho 1, 
petroli, et e. 

ocs dc 1 fins a 20 BP. 

GRIJPS ELEtTRÒGENJ 
hostal·tacluus cumpl~r
tes per a regors i ele

vacions d'aigua 

HOIORS SEMI :o lES Et · 
"t:lll1AX" 

PER ll U.UH 
I FOR(:ll 

PER A OLIS PESATS § 
Tipas industrials, = 

agfi coI es, elèctrics i ~=---
marins. 

Des de 6 HP en endavant, amb un o mé~ cilindres. 5 
Consum de combustible: 250 grams per HP hora. § 

I§ Josep Comas , i c. a r 
§ Ba.ilèri, 19 BARCELONA § 
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~AGRICULTURA 
REVISTA AORiCOLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 I 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Estranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

Direcció i Administració : Rambla de Sant josep, 16, principal BARCELONA 

SUM A. RI : Altres observacions al R. D. sobre els ~ lcohols, per August Matons.- L'organització 
cjentlfica dl\1 treball agrícola, V,1 per josep Mal/art.- ta ·valor fertilitzant dels fems, IV, per 
O. Bofill. - Conreu de la mongeta de mata-6aixa , per L/ufs Tfcó. - Les corralines, per Enric 
Negre.- Les contrarietats en l'engreix de porcs, per josep Sécull, Roca. - L'ús del sulforós, 
per Agrfcola. -Comentaris. - lnlormacions comercials: Vins, per Pere]. Llor f; Olis, per Lisin I 
Andreu; Cereals, per Liufs Marsal; Fruits secs, per Esteve Homs. '-- No'ticiari.- èonsultori, 
~~~ . 

Altres observacions 
al R. D. sobre els alcohols 

EN el número passat exposàrem ràpidament alguns dubtes sobre l'e
. ficàcia pràctica que per la viticultura i els viti.cultors tindrà el 

reial decret sobr·e l 'ús dels alcoiwJs industrials. No llie:gàrem aleshores, 
!li neguem ara, la bona intenció ni el propòsit de beneftciar la <Viticul
tura, però ens sembla que les disposicions dictades, i ho vàrem veure 

per alguns aspec es, no són suficients ni van pel bon camí. 
Hem de dir primer que tot que una erx;ada d 'impremta ens fa afir

mar en l'al'ticle anterior una cosa contrària a la veritat i que hem de 
rectificar. En resumir el primer article del reial decret, escrivíem : sem
pre· que la producció de vi a Espanya excedeixi de 21 milions d'hecto
litreg- les produccions inf e1'io1·s no han tingut lloc sols en anys ex-

' cepcionals- etc. En canvi, per una d'aquelles freqüents i inevitables 
errades tipogràfiques, era dit que «les 1produccions interiors (ço és in

feriors- cosa corregible fàcilment) hañ tingut lloc soLs en anys ex
cepc).onalsn. Veníem per tant a dir una cosa oposada al nostre pensa
ment i a la veritat, car les produccions inferiors als 21 milions d'hec
tolitres no són pas tant excepcionals com això. Si tinguéssim a mà les 
estadístiques oficials ho podríem demostrar fàcilment ' ~onstatant que 
amb certa freqüència la produccjó total espanyola no arriba al mini-

r, 

.. 
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muro fixat pel re-ial decret. Aquest fet, doncs, redueix sensiblement els 
anys d'aplicació de les noves disposicions i permet que sovint l'alcohol 
industrial s:i¡gui usat en l'encaq;>çalament de vi.ns. . 

En el fons, potse:r, no és aque_st un dany massa greu per tal com en 
els anys _de baixa producció el vi va car i la facultat d'us·ar l'alcohol: 
industrial no portarà una baixa en els preus, sinó, més a.viat, impe
dirà un encariment excessiu. Quan el vi va car hom pot permetre cer
tes llibertats sense perill de greus complicacions. 

Ço que ens sembla, en canvi, bon tros més difícil és la fixació exacta 
d_e la producció total espanyola. Tothom sap que les estadístiques es
panyoles són ben lluny de la realitat. Els mètodes de presa -de dades 
són absolutament inacce~ptables. Les xifr'es publicades són pér això, 
d'una valor molt relàtiva. Le.s :es1adistiques .oficials tenen sols \ma valor 
comparativa, és a dir, serveixen per a dir-nos que un any qUJalsevol 
hem produït menys o més que en l'any_ anterior, però no podt!n pas servir 
per indicar-nos ni aproximadame1ft la veritable producció. Quan lle
gim, per exemple, que s'han fet 22 milions d'hectolitres de vi, oa:l in
terpretar aquesta xifra en el sentit que la producció ha estat superiOJ; 
a la de l'any antehor en que es colliren, suposem, 20 milions d'hectoli-

• f • • 

tres, ¡p·erò no que s'hagin elaborat efectivament els. 22 milions que in
dica l'estadística. 

La cosa com es veu, és ben diferent. 
Quan a l'estadística. se li dóna una valor ~proximativa d'indicació 

hom pot acceptar-la, però quan damunt d'ella hom vol fonamentar una 
política econòmica, cal que sigui exacta. 

Si els mètodes .estadístics oficials no són canviats- cosa que seri·a 
necessaríssima -les xifres no seran pro:p. segures per _deduir d'-elles 1a 
·conveniència de permetre o no 1'-ó:"s de l'alcohol indústria!. Pocs mi
lers d'llectolitres de més o de menys acusats per 'l'estadística; són sufi
c"ients per fer la ruïna · de la viticultura o per determü1ar una crisi que 
afecta a milions de persones. I una errada d'alguns milers d'hectoli
tres és cosa no solament fàcil sinó :segura, natural, inevitable amb el 
sistema estadístic adoptat. L'única manera de conèixer la veritable pro
ducció del país seria d'establir la, declaració de collita; però aquesta és 
llúny encara. . . ' 

Una al,tra qüestió. Aquest any hoin preveu una ¡p·roducció més aviat 
baixa; és molt IJOSsible que no arribi als 21 _ milions 

1 
d'hectolitres per tal 

com la secada, persistent dur·ant l'època en que e1s ceps més necessita
ven aigua no han permès e1 desenrotllament normal dels raüns. Les 

' I 

¡_:¡luges, a molts llocs, han estat massa tardanes, i en :general, no han fet 
el bé que ha¡.u.ien fet si haguessin caigut alguns temps abans. Sí, doncs, 
Ja::"¡producció és inferior als 21 milions d'héctolitres, l'aplicació del reial 

' ' 
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decret en la part essencial, serà retrassada. I això e;t l'estat actual 

crític de la viticultura pot tenir la seva importància. 

Un altre punt que no veiem gaire clar és el que es refereix a la fixa

ció ¡p-rèvia de la quantitat d'alcohol vínic necessari per la indústria vi

nícola. Es sabut que la quantitat d'alcohol emprada anualment és va

riabilíssima. Segons els preus, segons les demandes del mercat se'n fa 

un ús més o menys estès, es preparen uns tipus o uns altres. ¿Amb 

quin criteri raonable es fixarà la quantitat de 1 'alcohol que els vinicúl

tors necèssitaran? 
Aquestes són algunes de les abservacjons que pensem que es poden 

..fer al reial decret. L'experiència ens dirà si ens equivoquem o no. 

AUGUST MATONS 

L'organització científica 
del treball agricola 

v 

uN cop d'aixada d'igual resultat de treball es pot donar de dues ma-

neres btm diferen~s: 1.• •aixecant molt l'eina (o sigui, donant mol

ta extensió al ·moviment); 2.• aixecant 'POC l'eina (posant molta inten

sitat en el moviment). Quina és la manera que dóna més rendiment? 

Quina és la que cansa menys, en igual qua:qtitat de treball produït? 

Es un exemple tret d··una experiència tan senzilla, qu e segurament es 

pod_rà contestar molt sati~factòriament a aquestes preguntes. Suposo 

que la majoria dels que han manejat una aixada diran que el millor 

és no aL'<ecar-la massa ni p1assa poc. Però el fet és que uns es perden 

per un cantó i els alttes per l'altre, i sols una minoria ha agafat la 

justa mida. 
¿Quina !Jroporció ha de guardar l 'extensió del moviment amb rela

ció amb la intensitat del mateix? En el cas ·de l'aixada hauríem de 

considerar dins d'aquest problema el de si s'ha d'agaf.ar poca terra i 

donar més cops d'aixada, o bé si és millor donar-ne menys i agafa.1· 

més terra. Donar més cops d'aixada equival ·a extensió de moviment, 

i per tant, és qüestió pariona-· de l'aixecar l'eina. Donar menys cops· 

i agafar més terra en cada cop representa augmentar l'impuls que 

s;imprimeix en clavar l 'aixada en la terra, cosa que es refereix a la 

/ 
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intensitat. D'aquí hem d'anar a veure el pes de l'aixada~ relaci:onat 

amb les anteriors condicions .. 

Aquestes relacions s'haurien d 'afinar fins a establir-les amb yades 

numèriques precises. I encara s'haurien de completar fent-hi entrar 

.altres factors que podrien modificar-les sensiblement. Aquests són: 

la forma de l'eina (ha d'ésser punxaguda, de tall pla, ampla, estreta?) , · 

les dimensions, l'àngul que ha de formar amb el mànec, la llargada 

d'aquest, la gruixària del mateix, per tal que es pugui agafar millor 

(tal volta no serà convenient que sigui recte). Demés s'ha de veure 

la manera com s'ba d'aplicar l'energia, distribuint-la de la manera 

més adequada en el transcurs del moviment. ¿Donarem un impuls re

penti quan tenim 'l'·aixada en l'aire, o bé aíürem augmentant gradual

ment l'impul s fins el moment d'anibar l'aixada en la terra? ¿Com 

encadenarem la successió dels cops d'aixada repetits? ¿Com farem el 

pas de deixar l 'aixada lliure de terra per a donar un nou cop? ·¿Dei

xarem produir els moviments desacof!lpassadament, o bé establirem un 

rlimc? Encara hauríem de tenir en compte là naturalesa del terreny qué 

s'ha de treballar i les condiciü'ns individuals del treballador, referent; 
I 

a la llargada de braços i cames, la 'força muscular, la potència respi-

ratòria, etc. ' 

Molts dels qui llegeixin ajxò ja s'hauran ¡posat les mans al cap, pen

sant ' que ·Si l'estudi del treball amb l 'aixada comporta tota aquesta 

feina, que no necessitarà l'estudi dels treballs complicats. ¡Que es 
I 

tranquili.tzin! Molta part d'aquesta feina ha sigut ja feta instintiva-

ment i per sentit comú. 1Precisament ·hem tl'iat )'exemple vulgar d'un 

treball ben, .senzill, en que tothom hi té mé. o menys, d'experiència, per

què es vegi el què ·pot fer l'agricultor 'per si mateix, si ·aplica els seus 

sentits én els treballs que fa (sobret?t, q;uan ap'rèn a fer-los), amb la' 

bona intenció de milloraT-los tant com sigui possible. 

