
Plaguicida 
T { per a la desr as trucci6 de les 
plagues del camp i jar
dins. 

Vidicida 
Tr{as p~r a tenir els 

vmY.ars sans I 
extingir la Ftloxera, Oí
dium, Mlldew, insectes, 
larves, etc. 

Ganad i cid a 
Tr{as per a la higie

ne I curació 
del bestiar i aus. 

Anofelicida 
T I per a matar r aS mosquits I evi
tar el Paludisme. 

Sani ci da 
Tri' as Mi~rob!cid.a, 

antisèptic, m
secticlda i parasiticida 

Dlretfor: IIJ61J51 HIION5 
Coi•Jüoradon: 

EX•Prolessorsl ftcnlcs del De
plll1amem d'Attrtcuuura deia 
nancomnlliUd de CafaiDDYa 

¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!! 
Assegureu les vostres 
collites-Podeu tenirel 
vo!itre 

~~si~~ GERMICIDES 

Ela~o-

rats per: 

Són els únics produc
tes incomparables 

Avalats per la patent 
o.J'invenció per a tot 
el món núm. 8Sr24 
Practicar un assaig 
equival a convertir
se en propagador 
Consulteu el nostre Depar
tament tècnic que us re
soldrà ¡¡ratultament les 
vostres dtficultars-

No són veri
nosos - No 
corroiexen 

Demaneu nos
tre fullet 

BONO, CUSÓ i C.•, LTDA. 
Consulat, I - Telèf. A. 4978 - BARCELONA 
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,·.~-· Vi.ER·EMA' ., 
)lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll) 

Material .i maquinàri'a per 

J' alaboració : Vagonete;s, 

Trepitjado~es de 2 i 3 ci-,. 

linJres : Trepi~adores 
I 

Separadore$ i Escorredo-

res : Construcci6 nacional 
• ' !t 

1 es~rangeres. 

Premses contínues·: Prem-

• ses hidràuliques : Bolllhes 

especials per a · mostos. 

Impulsadors de verema. 

Marques exclusives; "MARMONIER 1 MABILLE' ' 

Motors per a l' acoplament 

VICENS VILA CLOSA . 
Successor de KEGELLS I VILA 

Material Viti-Vinícola. 

Procl1,1ctes Enológics mar

ca "ENOL" : A parells 

per a anàlisis dels vins. 
""' 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Direcció telegràiica: 

111111111111111111111111111 

'PASSEIG DE 
GRACIA, 88 

Telèfon 1338 G. 

BARCELONA 

•n dlrl&lr-.~tol ·• ,... ca••• anun'cladoru, ·citeu AGRICULTURA 

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

de l'acidesa volàtil amb el 

PASTORITZADOR UEPATY 
model 1924, sobre peus o rodes. Aparell 
el més perfeccionat. Gran rendiment. 
Absolutament efic.aç. Operant molt fàcil-

ment i ràpjdament netejable. 

Max Depaty,de París 
····················-·············-····························································· 

Hòscula 10rtòtil Vllfl· 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

BEZIEUS 
(França) 

EXACTITUD 
PRACTICA 
ECONÒMICA 

........•...........•.............................................. ,. ............................. . 
Filtre8 PINEL 
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJJJIIIIIIIIIIIIIII 

Brillantor 
perfecta 
dels vins 
111111111111111111111111 

-Molt sòlid

Preu redul"t 

PRODUCTES . ENOLÓGICS 
DE LA MOLT ACREDITADA CASA 

J. LAFFORT & C .. o 
========de BURDEOS 

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

= •• _. ••• ~ .. ••••••••••••••••••• ··········································-························: 
e S : Representant~ PERE SA N'S- Lleona; 13, entl.- Barcelona • 
: : . : •••-••••uau••••••••-••••-•••••••••••••••••••u-:_••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••• 

................................................................................................... 
J. ROtG CHOVAR 
Muntaner, S3-Tel. 2390-A 
BA ~RCELONA 

···- 80M-B-ES 
TU BERlES· MOJORS 

.... -. ......... -------····· .. -···-·················-········-··········· .. ············ 
En dlr.IKit>·VDI a t• ClaMI anuncladoNIII) citau AGRICULTURA 
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Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnlc·s 

com els de major rendi
ment I de mc!s utilitat per a 
tota classe de cultius. 

Tot agricultor progressiu I 
amant dels seus interessos 
que desllgl augm~nlar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels avantatgesqueorerelxel 

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

Pessetes 12,000 

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

propietats 

Pessetes 7,000 

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

Demanar catàlegs I proves al re
presentant general a Espanya: 

Automóvil Salón 
Trafalgar, 52 BARCELONA 

§!'illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111ffl 

·~ 

Declarada d'Utilitat Públlca pel M'nhterl de Foment en 3 de maig de 19%% 

L Y 11 NE 6 o E z 11.. oesinleccl6 1 desodoriiZaciC) prowacuca en ~}e neral. 
ZOOLYSIJIIE. Per al bestiar. * li.GDOLYIIJIIE. Per als camps. 

Conaulta tècnica gratis. ...,· Fullet~ eapeclals a petició. 

toncesslo· s A JNTRA Rambla de C:atalun)'a, 66 
narls únics e e B A R C E L O N A 

En dirigir-vos a les cases aqunciadores, citeu AGRICULTURA 



Publicacions Aerícoles ucALPE'' 
80 CATECISMES PUBLICATS CATECISMES DE 

L'AGR I CULTOR 
I EL RAMADE R 

I 
Meda lla d 'or en el Concurs 
Naciona l de Ramaderia , 1922. 

La primera biblioteca escrita 
per a Espanya i països ame
ri cans . 

PUBLICATS BAIX 
LA DIR ECCIÓ DE 

LLuís DE HoYos SAINZ 

Els Catecismes de l' Agricul 
tor i el Rama de r, fulle\ons 
d ' Agricultura popula r i pràc
tiques agrícoles i pecuà ries , 
consten! de 32 pàgines , de 
190 per 135 mm., amb tipus 
de ll etra molt clar, ll egible i 
profusament iJ •Iustrats en el 
text i a mb làmines en negre 
i en color. 

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

Aquest• Revista serveix als 
seus subscriptors les Pu bli
cacions Agrlcoles • CA LPE • 

Sèri es IV a VI - Agricu ltu ra gene ra l, pato logia vegetal 
y cultius herbacis . Preu de cada Rúmero : 50 cèntims 

I o. - Los Abonos bar a tos. - J. M. a de S oroa. 
11. - El Barbecho. - G. Matallana. 
12 .- Los ~bonos del Trigo.-J. Navarro de Pa-

lenc ia. 
I 3. - Cultivo del secano EspaiÍol. - Z. Salazar. 
I4. - Como se el i ge uri arado.-J . de C. Lapaza ran. 
47. - A bo nos del olivo.-!{ . López Mateo. 
48. - Como se compra un Abono . - M. Garcia 

Lu zón . · 
IS. - Esterilidad de las flores. - L. Navarro . . 
r6. - Enfermedades criptogamicas de la remola· 

cha.- R. Go nza lez J:<ragoso. 
17 . - Roedores del campo y de los almacenes.

A. Cabre ra. 
49- So . - Formularia de terapéutica vegetal. -

A. Azanza. 
Sr.- El odium y el míldiu.- J. Sancho Adellac . 
18 . - Ellupulo y su cultivo. -J. Hernandez Ro-

breda. 1 

I g. - La Berza: Variedades y cultivo.- L. de 
H oyos Saín z. 

20 -El Garbanzo: Cultivo y Comercio.- E. Ve
ll a ndo . 

S2.- Remolacha forrajera.-M. Na red o. 
S3 - 54 . - La Avena: Variedades y cultivo.- V. 

Od riozo la. 

HHJOlfS, . HUlfS, .JOJXOS 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

el seu rendiment. 