Els problemes presentats en l'exemple del treball de l'aixada. a.pa-
' rei.xen molt semblants en tots els treballs, i el matei;x: agricultor, guiat 

per un bon sentit de provador i d'exp~rimentador, els podrà resoldre 

amb relativa f·acilitat. Cal tenir presents els p:rincipis científics que 

hem anat e11-unciant en el curs dels exemples i altres que no hem tingut 

ocasió de mostrar o que ho han sigut a mitges. Valguin les indicacions 

següents per a completm· : 

l. Un moviment que segueixi la força de la. gravetat i qu e aprofiti 

aquesta degudament és el més fàcil i econòmic. En tallar branques 

amb la destral, els cops que es donen tallant cap a dalt són més fa

tigòsos que tallant cap a baix. 

2. 9uan les dues ~ans estan en activitat al ~ateix 'temp~, s'ha Jie 

procurar, en lo vossible, que facin moviments simètrics, és a jir, . que 

I 
I 



AgTicultum 525 

es faci treballar a grups de muscles corresponents. En el collir olives, 

per exemple, s'obté el màxim de rendiment (rapidesa i precisió) quan 

les mans actúen davant per davant de la persona i €ls braços tenen 

la mateixa di.sposició respecte del cos. Si la collidora es torç una mica 

o decanta els braços cap a un sol costat, la 'posició dels braços es fa 

assimètrica, els muscles ja no fan un treball corresponent i el rendi.

ment disminueix d'una manera molt sensible. En canvi, que s'esten

guin els braços igualment, cada un cap el seu costat i que treballin 
simètricament, ja €S poden moure de pressa i amb precisió, ·encara 

que per collir olives ai.'Cò no serviria, perquè aquesta feina necessita el 

concurs de la vista directa, i aquesta no pot dominar el treball siniul

tani de les dues mans separades a cada costat. 
3. En els moviments la resistència oposada i l'esforç demanat han 

d'augmentar g;radu.alment, començant per poc fins arribar al màxim. 

Picant amb una massa (fer estelles, per exemple) o amb una destral, 

procurem no fer la força quan tenim l'eina en l'aire, sinó que hem de 

donar l'energia del cop en ¡progressió cr€ixent fins a la proximitat de 

l'objecte picat. Contra aquest principi estan les palanques de moltes 

bombes i de gran nombre de polvoritzaadores, que oposen a la mà el 
màxjm de resistència en el començ del moviment. Encara que la re

sistència sigui la mateixa durant tot el curs del moviment, la impressió 

que rep el treballador és que l'arrencada és molt dificultosa i que el 

moviment €S va alleugerint fins al final del transcurs, en comparació 

amb 1a dificultat tr~bada en el primer moment. Com que .això és fati

gós i antieconòmic (bé ho poden testimoniar els que han sulfatat o 

ensofrat amb màquines de marques molt corrents a la nostra ter~a); 

s'imposa modificar el sistema de palanques d'aquests aparells, per tal 

que tinguin una arrencada suau i oposin la màxima resistència al 

final del moviment. 
4. La interrUipció d'un moviment consumeix una certa energia, i el 

començamen,t d'un altre moviment nou demana un impuls de la volun

tat i, mpb aquest, una energia inicial superior a la necessitada quan 
-el moviment és repetit o va precedit d'altres amb els quals es trobi 

encadenat. Això fa necessària una ordenació orgànica en els movi

ments i en les pauses de descans. 

L'ideal seria que cada moviment portés, per si mateix, al següent, 
sense necessitat d'un nou impuls de voluntat, corn si trobés tma conti

nuació natural. Això és difícil d'aconseguir en la majoria dels tre

balls; però es pot fer molt procurant que els moviments de precisió no 

succeeixin als que han demanat un gran esforç al mateix òrgan o ai 

mateix grup de muscles. També s'ha de fer que la sèrie de moviments 

es desenrotlli amb un cert ritme. Tractant-se de- treballs vioients, el 

.: 
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ritme de moviment ha de seguir el ritme respinatori, com en el dallar. 

El ritme combinat de les dues mans o dels dos ¡peus que treballen a la 

vegada (collir olives i pitjar raïms, respectivament), és absolutament 

necesari per a obtenir moviments ràpids i econòmics. Quan no es pot 

organitzar una sèrie de moviments per a ésser in.com'patibles entre ells 

i pertorbadora llur successió, s'ha d'acudir, sempre que sigui possible, 

e. la divjsió del treball. Una mateixa persona pot fez: el treball 'per 

etapes successives. En el cavar mateix, operació ben senzilla, solen en

Lrar tres parts ben ·diferents : ca,pgirar la terra, esterrossar i treur-e 

les herbes. Molts les fan simultà~ament; ¡però no hi ha dubte que 

s'obtindrà un estalvi de temps i d'energia si primer es capgira un tros 

de terra, després s'esterrossa j per liltim se li treuen les herbes. 

5. Un treball intensiu durant un curt temps, amb pauses de des

cans ben regulades, dóna molt més rendiment i menys fatiga que un 

treball perllongat, però fet «Sense matar-s'hi>>. ÉS un fet per tothom 

reconegut que l'.afe:r.at tossut que no vol reposar mai no sempre pro

dueix més feina que el trebaJlador raonable, que amb tot l'interès del 

treball, aixeca l'esquena i reposa el temps de reyendre energies i de 

no fatigar-se. Si l'aferat arriba a produir més que el treballador con

cjenciós, és a costa d'un esgotament que pot costar-li la vida. TaJDbé 

s'ha de dir que n'hi ha que descansen massa, que no fan el treball in

tensiu que correspon a llur descans. Els més nombrosos són els que 

:qo descansen en el temps precís que haurien de descansar. Tots per

den temps i no aprofiten degudament llur energia. ~ixò s'ha d'evitar. 

S'ha d'organitzar el treball de manera que resulti un màxim aprofita

ment de temps i d'energia, regularitzant les 'pauses de descans i bus

cant eJ.s temps més oportuns ¡per a desenrotllar l'activitat. 

Aquí es pr-esenten pro-?lemes com .el de la durada del jornal, el de 

les festes, de l'hora de començar i deixar la feina, de la influència de 

ies hores de calor i de fred sobre el treballador, el temps per . menjar i 

beure, les petites pauses intercalades en el curs de la feina0 etc. Tot 

això ha de sofrir una revisió ben ama,rada d'esperit científic, que no 

desperti recels en els treballadors i eviti encegaments als amos. 

(Continuarà) 

La Horficola Reusense 
Vi dZJ.a de P. Mar sal - Telèfon 6 3 

JOSEP MALLART 

Rrbres - Plantes 
Exportació 
RE U S 
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VINI- ESTERILITZADOR 
De tots els productes llenÇats 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 
dels vins, ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre iots 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 •Coupage» 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, 
p1:1lcre en ses op~racions . 

• • Preu: lS pessetes quilo en pots origen, de llauna - • 
Caixa de %5 pots (%8 quilos), · 300 peuetes· 

Cada pot acompanya lea indrucclons per a son empleo 

' 'NEUTRACID' OL'' 
El cNEUTRACIDOL•, com el seu nom indica, està · destinat a corregir tot 

excés d'acidesa en els vinsJ donant excel·lents resultats en els casos d'Acidesa 
(agres), Picadures, Girats, ~scaldats, Verds, Amàgranats, etc., etc., obtenint so
rollosos i garantizats ~xits, excepte en els casos en què un vi està en el màxim 
d'alguna de aques~es malalties exposaàes, en el qual cas, si no s'obté curació 
complerta per a donar sortida al vi com bo, al menys permet Ja barreja .amb vins 
normals, essent a l'ensems cobert q.e 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., ~ego ns instruccions que el mateix acompanya. 

Preu: 1 pe_udea quilo. Caixa origen de %5 poti (%5 qoiloa), peuetea 150 

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, Picas, 4.-Tàrrega (Lieyda). - Pere Abadie, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona). - Grabiel Hernandez, Salvà, 10.-València.-Fills de J. Igle
sías,-Rioseco (Valladolid). 

Productes Enològics 
TanJA$.- Tar.tàrlcs.- Cftrlcs.- Mehsblsulftt de Potassa.- Antlferments 
- Clarificants àclds,- Oelatines.-Albllmlnes - Colorants inofensius. 
- Decolorants. - Anllàcids -Extracte sec.- Aromes: Burdeos,Me· 
doc, Macon, Rioja, Sauterne. -.Extracte d e Moscatell I Ranci.
Aparells filtres .perfect~s Nacionals i Es trangers .. - Mànegues per a 
ba ixos de vins. - Manegots per a aparells filtres .- f ï ltroi!Da.- Paper 

·filtre. - Herbes Tol"lno per a lll fabricació de Vermut. - Ess ències per 
a la fabricació de Licors, etc., etc. 

lllllllllllllllllltiiiiiiiiiUIIIIIJIIUIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUillllllllltliiUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUtiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfll 

JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASP .. .\LAS 
Telèfon 4.79 ~S. P. 

~n dirlglr-voa a lea cases anunciadores, citeu AGRI~UL TURA 
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nOTORI 

Molins IDEAL 

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

palla, etc . , etc. 

per a ous 
I benzina, 
de In &Ma 

6 E 8 R. 
HORTIN6 

BOMBES 

per a regar o per altre 

¡ S2:HPRE ús, amb rendiment d'aigua 
ENISTÈN .. fins a r8o,ooo litres per 

tiES t minut 

HUC30 KATTWINKEL 
Magatzem de Maquinària i Oficines Tècniques 

BARCELONA: MADRID: 

Viladamat. r58 i r6o Núñez de Balboa, 6 

······································---··················-···-··································· 

CASA METZGER, s. A. 

~ Casa central: 

Passeig de Gràcfa, 76 

Telèfon: A 1944 

Apartat 225 

BARCELONA 

Sucursals: MADRID - SEVI!-LA - 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 cldSSf? d'anàlisi de vins, "SALLERON", 

"MALLiOAND", etc. :: Estoigs portàtils per a anàlisi d'olis 

Aparells "GERBER" per a anàlisi i higiene de la llet 

Estoigs portàtils per a analitzar RÀPIDAMENT la llet, 
APROPIATS PER A VETERINARIS 

Grans existències en material de 

CIRURGIA VETERINÀRIA 

En dirigir-vos a Jas cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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La valor fertilitzant dels fems 
JV 

~ EGUINT les regles que hem anat exposant, s'obtenen uns bons fems, 
U els quals, no obstant llur qualitat, no produeixen tot . l'efecte útil 
si no s'empren racionalment. 

El pilot de fems del femer, s'ha anat formant successivament: unes 
capes procedeixen d~ quadres de cavalls, altres dels estables de les 
vaques, etc. ; els fems situats abaix de tot, estan molt descompostos, els 
de la part alta, en canvi, no estan completament transformats. Si per 
a portar els fems al camp, els anéssim treient del femer per capes ho
ritzontals, les primeres carretades estarien formades per fems frescos i 
pallosos i les últimes contindrien fems ja totalment desfets, i el camp 
llavors no quedaria adobat uniformement i la collita seria desigwal.. 

Per a evitar aquest inconvenient i tenir una massa de fems ben ho
mogènia i ben igual en totes les seves parts, molts acostumen a trem:e 
els fems del femer pe:r; llesques verticals que es coloquen en un altre 
.pilot, procurant que les parts que estaven a dalt quedin a baix i vi~ 

civersa, i es deixen així ~per uns 15 o 20 di~s abans de portar-los al 
camp. 

La niala olor que es desprèn d'aquest pilots remoguts, ens diu que 
l 'amoníac s'està perdent, ço que demostra que es tracta d'una pràctica 
no solament inútil, sinó també dispendiosa i perjudicial, que és neces
sari abandonar. 

Una vegada posats els fems en el femer no s'han de remoure fins 
que arriba l'hora d:e carregar-los als carros per a portar-los als camps. 
Per a que la qualitat sigui sempre uniforme, és suficient treure els fems, 
no per capes horitzontals, sinó per llesques verticals d'uns 50 o 60 cen
tímetres de gruix. 

Quan el carro ha arribat al camp, es desoo.rreguen els fems i es 
posen en pilots iguals ra igual distància els uns dels altres. 

Hem vist amb massa freqüència que molts pagesos deixen_ els munts 
de fems abandonats per alguns dies i a voltes per setmanes senceres, 
sense enterrar. També hem vist amb gran ~atisfacció que alguns, quan 
porten els fems cap al camp, van amb l'arada i els enterren imme
diatament. D'aquests dos sistemes, quin és el millor? Veiam ço que es 
verifica en els munts que es deixen sense enterrar. 

Trobant-se en ells el fems completament exposats a l'acció de l'aire, 
perden en poc temps tot l'amoníac que contenen, com es pot com-

/ 
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provar per l'olor que dels munts deixats al camp se sent, quan anem 
vers ells, tenint el vent de cara. 

Aquestes pèrdues d'amoníac són tan ràpides, que en 24 hores es 
!pOden perdre les dues terceres parts de l'amoníac contingut en els 
fems. Demés, si els fe~s no s'enterren el mateix dia que es porten 
al camp, poden sobrevenir pluges o altres causes que obliguin a dei
xar-los apilotats per un temps més o menys llarg, i quan això passa, 
es veu, durant l'hivern i la primavera següent, que en els llocs on van 
estar els munts de fems, les plantes tenen una color verda fosca i una' 
vígor més gran qu~ les altres. 

Per altra part, en els petits munts, la matèria negra o humus, for-
mada per part del nitrogen, es crema i aquest important element: fer-
tilitzant desaipareix del mateix modo que l'amoníac. ' 

Es dedueix que quan els fems es deixen en el camp sense enterrar, 
encara que només sigui per pocs dies, es perd l'amoníac que contenen, 
Ja matèrita húmica es descompon deixant fugir el nitrogen que s'en
torna a l'aire, i les pluges probables els renten i s'enduen les matèries 
solubles. 

Tots aquests inconvenients desaipareixen enterrant ràpidament els 
fems, i per això fan bé tots aquells pagesos que no fan munts de fems, 
sinó que els escampen de seguida i de seguida els enterren. 

Si algun cop, per circumstàncies especials és necessari deixar els 
fems IJler alguns dies al camp, ço que s'ha de fer per evitar les pèrdues 
de nitrogen i amoniac, és recobrir els munts amb una capa de terra de 
6 a 10 centímetres de gruix per a resguardar-los de l'aire i impedir la 
dispersió de l'amoníac, 1el qual és absorbi·t àvidament per :la terra. 

Quan s'han d'aplicar els fems als nostres cultius? 
En moltes comarques catalanes s'acostuma enterrar els fems en el 

moment de la sembra o pocs dies abans. 
Aquesta és una mala pràctica, perquè els elements fertilitzants dels 

fems no són immediatament assimilables, sinó que han de sofrir moltes 
i complicade~ transformacions mediant les qúals es mineralitzen i es 
tornen solubles, és a dir, apr<[fitables per les plantes. Aquesta és la 
raó de 1a necessitat d'aplicar els fems, no en el moment de la sembra, 
sinó un xic abans per a donar teillips que es ve1ifiquin aquelles trans
formacions indispensables. 

Es necesari desterrar la infundada prevenció que tenen els nostres 
pagesos contra l'enterrrunent dels fems abans de la sembra, per creure 
¡que fent-ho així es perd el seu poder fertilitzant del qual només se 
n'aprofiten les males herbes; ~questa abundància d'herbes en lloc d'és
ser perjudicial és beneficiosa, perquè en ésser enterrades amb les tre
balLades següents, augmenten la quantitat de matèria orgànica del 
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terTeny, és a dir, augmenten Ja potència fertilitzant dels fems. 

Els fems contenen sempre grans quantitats de llavors de males her

bes, i per això s'han d'aplicar al cultivar plantes entrecavades com la 

patata, bledarave, blat de moro, etc., que són, per altra part, plantes 

que demanen grans quantitat d'adobs per a donar abundants rendi

ments, i qne no pate~xen per la vegetació de les males herbe" , les quals 

es destrueixen poc després d'haver nascut. 

No es verifica el mateix amb els cereals d'hivern, dels quals olament 

l'ordi resjsteix femades recents; el blat, en canvi, pateix molt 

per les males JÍerbes, i en terres adobades amb . fems es bolca 

fàcilment. 

Sï en algun cas és necessari afernar el blat, cal que els fems estiguin 

molt desfets, quasi passats, perquè en tals condicions existeixen poques 

llavors, havent mort la major part al podrir-se els fems. 

La profunditat a que s'han d'enterrar els fems és molt variable; en 

general podem dir que s'han d'enterrar més fondos com menys t>odrits 

estiguin. 

En les terres forte¡:; o argiloses, s'ha d 'enterrar menys que en les 

lleugeres ~ riques en calç, ,perquè en aquestes la descomposició és molt 

més ràpida que en aquelles que es deixen penetrar difícilment per l'aire. 

En les terres lleugeres o riques en calç, no s'han d'emplear grans 

quantitats de fems, perquè essent fàcil en elles la circulació de l'aüe, Ja 

descomposició de la matèria orgànica . 'efectua ràpidament, i com que 

tenen poc poder absorbent, no retenen els elements fertilitzants solubi

lilzats que es perden transportats per les aigües a les capes interiors 

de la terra. En les terres fortes i argiloses no s'ha de témer d'emprar 

fortes quantitats de fems, perquè en aquestes la trans:poració 'és lenta 

pel difícil airejament i perquè tenen gran poder absorbent. 

Quan sigui necessari activar ràpidament la vegetació d 'una planta, 

poden usar-se els sucs de femer que són d'acció ràpida, empleant-1os 

en forma de regades. Els sucs tenen un efecte semblant a l del nitrat 

de sosa perquè els ele.ments fertilitzants que contenen són solubles i 

fàcilment assimilables per les plantes. 

Per aplicar els ucs damunt les plantes en vegetació cal barrejar-los 

amb aigua, perquè estan molt éarregats de carbonat amònic i cre

marien les :plantes. 

La, quantitat d'aigua que s'ha de barrejar als sucs varia amb la ri

qne.sa d ' aquests .en carbonat amònic, però en general, oscilla entre 

4 j 6 part d'aigua per una de sucs. 

Per no equivocar-se, el.millor és fer una petita' prova barrejant els 

sucs amb 4, amb 5 i amb 6 parts d'ajgna, aplicant-los després per a 

veure els seus efectes. 
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Els sucs aplicats en primavera sobre els blal.s, produeixen els ma

teixos efectes que el nitrat de sosa. 
Per més que la riquesa dels sucs en nitrogen sigui variabJe, car os

ema entre 1,5 i 0,3 quilos ¡per 1,000 litres, prenent nosaltres el promig, o 

sigui 0,9 quilos per 100 litres, veiem que per a ' substituir 100 quilos de 

nitrat de sosa que contenen 15 quilos de nitrogen, necessitem 16,7 metres 

cúbics de sucs, amb els quals es donen també altres elements fertilit

zants. 
G. BOFILL 

Conreu de la mongeta de mata-baixa 
E s aques1. un conreu molt remunerador per les següents caracte-

. rfsliquos: 
1. r Es un conreu que es pot fer perf,ectament com a conreu robat, 

sobre cereals, farratges de primavera,, patates primerenques, etc. 

2." L'alt preu al qual es paga la mongeta d'uns any a aquesta 

part, fa que valgui la pena, sobradament, de porta~-lo a cap. 
3.• Juntem-li encara el gran avantaige de que a la primeria de la 

tardor ja. queda la terra lliure, permetent preparar-la degudament. per 

a fer-hi cerea;s d'hivern, faves o altres fruits que es sembren de tardor. 

Donem a continuació les diferents fases del conreu, partint de la 

preparació de la terra fins a la batuda, a fi d'orientar al qu.i interessi. 

Preparació de la ten·a. - Un cop tretes les garbes o el que sigui 

del conreu anterior, es rega la terra, i quan aquesta està en bona saó 

es llaura degudament fondo, a fi de deixar bona cosa de terra estovada 

(uns 20 centímetres) i tot seguit sense deixar perdre gens Ja humitat 

(saó) es passe'l els rascles de ganxo fins a deixar la terra gen esmicola

da, i per a completar aquest esmicolament, es passen les posts de calls 

i per fi el poster 1p.la. Tingui' s en compte que la mongeta vol la terra 

molt esmicolada per a vegetar bé .. 
; l dobada.- Tot seguit s'espargeix l'adob que cal. Generalment no 

es posen fems, car la mongeta preferei;"C trobar"los ja descompostos i pro

vinents d'anteriors collites; això fa que recomanem aquesta fórmula a 
base d'adobs químics. 

Per hectàrea, o sigui 10,000 m2. 

Superfosfat de calç 
Clorur de potassa 
Nit rat de . sosa . . 

500 quj.los 

250 

125 

, 
, 
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Sernbra. - Com que sols ens referim a la mongeta tardana o siguí 

Ja que es fa en conreu robat, la millor època és des de primers de juny 

a mig agost, i fins més tard en les comarques on les gelades no són de 

témer, com fora el cas a Vaièncià, Pla de Llobregatr etc. De totes ma

neres és de recomanar, sigui allí on sigui, fer-ho tan aviat. com les cir

cumstàncies bo permetin. 
La llavor procuri's que sigui de la millor qualitat, exempta de corcs 

i tares de tota mena. Se sulfatarà, al mig per cent de sulfat de coure, 

durant 12 hores , a fi de prevenir tota malaltia criptogàmica, 

que sovint ataca la planta, essent cau&a de mal èxit en aquest 

conreu. 
La sembra s'efectua, sempre que es pot, a línies bastant distants; . 

50 centímetres de línia a línia és bona distància, i 30 centímetres ·de 

mata a mata. Una de les causes de poca collita és l'excessiva espes·sor 

a la qual es sembren, i és clar, àvida com és la planta d'aire i de llum, 

cqmença a crèixer i a fer ufana en detriment de la, florida, i per tant, 

de la producció de gra. 
La fondària a la qual s'enterra la llavor deu oscillar entre 6 i 8 cen

tímetres. 