La casa VILLAL TA, de Barcelona, és la que millor podrà· servir-lo en 

Màquines, Forns Assecadors 
i tot el q*e pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui avui mateix a la SECCIÓ A de la cas.f 

VDA; F. VILLAL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

Apartat correus n. 0 65 
Telèfon 568 
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Molí 
I 

lrifurador llelea 
--- !i~!i~~; ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-"RoJal lriumph" 

lles I necessl· 
fats per a I' e· 
Iaboracl6 de 
:: pinsos :: E LS més perfectes del món, molen, 

tam i ss en i barregen arn b una 
sola passada totes les matèries, ja si
gu in dures, mig-dures o flonges: ce
reals, palles, alfals, garrofes, terres, 
sucre, calç, guix, troncs, fulles, dro

Tenim mnn· 
fada ona sec· 
cl6 d'assares, 
on poden 
veure•s fon· 
:: clonar :: 
Refertncles a 
saUsfacc 16. 

gues, ossos, 
ordi, civa
da, draps, 
sofre, espi
gues de blat 
de moro , 
canyes, 
adobs, etc., 
especial per 
a barreges 
::íntimes:: 

- l'foUes IBCilf• ïïiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiïiíiiiiïiiiiiiiiiiïi¡¡¡¡¡¡ 
tats de pasta• 
:: ment 

Grans existències de Holins a mà :•: 

POlVORITZADOR "lE UTIONNEl" 
Per aire comprimit : Alta pressió continua : La compressió 
de !"aire sols es verifica una vegada al dia: Bl més eficaç per 
al tractament dels arbres :: Adquirit pels -..ervels Tècnics 
d ' Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya: Blanqueja 
1 pinta 100 metres quadrats en 10 minuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona 

''La Xeringa A vi. cola" 
PER A TRACTAMENTS DEL 
BESTIAR, AUS I JARDINS 

M • H E N I N G RllPREIENTllNT 
consell de Cent 

(entre l'fontaner 1 casanova ), 239 • BARCI!LOIU 

Prospet:tes Slratis 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



LINIMENTD 
ALDNSD DJEA 

PARA 

CabaJios, Mulos g Asnos. 

No mas fuego ~ñaJes en la piel. • 

Vejlgatorioyresolutivo el mas activo 
Y económico de cuantos 5e conocen. 
No deja la man:a mas ieve en la pi el. 
Se garanfizan sus efectosy aclivldad. 

5e envia un fra~e muesfra a los 
Sres.Ve.terinarios que lo J!Ídan. 

DEPOStTARtos: -I.~CHvC~ ('S.ENC) 
BRUCH, 49.- BA!lCELONA 

B~scules 
c.aix es per' a 

c~hals 

{P~[b~f(l?)~~ 
PArlament,9 

I 

~&lf<S~~®IíiJ~ 
......,-....,.·---

-. ....., _ _... ______ _ 
•••••••••••• 

Compañía Anónima 
·de Productos 

·· ouímicos 

~ Sollat dc ierro dc 

¡ ;.~!~~~~;:~!;.~ 
nitric i floorhidrlc. .. Amo- . 
niac JÍnrissims I comercials. 
'lloms, Bisulfats de sosa 
Sulfat d'Alúmina, de sosa 
de zenc. Mini de plom, Utai'
sUri. sulfur de ferro. etc. 

HONf.ADA, 23 !==--

~ Barcelona . 
a ..... ,. ............... " ............................................. a 
......................•..................•..... . . . . 

¡ 11§01 . . : 
: 

Insecticida indispensable a 

'·Agricultura 
Ramaderia 
i Higiene 

Demani 's el fulletó «EL U
SOL EN AGRICULTURA • 
qu¡; enviem gratis 

De venda en principals Drogueries 
i en la fàbrica de 

vauts· Germans 
Massini , 79- Sans-Barcelona ¡ . . . ................................................ 

En dirigir-vos a lea case" anunciadores, citeu AGRICULTURA 



~ .............................. ~! 
~ HIRR[3 f0R[3JHl3 0[ fiRHU P[RUIUOR[ . 

~ 
Espécies forestals les més apreciades i que durant aquests darrers anys ·~~ 
han merescut l'elogi dels principals repobladors i enginyers de Monts 

El miler Pies. 

~I '.• PI Cedre, d'Europa, de 2 anys, 3S a -1-S cms. 110 

l' PI lnsignis, de 2 anys, 3S a 4S cms.. . 100 
~ PI Melis, d'Austria, de 2 anys, 3S a 40 cms. . 70 

PI Cedre, del Japó, de 2 anys, 40 a 4S cms. 110 I 
~ PI Melis, de Còrsega, de 2 anys, 3S a 40 cms. 7S 
~ PI Marítim dc Corté, de 2 anys, 3S a 4S cms. . 7S 
·~- PI Muntanya, de 1 any, 2S a 30 cms.. . 6o 

l' AVET comú, de 1 any, IS a 18 cms. . 110 
PI Silvestre Escòcia, de 2 anys, 3S a 4S cms. 6o ~ 

l' AVET de Douglas, de 2 anys, 2S a 3S <:ms. 100 

l
i VERN, de 3 anys, ¡'So a 2 metres. . 1.100 ~ 

ACACI A comú, de 2 anys, So a 6o cms. . 7S 
CASTANYER comú, de 2 anys, 6o a Bo cms. 100 
CASTANY ,R del Japó , de 4 anys . . . 1.Soo 

Xl PRER Piramidal, de 2 anys, 3S a 40 cms. . . , 100 
POLLANCRES, 1 '2oo a 1 'Soo metres. 3So 

Xl PRER Macrocarpa, de 2 anys, 40 a 4S cms. . 100 -~ 

POLLANCRES Estaquetes, 1 a 1'400 metres . 12S 

~ 
ESBARZER Al bar (per a tanques) 3S a 45 cm s. oo I 
EUCALIPTUS Glòbuls, de 2 anys, So cms. ISo ~ 

~
• FREIXE Americà, de 2 anys, 3S a 40 cms. 100 ~ 

.- FREIXE comú, de 2 anys, 3S a 40 cms. 7S 
FAIG com.ú , de 2 anys, 2S a 3S cms. 6o 
MORERES blanques, 1 any, 6o cms. I 12S 
NOGUERA com'Ú, de 2 anys. . 400 
OM país, de 2 anys, 3S a 40 cms. 6o 
PLA TAN, 2 metres . . . . . . 7So ~ 
ROURE roig americà, de 2 anys, 40 a S<3 cms . 12S ~ 

AMETLLER. 12S 
AVELLANER . . .· . 2oo 

PLANTIU PER A FQRMACIÓ DE VIVERS ~~ 

~ 
CIRERER l)E STA. LLUCIA . 200 
PRUNER MIROBOLAN. 2So ~ 
CODONYER. . . . ·,' 200 

. NESPRERA comú, 100 plançons. 1 • 6o 

'
·~ POMERA Silvestre, de 2 anys. 12S ~ 
~ PERERA Silvestre, de 1 any. 12S ~ 

.l' Disposem de planti u d'un any, a preus reduïts ~ 

.~ 

~ 
EL 

Partida mlnima que servim, 500 plançons de cada varietat 

Deinani's el catàleg general 

CULTIVADOR MODERNO 
Tnlalgar, 76 Telèfon 1966 S. P. Apartat 625 

BARCELONA 1 
............................. ~ ... ~--........ -........... ..,.,... ..... w. ... ~..-.. 

~n dirlg'lr-voa a les cases anunciadores, e teu AGRICULTURA 



ANY VIII 20 DESEMBRE DE 1924 NúM.24 

AGRICULTURA 
llEVISTA AOil!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 I 20' de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 E!sll'anger: Pessetes t1 

Número solt: Pessetes 0'50 

Direcció i Administl'ació : Rambla de Sant josep, 16, principal : BARCELONA 

SUM ARI: Les primes a l'exportació, per August Mafons.-La febre arrosa, altrament anomenada 
glossopeda i mal de peus: Com es desenrotlla? U, per L. Cervera.-La mosca de l'olivera i els seus 
contraris, per joan Aguiló I Garsof.-L'estany de Banyoles: Com es podria arrribar a una cana
lització, per Baldlrl}uscafres!la,-L'Assemblea de València: Les conclusions.-Arròs i olives, per 
M. Figarot.-Les conclusions de la Conferència de l'oli, per X.-La cria del cuc de seda, V, per 

• Agrfcola.-Comentaris.-Informacions comer'ciais: Vins, per Pere]. Llort; Olis, per Lisin/Andreu¡ 
Cer~als, per Liuls Marsal; Fruita seca, per >Esteve Homs.- NotiCiari.- Bibliografi~, pe.r R. G.
Con.~ultori, per R. S. 