Al nostre país, per a sembrar s'obren solcs amb la reu a la distàn

cia volguda i deSiprés es ·passen els rascles i la post i queda tot degu-
• 

darnent colgat. 
Cures especials. - Si abans de la sortida de la mongetera fes una 

p'luja, o degut a la falta d'humitat, s'hagués de regar, s'ha de tenir 

gran cura de desencrostar 1a fi que la sortida sigui normal, car d'altra 

manera hi haurien bastants falls . 
Cures de c01ú·eu. - ~o cleixar mai la terra encapada després de ·plu

ja o rec; ans al contrari, procurar que la superfíc~e estigui sempre 

ben conreada i polvoritzada. Això s'obté passant-hi el cultivador Pla

net o similar de seguida que la terra està al punt (ni massa sec 1 ni 

massa humida). Aquestes passades de cultivador s'han de fer amh 

tanta més diligència i constància, que la mongeta no vol ésser ·molt re

gada i que es plau en una terra sempre polvoritzada, que afavoreix la 

respiració de la planta. 
Quan 1a planta està del tot desenrotllada se la calçarà lleugerament 

amb el mateix cultivador (rella calçadora). 

Comba.t de les malw·es. -Aquestes són vàries, però les que amb 

més constància ataquen la mongeta, produint-hi més perjudicis són 

el 1·ovell i l'antracnosi, que es tracten amb suc bord:elès al 1 pér 100 

de sulfat de coure i la calç necessària per a neutralitzar. 

Hi ha demés el blanc, que és un bolet que es combat amb sofre. 

Si es té a mà, millor és fer en una sola vegada el doble tratament, 
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mitjançant sucs preparats a ·base de coure i sofre que venen certes 

cases de productes insecticides i anticriptogàmics. • 
Va1·i-etats.- No n'hé parlat, en fer-ho de la sembra,. perquè aquest 

és un punt que fa de difícil aconsellar, car hi ha múltiples factors a 
considerar; comarca, utilització, mercats, gust, etc., que són els més 
essencials a considerar en l'elecció d'una o altra varietat. 1 

Collita. -Es porta a cap quan la planta grogueja i les tavelles són 
ben grogues sense arribar ·a ésser seques, car hi ha perill que es des
granin. 

Si pot ésseT, faci's en temps sec i clar. Hi ha diferents ' formes per 
• . - .1 

.a practicar la recol:lecció : 
' Uues vegades s'a,felxeguen i es posen apilats els feixos de 9 en 9, 

de:L"ant-los que s'assequin i per fi es porten a l'P-ra pi! t' a I-Jo ~re' ls. 

Altres vegades, les mongetes tan aviat con són arrencades es llOSHn , 
sobl'c borrasses i, u~ cop •plenes, es porten directament a l'era, on s'este
nen 1perquè s'assequin per a poder-les batre degudament. 

Ba/Juda. -Es pot fer a màquina si se'n disposa, però el més cor
rent és fer-ho a mà o si n'hi ha: graú quantitat, amb animals. 

A mà, es fa amb forques o barres especials . corbades en sa part 
inferior, de, manera que. piqu,in de pla a ten· a; degut a la facilitat amb 
que s''obra la tavella, l'·operaci~ es fa amb forÇa rapidesa. 

Amb animals, s'opera amb curres lleugeres de fusta o pedna, així 
com els cereals, passant-h¡ durant les hores de més sol del d}a. 

·Finalment ve la ne·teja, que es fa ·amb por.gadol's, passant el gra én 
dies de vent a .través d'aqwests sedass.os ·a propòsit. 

Per a la :Posterio1· conservació, s'ha de procurar que a l'ensacar la 
I 

mongeta sigui ben seca i d'aquesta manera, és fàcil mantenir-la en per-
fecte esta't dur-ant ~larg t¡Jmps. . 

L:wís TICO 
I 

.---..-.--....~-------------.....:---..-....:-~--~---........-..-.:.._~--.:~~~~~~ 

Les corralines 

MOLT ,poc fins avui dia ¡:;'ba preocupat el pagès dels locals destinats 
ja a la cria, ja a l'engreix de porcs. Els pitjors llocs de les ma

sies els hi són destinats, sense ¡pensar que el porc,. al igual que qual
sevol altre animal, ha de posseir locals higiènics i ben acondicionats. 
Molts dels fracassos dels criadors i engreix¡adors són deguts a la · seva 
poca cura en habilitar .les corralines. 

Na obstant, deu recordar-se que -el c'onstructor d'edificis rurals no 

és un veritable home de cjència i d'art, sinó sap compaginar la higie-

·, 

• 

., 
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ne amb la senzillesa de les construccions. Deu prescindir-se de tot 
luxe, però no descuidant mai les regles de la higiene, tant les comunes a 
tots els animals, com les particulars a cada cas. 

El primer problema a resoldre és la situació i exposició dels locals. 
Els porcs són uns animals molt sorollosos, i ·expedeixen hastantes ma
les olors, això fa que la seva proximitat no sigui massa agradable. 
Es _procurarà allunyar les -corralines de les habitacions ¡particulars, 
però sense que quedin lluny de la vigilància de l'amo. EI_]. quant a 
l'exposició, es tindrà en compte que per a les truges els és més perju
dicial el fred que la calor, que els nadons poden moriT molt fàcilment a 

IJJJJJJ 

IJJJJJJ 
Croquis núm. t.-les corralines de cria 

a: departament per a les truges prenys-b: departament per a les truges que crien 

causa del fred, puix cercant l 'escalfor s 'amunteguen, ·asfixiant-se o es
clafant-se, en canvi, per la calor podran desganar-se, però no es mori
ran. En quant als individus en engreix, el fred els. perjudica per re
duir l'augment de 'pes 'per rpèrdua de -calories, i l-a calor per desgana. 
Del fred solament se'ls pot preservar per medi de la disposició de lés 
construccions; en canvi, la calor 'pot combatre 's per medi de banys. 
En conjunt, sembla més aconsellable ·una orientació que preservi del 
fred al màxim : orientar a Migdia. 

Respecte ·a la distribució general, deu evitar-se reunir en un mateix 
cos d'edifici un nombre massa elevat d'individus, •uns 200 caps com a 
límit és un nombre prudencial; en el cas de voler criar o engreixar 
núm~ros superiors, pot adoptar-se una forma en T o en Y, o sigui 
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dos o tres ales d'una crupacitat de 150-200 caps cad·a una, enllaçades 
per un cos central, que serveixi per a la preparació -dels aliments. 
Cada ala en oas de ·present.ar-se una epizooti.a ha de poder-se isolar de 
les altres, emparedant els passos de comunicació. 

En la distribució interior de les ales deu distingir-se dos casos : 
segons es tracti d'animals de cria o d 'engreix. Les truges i els verros 
deuen tenir una cella cada un, i es compta que cada una necessita 
un espai de 4 m etres quadrats : es construeixen compartiments que fan 
2 metres per 2 metres. Els porcells des de les tres setmanes fins al 
desmamar-los, és a consellable separar-los de la mare les hores que no 
mamen, amb el qual fi al costat del compartiment ~e la truja n'hi ha 
un altre d'iguals dimensions, comunicant-se els dos per una portella 

Croquis núm. 2.-Les corralínes d'engreix 

de 30 centímetres d 'altura, així poden p assar els porcells, però no la 
truja, quedant separats. Una distribució interna aconsellable és la 
indicada en el éroquis núm. 1. 

Els animals d 'engreix es tindran en compartiments que facin 5 me
tres per 4 metres, i com a disposició interna s'adoptarà la de doble 
filera amb passadís central, t a l com indica el croquis núm. 2. En cada 

, compartiment hi baur·an 24 caps petits, o 12 grossos, i respecte a la 
longitu~ de menjadora es compta que cada individu en necessita 35 
centímetres. El passadís central deu fer 1 '25 metres d 'amplada. 

L'agrupament de 12 en 12 sembla recomanable, puix procura har
monitzar les regles clàssiques d'engreix que aconsellen fer comparti
ments per cada dos o tres individus, sistema molt car, amb l'economia, 
però tampoc és recomanable aplegar-los en nombre massa considera-. 
ble, perquè l'engreix dintre el lot agermanat és força desigual, degut 
a les contínues lluites que hi han; tots els porcs físicament dèbils su
cumbeixen davant la golafreria dels forts, i demés queda alterada la 
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l!.ranquilitat tan aconsellada per a aconseguir un ràpid engreix. 
El sistema del doble rengle amb passadís ·central, p:ermet repartir 

el menjar amb una vagoneta, enllestint ràpidament aquesta operació. 
No és necessarj de fer. les corralines altes de sostre; solament pu

gui passar un home pels llocs més baixos (1 '80 metres d'altura) ja 
n'hi ha prou, i en els nostres climes no hi ha necessitat de fer cel ras. 

Les parèts seran ben llises, arr~bossades amb ciment lPortland, a fi 

de faciljtar la desinfecció. 
El ¡paviment serà impermeable, amb una pendent del 2 per 100 per 

l'escorriment dels orins, pot fer-se de formigó, o de ciment Porland, 
dibuixant-hi ratlles, a fi d'impedir que rellisquin els animals. Les pa-

'1 
~ 
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Croquis núm. 3.-La menjadora 

rets de separació dels compartiments es construiran de 15-20 centíme
tres de gruix, i 1'25 metres d'alçada. No són suficients senzills em
bans, perquè els porcs al gratar-se o donar-hi cops els esbotzarien molt 

fàcilment. 
Les finestres es situaran tan enlaire com sigui possible, i a fi que 

no passi massa la llum es posaran vidres blaus o verds i persianes; 
els animals en engrei.x volen quietud. 

Les menjadores deuen ésser d'un tipus tal que permetin netejar-les 
i donar el menjar des de fora estant. Un tipus molt corrent és l'indi

cat en el croqui·S núm. 3. 
Finalment un dispositiu per banyar o refrescar els porcs, mai deu 

faltar en una explotació porcina model. El porc pel fet de no poder 
suar per tindre tot el cos recobert de grassa pateix molta calor, i cerca 
amb ins~stència la humitat. De sistemes de banys n'hi ban molts, ja 
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fer-ne un 1per compartiment, un de coHectiu, o refrescar-los >amb una 
manguera o una regadora, etc. 

Una construcció anexa a l'explotació .serf_¡. el natzaret, o sigui un 
departament completament isolat del reste de les construccions, on s'hi 
tenen en observació tots els animals que es comprin abans d'ingressar
los definitivament; és l'únic sistema d'evitar la introducció en l'explo
tació de malalties infeccioses. 

Cada dia deuen netejar-se els compartiments, i dm::ant l'hivern, si 
el paviment és encimentat, s'usarà jaç que es canviarà igualment tots 
èls di.es, car la fredor del trespol els molesta m,olt. 

ENRIC NEQRE 

Les contrarietats en l'engreix de porcs 

E s molt corrent anar a mercat carregat d'illusions i de papers de 
mil pessetes, pensant en la compr.a de porcs de recria per 3J om

plir les c01·ts i engreixar-los. La visita al mercat té mqlt d'interessant 
per a qui s 'hi presenta com -espectador, i és molt més engrescadora :per a 
qui té una mica de ganes de comprar. 

Es veuen le porcellades dintre dels gabions multiplicades en totes 
llurs pr01porcions; del pas de la cort a la gàbia, €ls porcs nCJ semblen 
els mateixos, i l'innocent que porta ànsies de comprat els troba bonics, 
més que no pas el pagès o tractant gue els presenta. 

Un COlp fet el tracte, en enviar la porcellada del firal a l'estació, quan 
els porcs surten foragitats en. tota direcció, ja el nou amo els veu més 
petits que no p~s el retocar-los amb la mirada, estant dintre del gabió. 
Però pensa que són .aixerits, que ja creixeran; que si els ha pagat un 
dm'o o dos més cars, ja els guanyarà. 

Fem a l'endemà el desembarc, i aquell bestiar net i polit del jorn 
anterior ens ve fet urra llàstima; ja no en donaríem els diners que ens 
varen costar. Això quant t~t s'ha presentat bé; més si .per desgràcia 
el bestiar comprat era d'u.n pagès que el tenia malalt i fent-se €1 viu va 
vendre el·s contaminats al mercat, llavors les vint-i-quatre hores els . han 
sigut un suplici dintre del vagó i la malaltia demostra tots els seus 
efectes; uns jauen al recó del vagó, enfebrats, i els hem de fer aixeoor; 
.caminant coixos tot seguint els més aixerits, i un co.p a la co:vt, tJIJ.tre 
la cridòria dels que volen menjar, ells resten moixos, mirant només on 
millor poden j-eure. En veqre que s'apropen a la menjadora i vos 
creieu que van a menjar i només xarrupen l' aigua que sobreïx de l'es
pès farinat o bé prompte inclinen el morro sobre l '€nrajolat i xuclen 
l'aigua de les juntures. 



I 

A gricultum 537 

L'entusiasta visitant del mercat perd enfront d' ei:~a primera escena 

el seu optimisme en l'engreix. Què farà? Porcs coixos, carregats de 

dolor o que no mengen i que presenten algun vermell que fa ¡presumir 

mal dolent. Que viu aq11ell pagès o que mal val aquell tractant! ¿Podeu 

recorre contra d'ell? La llei no ens empara i res es pot fer. Que vingui 

el veterinari i a veure què ens dirà. 
Comencen els mals de cap pensant en el primer contratemps sqfert; 

qUJans dies anem perdent que bona falta faran per a l'engreix. Actua 

el pequari i mor o no mor el bestiar tractat; si no es té el facultatiu, 

llavors mai falta <pli sap o bé opina què es pot fer contra el dolor, o la 

desgana persistent, o algun mal vermell. 
Si es mor algun nodrís, es pensa que amb els demés, molt serà que 

encar no es guanyin diners ; si són més, no resta altr-a camí que salvar 

el que es pugQi; · però el desgraciat que es troba amb el contratemps 

d 'una malaltia roja i ho pert tot, ·mai més vol que li parlin de po·rcs, 

ni -cosa que s'hi assembli. 
Anem seguint considerant que hem desenvagonat bé el bestiar; que 

s 'amotina al ·primer àpat i segueix decidit a menar-se els següents. 

Passa una mesada deliciosa pel bon recriador que així treballa en les 

seves corts. El bestiar sembla que el bufin i un hom comença a fer càl-

culs sobre el pe¡:¡ que faran i més o menys el .que es podrà guanyar al 

preu probable. 
El revés que sovint experimenta tot engreixador, apart de les malal

ties roges que poden presentar-se cada tres o quatre anys o bé sofrir

se contínuament, és la ¡presentació de les caixeres. Els porcs gras

sons són els més perjudicats i això desconsola perquè ¿amb quins exem

plars contarem en pes? No és la caixera simptomàtica de ma;Jaltia 

roja, és la que té a·eguts als porcs un o dos dies sense ni moure's per 

a fer ses necessitats. Si hom no hi dóna importància deixant que el 

bestiar romangui tal coni hem dit, el no menjar un o dos dies el trans

forma totalment; i com que pot durar d'una. a quatre setmanes, tot el 
guanyat en el període .del bon engreix es perd per complet. 

Altra qüestió és 1a 1pèrdua de la gana per enfit o bé cansament del 

gust. El perill està en que no prengui peu una malaltia infecto-con

tagiosa, aprofitant aqueixa oportunitat de feblesa de l'organisme o, per 

altra part, que el bestiar ja no torni a menjar amb l'interès d'abans i 

dongui la impressió de pèrdua. 
Per a salvar les contrarietats que deixem anotades, cal pensar pri

mer en la bona mesura d'esperit que cal tenir en fer les operacions a 

mercat, no dei"X'ant-se portar mai per una apariència i fer-se càrrec de 

la situació real de les coses. 
Al bestiar malalt sigui vingut del vagó o bé als ¡pocs dies de viure 

' 
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en la cort, cal tractar-lo amb serum, ja de mal roig o de pulmonia 

contagiosa, segons els símptomes. 

Contra la coixera el remei és ben senzill. No deixeu que el porc 

atacat romangui ajegut. Cal aixecar.-lo, colpej ant la cuixa malalta for

tament; fer-lo rodar molt per la cort fins cansar-lo, si ens trobem a l 

matí; a la tarda, en menjar els demés, repetiu l'operació. S'ha de 

tenir molta paciència, fins aguantar-los per la cua quan semblin tulits 

del darrera i així fer que mengin. 

Es molt bo el costum d' obli~ar-los a aixecar-se cada matí al nete

jar el lloc on tenen costum d 'embrutar-se, encara que el bestiar sigui 

gras; un poc d 'exercici obligat és la millor medecina contra la presen

tació de la coixera. Semblaria que la medicació seria el més raonable, 

però no és així. 

Contra la desgana per enfit quan el bestiar s'ba de sotmetre a en

greix intensiu, cal no perdre ni una ració; canviant d'aliment molts 

cops n 'hi ha prou , sobretot si es carrega de verdures o altra menja 

cellulòsica . Poques purgues als porcs, car amb l'acció dràstica es per

den infinitat d'elements que han passat de llarg al fer-se 1a digestió. 

El farinat intens de moresc, per exemple, la ració composta de gra 

de civada i moresc i aigua abundant, millora 1a pertorbació operada. 

JosEP SECULI ROCA 

L 'ús del sul fu ròs 

L A vinificació moderna pot dir-se que es fonamenta en l'ús del sul

furós. Aquest gas, d'ús tan fàcil i tan senzill, ha simplificat ex

t:mordinàriament Ja indústria enològica i ha fet possj.ble la preparació 

de vins bons amb raïms dolents. 

Les seves propietats són conegudes de temps, i la seva aplicació és 

ant).ga, •per ò sol en els últims deu o quinze anys ha pres la gran volada 

actual. 
El sulfurós és un derivat del sofre, una co~binació de sofre i d'oxi

gen. Es gasós , irrespirable, molt soluble en l'aigua. 

En la pràctica el sulfurós que s'usa als cellers pot provenir: 

1. De la combustió del sofre, cremant directament el sofre o com 

es fa més correntment, els lluquets. Es el sistema més antic, més sen

zill i més cone'gut; té, però, un inconvenient, i és el de no permetre de 

dosar exactament la quantitat de sofre que es dóna. Però pot conside

rar-se que una part de sofre dóna dues parts de sulfurós. Malgrat aquest 

inconvenient, és recomanable en molts casos : per exemple, per enso-
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frar botes buides després de netejades per preservar-les d'alteracions. 

2. Dels metabifufilts. Són combinacions més complexes de sofre i 

sosa o potassa, solubles en aigua, les quals en descompondre's posen 

en llibertat sulfurós. En general, s'usa el metabisulfit de potassa que 

conté el 57,6 per cent de sulfurós. En la pràctica hom compta el 50 

¡per 100 solament. El metabisulfit de sosa no és gaire usat perquè varia 

la seva composició i perquè per acció de l'aire dóna sulfat de sosa que 

és amargant i purgant. 
S'emplea tirant-lo directament al vi o al most, però és sempre pre

ferible d'aplicar-lo en solucions acuoses, car essent molt soluble en 

aigua, hom té el màximum de su]fm·ós dissolt. 

3. Del sulfurós líquid que és venut pel comerç en cilindres o am

polles metàl:liques molt resistents i de cabudes diferents, des de 25 a 

100 litres. No és res més que gas sulfurós liquidat sotmetent-lo a pres

sió a baixa temperatura. S'emplea dissolt en aigua que en conté ales

hores prop de 66,5 per cent. El dosatge per l'aplicació pot fer-se amb 

els sulfitòmetres o amb bàscula. 

De sulfitòmetres n'hi han diversos models i perm~ten fer dosatges 

de quantitats molt ¡petites. Va molt bé el sistema de la bàscula, que 

és -ja molt usat als nostres cellers cooperatius. Es posa l'ampolla de 

sulfurós líquid damunt d'una bàscula bona i sensible, es pesa, en corren 

els pesos (o es treuen) corresponents a la quantitat de sulfurós que hom 

vol donar, s'obre l'aixeta de sortida i es deixa sortir el sulfurós 

fins que es restableixi l'equilibri. Si per exemple el cilindre pesa 10 i 

hom vol donar 2 de sulfurós, treu aquests dos i deixa sortir el líquid. 

Quan hagin sortit dos, es restablirà 1 'equilibri. 
En el comerç hom troba també altres pl"Odoctes que contenen, ultra 

l'àcid sulfurós, substàncies nutritives pel llevat. Aquests productes do

nen bons resultats, però acostumen a ésser cars; demés el foofat amò

nic que solen contenir, no és sempre necessari i hom pot estalviar-se la 

despesa. · Per això el millor és usar separades aquestes substàncies. 

'L'·acció d~l sulfurós és diferent, segons la quantitat en la qual s'a

plica. Pot esterilitz·ar el most evitant tota fermentació-sigui alcohò

lica o patògena-i pot també impedir solament les fennentacions do

lentes deixant que la alcohòlica tingui lloc normalment. El sulfurós 

és usat en vinificació pels dos objectes. L'ús més corrent, però, és el 

segón. Aleshores impedeix el desenrotllament de micro-organismes .es

tranys que són causa -de les alte'l·acions del vi, destn1eix l'oxidassa i 

per tant, impedeix la casse, dóna vins de poca acidesa volàtil, i per 

últim, preserva d'oxidació la matèria colorant del vi, el qual resulta 

més brillant. 
En conseqüència de l'aplicació del sulfurós el vi pot pendre una olor 
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més o menys forta d 'àcid sulfhídric (ous podrits), però no cal I reocu

par-se'n perquè desapareix ràpidamert al contacte de l'aire. L'airejament 

pot obtenir-se amb un remuntatge o injectant una corrent d'aire . al vi. 

Si hom usa el sulfurós en dosis fortes, el començament de la fermen

tació ¡pot ésser retrassat: si hom vol anticipar-lo pot afegir un xic de 

most en plena fermentació. 

Les quantiats de sulfurós que cal empra r són les següents: 

Pels vins negres i vins blancs brisats: 15-20 g1:ams de metabisulfit 

per carga. S'obtenen els avantatges que hem recordat més amunt. 