'I' 

Les primes a r exportació 

N o es pot anar enlloc des de fa un quant temps, que hom no senti 

exclamacions i lamentacions per la grossa crisi econòmica que 

travessem. 
Als' cafès, a1s teatres, a tot ·arreu loo converses ¡iels homes de seny 

-i fins de les dones de casa- tenen aquest tema com argumroü prin

cipal que es va descabdellant monòtonament. 

A què és deguda la orisi? Com la major part de les crisis és deguda 

a la disminució de les vendes·. Els compradors estalvien; els viatjants 

recorren inútilmnt totes les :pLaces espanyoles i retorne~ a Barce1ona 

seruse comandes. 
Però la contracció de la demanda és agreujada pc~T la situació de 

la- indústria d-esprés de la guerra. Molts indu~trials , aprofitant les con

dicions favorables que es presentarèn aleiShores, feren gro-sses reformes 

a les fàbriques, • co.mprar-en material .nou, és a dir, augmentaren llur po

tencialitat productiva. Ara es troben que poQ.en produir més però no 

poden vendre i es troben •també havent de pagar forts interessos i for

tes amortitzacions p-er les adquisicions carí-ssimes fetes en aquella 

èaJoca. 
Hi ha fàbrica, muntada dunant la guerra amb maquinària vella, que 

va costar treG vegades més del que costaria avui de muntar-la amb ma

quinària nova. En 'el mateix cas es troben, com saben els lectors, molts 

sindicats. 

\. 

• 



• 
666 .Agncultura 

La solució d'aquesta crisi es pot trobar solament augmentant nova
ment les vendes, fent que els consumidors surtin de llur justificat re
traïment o conquistant mercats nous. 

Els industrials catalans han optat ¡pel segon procediment. El mer
cat espanyol comença avui a ésser petit per la capacitat producti\:a de 
Catalunya. Demés, és pobre. En canvi el món és molt gran i hi han 
països rics que poden comprar i que compren. 

Però per conquerir un nou mercat calen moltes coses. Cal posar-se 
a preu, cal pro¡paganda, cal tenir org-anització, cal saber vèncer la 
competència estrang·era; en poques paraules, calen diners, i és això el 
que els industrials c&talans no tenen encara en la proporció sufi

-ci-ent. 
Aleshores han tingut una lloable pensada. Tant com els industri.als, 

l'Estat està .interessat en l'augment de les vendes a l'estranger, car 
vendre a fora vol dir, en el cas particular actual, resoldre la crisi, i 
en el cas general, acrèixer la riquesa del país. 

Si el pais no ven a fora i en canvi ha de comprar, necessàriament 
es va empobrint. 

Per això els industrials d~anen que l'Estat ajudi a l'exportació, 
que dongui prJ.mes als eXlportadors. 

Aquesta no és un.a cosa nova al món, m molt menys, però és nova 
a .Espanya, sobretot en l'eoscalru en la qual ara hom e·spera poder-la 
aplicar. 

Es tracta d'obtenir de l'Estat una certa quantitat de milions que 
els industrials reunits en Sindicat exportador administnaran i !'epar
tir8Jll. Els industrials, demés, estan disposats a invertir també una 
certa quantitat de milions; · els. cotoners, per exemple, proposen de pagar 
un tant per cada quilo ' de ..cotó que im¡porlin. 

Si el projecte dels industrtals es porta a cap, les possibilitats d'ex
portac!ó de la nostra ,indústria hauran crescut d'una manera conside
rable. El disposar de milions voldrà dir poder vendre a preus inferiors 
als dels països competidors fins haver enfortit la nostra indústria o fins 
haver fet desaparèixer la competènciru, car els diners del Sindicat .ex
portador serviran per com¡pensar la pèrdua qÚe sofreixi l'industrial 
exportador donant els seus gèneres a un preu inferior al de cost. 

La solució cercada pels industrials i per la l;ealització de la qual 
les impressions són més aviat optimistes, és digna de tot elogi. 1 

Parlant d'èlla, nosaltres hem pensat en l'oportunitat de que els agri
cultors se sumin a les requestes dels industri-als i mirin d'obtenir pri
mes pels productes agrícoles; per I' oli, pel vi, ¡per les fruites, etc. 

Tant o més que la indústria, l'agricultura està en crisi; tant o més. 
que els productes industrials, els productes agrícoles han de sofrir la 
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competència de !Països de moneda depreciada. ¿Per què, doncs, no han 

de merèixer l'ajut que els industrials justament reclamen? 