Defecació de mostos : Cal afegir la quantitat exacta perquè el most 

no fermenti. S'ha d'anar un xjc per proves. Si hom en posa poc, el 

most fermenta; si en 'POSa massa es retarda o impideix el començament 

del moviment fermentatiu, cosa que é perlllosa. Pot indicar-se, però, 

Ja quantitat de 20-30 grams de metabisulfit per carga com a promig, 

car en alguns casos en caldran més, i en altres menys. Els màximums 

són necessaris sobretot en el cas de vinificar veremes dolentes. 

AGR1COLA 

COMENTARIS 
' La producció de llet de vaca a França 

El govern francès açaba de publicar els resultats d'una enquesta so
bre 'la p roducció de llet en 1913 i en els anys 1921, 1922, 19'23, ço que per· 
met de fer algunes comparacions entre el _període anterior a la guerra 
i el posterior. 

En 1913 la producció total, compresa Alsàcia i Lm·ena, fou de hec
tolitres 128.072,800. En 1921 fou de 106.503,550, en 1922 Çle 113.276,970 i 

en 1923 de 117.038,120 hectolitres. Aquesta disminució en els anys pos
teriors a la guerra, és deguda, com pot suposar-se fàcilment, a la re
ducdó de la quantitat de vaques lleteres. 

Si hom examina la utilització de la llet e:J:} 1913 i en 1923 troba: 

Alimentació de vedelles 1913. 28.986,430 hectolÚtes 
)) )) )) 1923. 25.536,830 )) 

Fabricació de mantega 1913. 43.369,180 )) 

)) )) )) 1923. 38.972,540 )) 

Fabricació de formatge 1913. 14.5&9,430 )) 

)) )) )) 1923. 22.320,270 )) 

L'examen d 'aquestes xifres demostra que la producció formatgera 
ha crescut fortament en 1923 mentre que en 1913 la producció de man
tega era més forta. Això és degut a que la tral1Sfoi'mació de Ja llet 
Pn formatge deixa més beneficis. 
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Sulfat o clorur? 

Es indiferent de donar sulfat de potassa o clorur de potassa? Des del 
punt de vista econòmic la qüestió té el seu interès per tal com el preu 
d'aquests adobs és ben diferent. 

En efecte, al preu de 28 pessetes pel clorur i de 34 pel sulfat, la unitat 
d'oxid de potassa resulta a 0'56 tpessetes en el clorur i a 0'68 pessetes en 
el sulfat. 

Com que els dos adobs contenen al voltant del 50 per cent de potassa, 
els preus de transport són exactament iguals. Si adobem, ver exemple, 
patates, amb 300 quilos d'adob potàssic, ço que correspon a 150 quilos 
de potassa pura, :segons que hom usi l'un o l'altre dels dos adobs tindrà 
un estalvi o una despesa major de 18 pessetes. 

Hi ha av-antatge d'usar sulfat en lloc de clorur, malgrat 1a major 
despesa? Potser en el cas de •subministració tardana sí, per tal com el 
clorur dóna, en aquest cas, resultats un xic inferiors. Però en la gene
ralitat . dels casos .el clorur dóna resultats almenys iguals al sulfat i no 
hi ha raó de preferir aquest. 

Els últim estudis sobre els adobs han demostrat que la prevenció con
tra el clorur no té raó d'ésser. 

L'acció úti l de les g laçades 

Désprés d'un hivern fred, durant el qual hagi glaçat amb freqüèn
cia, la terra queda fl.onj a i esponjo a, de . tal manera que sovint hom 
aprofita d'aquest fet per treballar les terres fortes. 

!Per què les glaçades estoven la terra? 
En primer lloc la congelació coagula el coRoides de l 'argila i de 

l'humus, cosa que destrueix l'equilibri físic de les partícules terroses 
En segon lloc una gelada, mentre dura, asseca la capa superficial 

del terreny; en congelar l'aigua la treu de la tena, que queda dura. 
Aleshores l'aigua acumulada en les capes més fondes, puja per capil· 
laritat a la capa superficial més seca per restablir l 'equilibri. La terra. 
doncs, sofreix de ¡primer una mena de contracció en perdre l'aigua i 
en precipitar els coRoides i una dilatació en rebre nova humitat i en 
•acabar-se la glaçada. 

Passada la glaçada la .capa superficial queda més desfeta i també 
més rica d'aigua. Això explica per què després d 'algunes glaçades hom 
pot treballar un tros on abans no havia pogut entrar per massa ai
xutesa. 

La cr ia de l'austruç 

A Itàlia hom ha fet, amb èxit, experiències per veure si resultav~ 

oconòmica la ·Cri-a de .l'austruç. 
Els austruços es crien •en grups de 25 a 50 en camps tancats. Pre

,fereixen aliments frescos, però es pot subministrar fenc d 'alfals o 
trefle en proporció d'un guilo i mig per cada ranimal adult. Demés, 
cal donar mig quilo de segò. L' austruç ha de tenir a la seva disvo
sició trossos d'ossos i pedretes. 

Donant farratge verd, són rars els casos de mort. Una hectàrea 
d'alfals és suficient per criar deu austruçus. 

Un austruÇ dóna 680 grams de plomes i de 36 a 90 ous l'any. 

, 
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La destitució del glaç 

Interessants per la nostra producció .agrícola, fruitera i hortícol~ 
sobretot, són els ex¡periments darrerament fets al Canadà, de transport 
en perfecte estat de conservació i sense +'emprament de glaç, de peix 
fresc i precisament de llus pescat als bancs de Terranova. Diversos 
vagons de llus arribaren a Montreal després de disset dies de viatge 
sr-use refrigeraci6 de cap mena, tan frescos com si haguessin estat pes
cats un moment abans. 

Aquest tan notable resultat és obtingut sense necessitat de glaç, 
atab l'ús de l'òxid de •Carboni .amb el qual es satura el yagó que ha de 
contenir .el peix. L'acció antisèptica i preservadora de l'òxid de carboni, 
que és substituït a l'aire del vagó, impideix la més lleu putrefacció. 

Aquest nou sistema serà segurament adoptat al Canadà perquè 
rP.sulta, pel que sembla, més barat i còmode qu~ el sistema de refri
geració o de frigoriflcació. 

L'òxid de carboni que és metzinós, és fàcilment eliminat. 

La disminució de producció dels prats 

Sovint els prats, després d'uns quan'ts anys d'aplicació d'adobs quí
mics incomplets,- de superfosfat- que han portat un augment de 
rendiment, comencen a minvar de producció. Hom no sap explicar-se 
aquest fet. El mateix adob, usat en la mateixa proporció, donava 
abans un major producte mentre ara no causa cap efecte. 

Però l'explicació hi és. La disminució de rendiment ha d'atribuir
se a l'exhauriment de les reserves ¡potàssiques' del terreny, exhauriment 
degut al guix contingut, el qual, com és sabut, fa assimilable la potassa 
de In. terra. La subministració de fosfats augmenta, doncs, el consum 
de potassa, que a l'últim s'acaba. 

El remei és ben senzill : adobar amb potassa també i la producció 
tornarà .a pujar: 

Els sindicats que treballen 

El Sindicat vitícola comarcal d'Arbós, és també dels sindicats que 
treballen. La seva marxa ha estat aquest any pròspera i brillant més 
encara que en anys anteriors, car malgrat l'haver-se pag~at la caldera 
nova i les despeses dels treballs, la brisa ha resultat a 4'05 pessetes 
els 60 quilos. S'han amortitzat 15,316 pessetes del préstec, quantitat 
que correspon al 25 per 100 del valor de la brisa; aixi és que el preu 
net de la bris31 és de 3'04 pessetes els 60 quilos mentre els comerciants 
la pagaren correntment a 2 pessetes els 60 quilos. 

Els números parlen eloqüentment. 
Hom pensa amb r.aó que probablement en la campanya que ara es 

comença s'eixugarà del tot el préstec del , qual sols manquen tornar 
unes 15,000_ pessetes. 

L'exportació de plantes vives 

No sols hom posa traves a l'exportació dels nostres fruits. Ara 
Cuba prohibeix la importació de plantes vives d'Espanya, per evitar la 
introducció de malalties. 

El dany d'aquesta prohibiG:ió no és gaire greu per tal com el comer_ç 
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d'exportació de plantes és ben poc important, com tothom srup. L 'in
dústria espanyola de producció de plantes tot just comença pot dir-se. 
Però serveix -per ·posar en evidència-dos fets. L'un és la deferrs3J rigo
rosa que saben fer alguns ·païso.s de la ll!lr pr.oducció, recorrent si és ne
cessari a mesures enèrgiques per evitar danys. A Espanya en canvi, 
van entrant tmnquillainent totes les malalties hagudes i . pei haver i 
un cop dins s'estenen sense perill i sense trobar resistència. 

L'altre fet és que la inspecció de les plantes que s'exporten- com 
per altra part la de les que s'importen- no ofereix gaire' confiança, · 
cosa que ja: sabíem però que dol que sàpiguen també els altres. 

INFORMACIONS COMERCIALS 
Vins 

Ja tenim la -collita als cellers qu•e, salvades ;petites interrupcions, 
hem ®trat IIlormalment. No poden .encara ·registrar-se ·resums, però 
les noves que V>a:n arri'bant són agra.<1oses, car tenillll bon mosh, ld.e: •regu· 

~lar graduació i ·frescor, ço que >fa prev.eure un bon vi. T•al com judi
càvem, els volums no són per a creure en gran anyada, que no sembla 
arribi a la normal. 

, Poquíssim s'ha operat en veremes, i a l ·Priorat !han me:r.escut elecció 
l~ fornidor.es de bon -color, així com ens diuen que els tipus blrun<:S no 
han tingut les sollicituts d'altres anys. Devem foer constar que 'etn les 
poques -ope'I'acion,s de compm sobre peu, ha regnat u!Ila v.eriúablle a!Ilar-
quia, tanta ha sigu~ ·Ja capriciositat dels preus fets, puix han estat des 
de les ~pessetes 1 '50 arrova a les 2'25. 

T8mpoc registrem ajustos a raig de cup, i, sense poguer-ho compro. 
var, ens parlen d'una partida de· cent vuitanta cargues preses a vint i 
sis pessetes hectolitre. Diuen que els tipus era un rosat viu d'uns tretze 
graus mal coberts. 

Les operacions an:lJb vins vells no s'han pas activat per casa, .perquè 
~es •tretes a l'arany¡a; estira .cabells d·e darrera ihora, han tingui -ajusto.; 
funestos. InconWln.ooients del vendre mostrant necessitat d'oestJiíva. En 
aqu-eix punt, per Navarra van millor g.o;vernats, oar operen bons stoks 
negres a 34 pessetes sobre vagó i a 40 els clars. Tots per hectolitre. 

Les noves de fora són paregud¡'ls a les nostres. França sembla 
recollir ·bóna -classe i quantitat, però per dessota la darrera anyada, 
car Argèlia ha quedat notablement reduïda en fruits. Arriba la impres
oió general d 'hav-er-se · avançat m-assa 1es veremes, car el sucre no abun
dava per .rna;nca d.e calor pe:rsistetnt en l'nona d·e la maduració, mes la 
poT d'un canvi de temperatura, ha fet anti-cipar precipitadament el 
veremar. Es estat igual •per ca88, i en fa prova •aquell qui ha tallat 
raïms més ta.rdaDJeil' ruprofitant el benefi-ci de l'aigua que escassejava. 
car troba al cup més suc i més >fresc i equilibi1at. Mes ane\1-li a la 
gent amb consells 4.an bon punt sorollen portadores i es veuen capa
rons! ... Molts 'hauran -collit secalls que podien esm-enar-los amb Ullli 

'¡)oca d· .espeTa. 

/ 
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Com conseqüència de les feines que la collita comporta, els vinya
~ers no s'han dedicat a op·e!'acions mercantils, i el ·comerç, per altra 
banda, tampoc ha volgut apressar-se fins a orientar-se sobre els resul= 
tats del nou vi ·embotat. I aqueix posar-se a l' aguait, no vol altre cosa que 
paciència ... En som tant d1e pacients els vinya!tera! Si el plet fos d'es
perar fatalment, s'hi perdria el fill :de Mahoma sentat al peu de la 
tenda a que hi passi próper el seu enemic. 

Enemic? Quin? Un embut i crònic fet llet per consuetud: l 'aranzel 
i aquell esperar a que, ben madures, ens caiguin a la boca les nespres. 
Però és que, així i tot, fins les més madurés porten pinyols qU!e- fan 
de mal •engolir. 

PERE J. LLORT 
Olis 

Horñ es troba sense saber que dir; amb la taxa, s'han paralitzat 
totes les opéracions i tothom està . pendent d 'ella. 

Al principi no es creia pas gaire en ella i tota l'atenció es girava 
vers Andalusia per veure com ho ipendrien; hi havia qui creia en una 
forLa resistència i que no s'hauria pogut aconseguir un quilo d'oli al 
preu marcat per la Comissaria de proveïments, per6 no ha estat a ixí. 
En quant s'ha anat a una bodega a cercar l'oli l 'han donat sense fer 
la menor resistència 'perquè· el propietari d'allà no és amic de raons 
i menys de posar-se malament amb els que manen. 

Els comerciants d'aquí no hi creien tampoc que vingués aquest oli, 
però com a ciutadans què es sacrifiquen per la pàtoo, donaven l'oli 
a preu de taxa i això que a mòlts els costava més car. Hi barrejaven 
no obstant el seu tant per cent d'oli de cacau. Per aquesta raó no 
s'han determinat a anar a cercar l'oU fins ara que han vist qu:e en 
altres capitals hi arribava. 

Les disposicions sobre la; taxa han fet que el mercat se'n ressentís 
enormement ;i que tots els olis ba ixin sensiblement de preu; no obstant 
això es pot dir que no es fa cap operació, malgrat notar-se bastant les 
ganes dels tenedors, de vendre. -

Si continúa així, la sjtuació no millorarà pas1 si no que tot al con
trari, anirem cada dia més per avall fins que els nostres preus es nor
malitzin amb els que fan els mercats estrangers. 

Mentre les existènctes velles es van quedant a casa del productor 
sense poder-les vendre, cada dia ens apropem més a la nova collita, 
que si bé per les nostres contrades no . serà molt abundant, tampoc serà 
tan magre com la passada. Cal, doncs, començar a parlar de preus 
nou~, i amb la perspectiva, que els mercats presenten i amb les traves 
que tenim (drets d'explotació, taxa, etc.), no cal pas que ens fem gTans 
il:lusions pensant ep. preus cars. 

El comerciant, escamat de que els olis que va comprar a les nostres 
contrades l' any passat encaTa els té a casa i no s'els !pOt treure per 
ésser cars, no es llençarà a comprar si no és a un preu que li sembli 
que 1pugui obtenir un prudent guany. Eis 'per això que els nostres pro
ductors d'oli han d'anar amb la màxima prudència i no deixar-se por
tar per la manca de primera matèria que sempre indueix a pagar preus 
més cars, per l 'únic fi de no haver d'estar parat. 

Els preus segurament seran inferiors als que actualment es fan i 
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si. no ve una lliure exportació, no seria pas estrany que veiéssim els 
bons olis del país ·vendre's a preus Jguals als dels coi-rents andalusos. 

Els preus fets amb l'oli lliure han e tat molt variats; no obstant po
dem apuntar : Andalusos corrents, de 52 a 53; Andalusos fins, de 54 
a 56; Caspes, de ·57 a 58; Borges, de 57 a 59; Aragons, de 57 a 60; 
Reus, de 58 a 60; tot duros carga de 115 quilograms i posat al magat
zem del comprador. 

Els refinats s'estan fent entre 58 i 59 duros carga. 
Els de cacauet, 130 i 135 pessetes _els 100 quilograms. 
En ço que es refe1•eix a l'oli de sansa, hi ha una calma completa; 

els magatzemistes i ·els saboners en tenen bastantes existèncie" i no 
volen comprar-ne ·a cap preu; els de baixa acidesa són més buscats 
per a destinar-los a la neutralització i nsos industrials. 

Es paguen els corrents a 33 duros carga; els de baixa acidesa s'arri
ben a pagar fins a 42 duros si la seva acidesa no arriba als vuit graus. 

LISISNI A DREt: 
Cereals 

Durant la pre ent quinzena els tenedors de blats de Castella. han 
elevat els .preus sostinguts darrerament, havent abundat força menys 
l'oferta venedora, i els faqrlcants de farina que han volg\lt comprar, 
han hagut de pagar al preu mínim de demanda, pel qual motiu, les 
transaccions han estat quelcom meny importants que les efectuades 
durant la setmana anterior. 

La tendència ferma dels altres cereals, ordis, civades, sègols, con
tinua amb tanta; o més insistència que amb els b1ats, encara més 'potser 
per ésser destinats de preferència aquests grans per o. l'alimentació del 
bestiar. Els morescos Plata continuen pujant, havent-se operat molt 
amb els embarcaments dels propers mesos d'octubre, novembre i de
sembre. 

Les vendes que creiem -.oportú anotar són les següents: Blats: ex
tremenys, de 42 a 43; Castellans, de 43'50 a 46'00; blat i\lontblanch, a 
48 •pessetes €ls 100 quilos; sègols de 35 a 36; civada extremenya, de 
35 a 36; idem roja, de 32 a 32'50; ordi extremeny o manxego, de 39 a 
39'50; moresc Plata nou, de 37 a 37'50; f.avons extremenys o andalu
sos, de 48 a 50'50, tot pessetes els 100 quilos, amb sac; els blats sobre 
vagó origen, els altres gèneres sobre carro plaça. 
I LLUís MARSAL 

Fruits secs 

Està tocant al seu ·termini la recoJ.lecció · de l 'avellana, havent-se'n 
venut molta deguts als preus alts que ha aconseguit aquest fruit du-
rant l' època ae· recollecció. , 

El p1incipal motiu de la forta puja ct·aquest article obeebl: a que 
Turquia no ha venut, havent-se format un gran trust per tal d'ajudar 
materialment als colliters en la llur resistència a vendre fins acabar 
de recollir tot el fruit, aconseguint així tnajors preus. Sembla, però, 
que darrerament han fet algunes vendes. 

L'ametlla continua' a preus alts, excepte la classe mollar, que ha 
sofert una baixa -considerable. 

El mercat avellaner de Reus està molt animat en tota la contrada, 

------------------~----------------------------------- Y 
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pagant-se la d·el colliter, de 85 a 86 pessetes el sac de 58'500 quilos, i la 
negreta s'ha arribat a ¡pagar fins a 90 pessetes. Continuen els embar
oa.ments i els ajustos per l'estranger. 

Figues de Fraga de la nova collita es cotitzen de 12 a 13 pessetes; 
les de Mallorca a 6 pessetes i les murcianes a 5'25 la caixa de 10 quilos. 

Actual~ent es cotitzen els següents preus sobre vagó estació Bar
celona: 

Ametlla en gra: llargueta propietari, a 475 pessetes; esperança pri
mera, a 478; ídem segona, a 467; comuna, a 442; mareona, a 538; pla
neta, a 500; Mallorcru escollida, a 450; idem propietari, a 423; totes 
el sac de 100 quilos. 

Mollar en closca, a 85 ¡pessetes els 50 quilos. 
Avellana en gra: !Primera, a 384; ídem segona, a 340 els 100 quilos. 
Avellanfll en closca: Negreta extr·a, a 99 pessetes els 58 qullos; ídem 

garbellada, a 95; propiétari, a 89. 
Pinyons pelats : catalans, a 350; castellans, a 355 pessetes els 100 

quilos. 
ESTEVE HOMS 

NOTICIARI 
La conferència de L'oli·- Ha estat publicada una R. O. determinant 

els representants que han de pendre part a la conferència ò.e l'oli que 
es celebrarà . el deu de novembre. Es discutirà en ella el proveïment i 
la distribuCió de l'ol). dintre l'Estat, l'ordenació ~e l'exportació i l'or
ganització de les vendes a l'estranger. 

-La Junta peT la cnació de l'Institut de Crèdit Agrícola. -S'ha 
reunit a Madrid per redactar el projecte definitiu. Déu vulgui que el 
Banc vingui aviat. 

-El vi nou. - Ens diuen del Penedès que ja s'·han efectuat tran
saccions sobre el vi de la nova collita al vreu de dues pessetes el grau
hectolitre. 

- .El temps. -Després de les darreres pluges, el temps ha refrescat 
un bon xic en general, i entre la refrescada i l'haver an•ibat . ru les 
primeries d'octubre, ha estat general la gran desfiladru dels senyors 
&stiuejants. Fins a ¡'any que ve, doncs, els ¡pagesos podran fer de pa
gesos amb tranquilitat. 

- PedTegada.- La tarda del 23 descarregà una tempesta seguida 
d'una forta pedregada, d'una intensitat poques vegades vista a la vila 
de Cambril i altres localitats al Camp de Tarragona. 

-A la Ten·a Alta.- Es trob¡¡n en plena temporada de verema, 
essent la collita força migrada. El raïm negre es paga enguany a 
18'50 pessetes els 100 quilos; el bLanc, a 20. 
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-El mïm a ce1·tes 1·egions italianes s'està 'pagant a 10 i 12 lires els 
100 quilos, és 3J dir, a 304 pessetes. 

- Les inundacions a França que han tingut lloc els últims dies de 
setmana, f!an destruït grans extensions de vinyats. Encara, però. no 
es pot preveure l'influència que això tindrà en la producció de vi. 

-La tau>nja . Ens diuen de Castelló, que degut a les fortes calors 
que han patit a l'horta, la taronj1a es troba força avençada, així com 
també la mandarina, que confien poder collir enguany un mes abans 
que l'any passat. 

-A la Plana de Vic h. Les n0tícies que rebem de la Plana de Vieh, 
ens diuen que les terres es troben en un estat d 'rassaonament perfecte, 
podent-se enguany fer les treballades amb tota facilitat. 

-Da Unió de T(iticulto1·s de Llevant s'ha adreçat a totes les socie
tats adherides, recomanant-les que demanin al Govern que no sigui po
sat en vigor el Reial Decret sobre alcohols, per estimar-lo contrari als 
interessos de la viticultura espanyola. 

-PTou incondis. D'Almoster rebem notíciles d'haver fintb el ma
lestrue període de cremes de boscos que amenaçava deixar pelades 
aquelles belles contrades tarragonines. Aquesta bona obra és solament 
deguda a la bonhomia de Sant Pere, que darreram€llb obrí un xic l'ai
xeta de l'aigua. 

CONSULTORI En aq uesta secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a totes 
les consu ltes que facin e I s llegidors 

M. A .. P ., CITJ1'AT.- Li hem contestat particularment. 

S. P., SEu n'URGELL.- Li hem contestat particularment. 

D. M., LA GARRIGA. -Els seus ceps són malalts de clorosi, degut 
probablement a la naturalesa de la terra fortament calcàrea. 

Podi a finals de novembre i pinti les ferides amb una solució de sul
fat de ferro al 40 per cent, repetint cada any l'operació. També ~pot 

donar uns 250-300 grams de sulf·at de ferro per cep, al començament 
de la primavera. 

Durant l'any, quan hj llan fulles, pot fer una polvorització amb una 
solució a l'ú per cent ·de sulfat de coure. 

J. P., VENDRELL.- Les seves gallines per una malaltia produi'da per 
un acà rid que viu entre les escames de la pell de les potes i tproduei'X 
el mal. El remei consisteix en estobar primer les crostes, aplicant una 
substància grassa com vaselina i oli per poòer treure-les sense fer 
dany ni fer sortir sang. Després damunt les potes ajxí netejades s'a
plica una pomada de sofre cada do o tres d\es durant un parell de 
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setmanes. També pot usar-se bàlsam del !Perú, oli de cade o simple

ment una emulsió de petroli en aigua. 
Per evitar el retorn de la malaltia cal desinfectar sovint els ga

ll iners. 

A. M., TORTOSA.- Hem •passat la seva nota a l'Administració. El 

fet qu e lamenta no depèn de nosaJtres, 1per ò procurarem que no passi. 

més. 
A part li hem tramès el fulletó que li interessa. 

R. s . 

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

BOTAHLLBERES §DE de~a~~i~:~~~ 
al trasba ls ie vins i 
olis · MOTO -a OM· 
BES per a bod~gu<S -JOAN 

ESCA VOLA 

i sind ica ts agrlco l~s, 
de p~ l its i grans ren
di ments · AIXETES 
de totes classes per a 
tines de c i me n t' y 
fus ta -----

Jaume Giralt , 21-Telèfon 1430 S. P.-B.;.RCELONA 

··································································································-

BOMBES 
(fNIRÍfiJGIJE§ 

GR UPS TRA NSPORTABLÉS 
especial ment in dicats per a recs 

, ...... SlSTE~ ..... ._ ......................... -.... 1 

, • 

HHR~~ll 
mogudes per 
corretja o di
r ect ame nt , 
acoblades a 
mot o r e lèc
tric o motor 
de be n zi na 

BOMBES 
D' E NCEBA T A U T O MA TI C 

Les bombes BllRDOLL NO 
PO RT EN premsa-estopes i 
·van am b coixinets de bÒles 

'W,- !!~E!Eñliï"BnoGIIEn~ ·I 
., Bartelona _ 

IÉn 6'irlglr:vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



········~········~~;·····································~··········· ·····a..···········••)l•ll!••········: 

Si voleu conservar bé els vostres vins llui
teu contra les malalties, atureu l'augment 

de l'acidesa 1volàtil amb el 

. • . • . . .. : . : 
PASTORITZADOR .DEPATY : 
model 1924, sobre peus o rodes. Aparell 
el més perfeccionat . Gran rendiment. · 
Absolutament eficaç. Operant molt fàcil-

ment i ràpidament netejable. 

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

8òsculo IDrtòtil Ullfl· 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

BEZIEPS 
(França) 

EXACTITUD 
PRAC.T ICA 
ECONÚMICA 

:················································ ...................................... !!!•••········ 
S Filtres · PI N E 'L PRODUCTES ENOLÓGICS 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Brillantor 

perfecta 

dels vins 

111111111111111111111111 

- Molt sòlid -

Preu reduït 

DE LA MOLT ACREDITADA CASA 

J. LAFFORT & C.0 

======= de BURDEOS 

A nti-fe rmentS', ta n in s, 
Co les de peix, ge latines 
Clarificants, Sabes, etc. 

.·········································~······················ ··································: i Representant: PER.E SA NS- Lleona, 13, entl.- Barcelona i . . 
=~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ll•••••••••••••e•• .,••••••••••••••••••••••••••••= 

J 

La BOMBA que 
reun eix le s ca
rac t erís tiqu es 
més avan ta\ joses 

É S L A 

TANK 
La ÚNICA que no té estopada 
No n ec ess ita engrassamen t 

Represen~ant exclusiu: 

J. Maristany Casajuana 
Consulat, n : 1 : Barcelona 

EA dirigir·vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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URALITA 
per a cobertes i per a recobriments, Tuberia, 

Dipòsits per aigua 
• 

Sostres d'Uralita 
per a em plear en la Lluita contra la mosca de l'oliva, segons el 
sistema del professor Lotrointe- Els sostres d'Uralita són inoxidables, 
lleugers, de duració indefinida i no tenen competidor - Els sostres
d'Uralita són fabricats amb amiant i ciment exclusivament - Els 
sostres d'Uralita han sigut empleats , per consell dels senyors Tècnics 
de la Mancomunitat de Catalunya i del de varis Consells Provincials de 

Foment catalans, amb èxit satisfactori 
I 

Demanen prospectes l prens a 

URALITA, S. A. 
Central: BARCELONA, Plaça A. López, 15 - Telèfs. 1644 A. i 848 A. 

Madrid • V alèncla • S e v li I a • L I e y d a • S a I a m a 11 e a - To I e do 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Compañía Anó·nima ~ 
de Productos -
Químic os 

Sollat dc ferro dc 
tlasscs cspctíats 
per a l'aèrítulfura 
1\clds Sulfúric, muriàtic i 
nftrlc, pors i comercials 
lloms, Bisulfats de sosa 

- SUUat d'll-.lmina, de sosa 
de zenc. Plini de plom, litar· 
sUri, sulfur de ferro, etc. 

HONf:IDI, :!3 

Barcelona 
51UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllltllllllllllltlllflfllllllfllllf. 

LINIMENTD 
ALDNSD DJEA 

PARA 

Cabal los, Mul os· y As nos. 

No mas fuego ~ñales en Ja piel. • 

· . Vejlgatorioyresolutivo el mas activo 
y económico de cuantos se to noten. 
No df:ja Ja marca mas leve en la piel. 
Se garantizan sus efectosy actividad. 

.Se envia un fra;;d'e muestr.a a los 
Sres.Veferi"!!:!!!s que lo pidan. 

llEPOSITARJos: .J.URIACHv(~ (S.ENC) 
BRUCH, 49.- BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Declarada d'Utilitat Públlca pel Mt.nldert de Foment en 3 de maig de 19%% 

L Y s 1 NE 6 R E z A. oeslntec:c:ló 1 desodorUzac:ló prowacoc:a en éenerlll. 

ZO OL Y SINE. Per lli bestiar. * JI6R OL Y SINE. Per llis camps. 

Consulta tècnica gratis. "" Fullets especials a petició. 

concesslo• S A JNTRA Rllmblll de Clltlllonya. 00 
narlsúnlcs e e BARCELONA 

Ca17lps Elisis de Lleyda 

S'en11iart.'Jn 
griltú eb ciJt.l
legsde les dife
rents seccions 
que es dedica 
ilquestiJ Cilsa 
a tots eb que 
ho sol-licitin. 

Gran Centre de ProducciOn$ Agrlcolt:$ 
Fundat per D. Francesc Vidal i Codina en :1664 

Dirigit per D. Silvi VI
dal Pérez, provefdor 
de l'Auociacl6 d' Agri
cultors d'Espanya. 

\ 
/// 

Especialitats que recomanen a 
aquest i! antiga i acrediti! da casiJ 1 

Arbres fruiters 
en grans quañtit~Jts, de les es

p~cles í varietats més superiors 
que en tot Europa es cultiven. 

Ceps Americans 
Empelis, bilrbats, est~Jques, in
jediJbles i plantacions / Cereab 
de grilnproduccl6, llavorsiJlfab, 
tr~bol, remolabces, nilps, etc., etc. 

// Direcció 
telegr.lficiJ I 

~Vidal-Ci!mps 

Elisis- Lleyda > 

Tel~fon n. • %c!l 

En dir-igir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJOUL TURA 



RflJOUS. HUlfS. JOfXOS 

Forns Assecadors 

VDA. J. F. VILLAL TA, s. EN 

BARCELONA 
Oficines. 

Nou Sant Francisco, 28 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maquinària i aparells per a l'agricultura 
I 

PERE PARÉS 
Passeig Duana, 15 

Barcelona 

Diversitat de models i 
tam anys de FIL TRES 
«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 ba 
gasto d'entreteniment, 
com de paper amianto, 

etcètera, etc . 

i 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
En dirigir-vos a les cases anunciadOres, citeu AGRIC.UL TURA 
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REFRIGERACIÓ 
DEL MOST FORA 
DEL CONTACTE 

DE L'AIRE 

amb el refrigerant de 

cobertes movibles 

Suprimida la circulació 

interior dels mostos 

El suspendre la circulació per l'interior, dóna un augment de 
rendiment, més regularitat en el treball i disminueix el consum 
d'aigua . Es neteja més ràpidament i no oiereix cap dificultat .. 

Refrigerant Capil·lar "lAWRENCE" 
E . . • p t Sl b 192"" {GQAN PREMI . 

XpOSICIO as e ur - ras urg u 2 DIPLOMES D'HONOR 

BIRON & LIEGE Enginyers constructors ULLE (França) 

Representant per Espanya: PERE SANS· Lleona, 13, Entroi.·BARCELONA 

--- --~ l 

Bascula IDEAl 
------Per al Camp 

Denta neu 
e I fulletó 
ex plicatiu 

(PATENTADA) 

adaptable per 
arreu i fàcilment 
transportable 

R. ROCH H. 

FÀBRICADE I 
BÀSCULESl 

CAIXES PER 

A CABALS 

Carretera Coll Blanch, 31 : Tel. 484 H : (Hospitalet) BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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~ BOM:BA ~ 
-CARRERAS-
-

§ I 

-= 

Si s te ma Patentat 

Trasbalsa vins i olis sense alterar llur natu
ralesa - Aspira l 'aigua a S· metres i l'eleva a 
qualsevol alçada - Consum la meitat de força 
que qualsevol altre sistema 
Suporta elevades temperatures dels líquids 

Duració indefinida : Garantia ii·Ji
mitada : Nombroses referències 

•••• 

Carrera§ .,- Permanyer 
Corts. 462 Telèfono 888 H. BARCELONA. 

-

-
~uluuuuuulmmnumulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 

Tip. Emporivm, S. A.- Ferlandina, 9 lli -Telèfon 5329 A.- BARCELONA 