Nosaltres creiem que els agricultors no haurien de deixar perdre 

aquesta ocasió. Precisament ar!l som en un moment d'efusió amb l'in

dústria i és molt possible que e1s industrials no es mostressin contra

ris. Almenys per no quedar malament. 

Hom pot objectar a la idea que exposem que l'agricultor no és ex

lPOrtador i que per tant no és ell el que ha de demanar al govern aquest 

ajut. Es clar que haurien d'ésser els exportadors. Però la collabora

ció dels agricultors donaria més pes i més força a la demanda. 

En el fons el pagès té un interès directe immediat en l'augment de 

les exportacions. Si s'exporta molt vi a França . o alli on sigui, el vi 

puja de preu i qui es beneficia d'aquest augment no és solament el co

merc1ant sinó també l'agricultor. 
AUGUST MATONS 

La febre aftosa, altrament ano .. 
menada glossopeda i mal de peus 

Com es desenrotla? 

!I 

DES dels treballs de Loeffle_r (1897) tothom .dóna per .segur que el virus 

que entra per via r~spiratòria o digestiva va a la sang i en ella 

s'hi desenrotlla durant un període de febre lleugera- anomenada febre 

d'incubació~ i que en acabar-se aquest desenrotllament es produeixen 

els fenòmens eruptius (sortida de les aftes de la boca, llaguetes na

sals, etc.) 

Si un hom examina, !Però, amb gran cura l'animal en els primers 

moments del contagi natuml, podria observar que en el punt d'entrada 

del virus infectant hi ha sempre una petita butllofa (ves·ícula prim.à1'ia), 

fet que passa inadvertit la majoria de les vegades, car la febre i els 

trastorns generals que criden l'atenció del ramader no es presenten fins 

que la vesícula o afta primària està desenrotllada (fase d'invasió). ms 

gèrmens que es desprenen d'aquesta afta primària invadeixen la sang 

i un cop ho han aconseguit, portats per aquesta, s'escampen !Per tot 

el cos i esclaten les manifestacions externes (f ase e1'uptiva). Entre la 

formació de l'afta primària i la sortida de l'erupció acostumen a passar 
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uns tres dies. En aparèixer l'erupció la sang deixa d'ésser virulenta 

la febre comença a baixar. 

Durant la fa-se eruptiva i immediatament deprés d'ella e.s presenten 

en els casos greus les grans alteracions del cor, tant periÜoses ¡per a 
t 

la vida de l'animal. Hi han epidèmies de febre aftosa que s'han ca-

racteritzat per .1a grossa mortalitat deguda a transtorns cardiacs. Al

gunes vegades aquests transtorns ll}Ortals es presenten entre les 12 i 

les 24 hores d'haver començat la malaltia; altres vegades entre el 

tercer i. el cinquè dia, i en aquests darrers casos si el trastorn no és 

sempre fatalment mortal, deixa, en canvi, c?nseqüències que perllon

guen la convalescència d'una manera inusitada. 

El quadre tipic dels símptomes de Ja malaltia en els bovins ée ge

neralment el següent: després d'un o dos dies de febre alta, l'animal 

pet·d la gana, mastega mandrós i remuga amb retard. La boca està 

inflamada, 1·ogenca .ctoloriua i babosa. L'animal està tr.ist i assedegat. 

A la cara de les genives que toca amb Ja galta i a la llengua $:hi veuen, 

als dos o tres dies de malaltia, unes butllofes, de tamany que oscilla 

entre el d'un cigró al d'un ou, plenes d'un liquid que de primer no té 

color però que després es torna blanc lletós. 
Aquestes butllofes (aftes), passats un o dos dies, es rebenten i deixen 

en llibertat llur contingut, convertint-se en llagues no gaire fondes, molt 

vermelles i doloroses; dos o tres dies després d'haver-se rebentat, aques

tes llagues es cicatritzen i aleshores el malalt comença a refer-se com 

si entrés en convalescència. Algunes vegades l'inflamació i la sortida 

d'aftes es propaga cap a la gola o cap al nas ; en el primer d'aquests 

casos l'animal presenta tos i pateix molt per a enviar-se els aliments 

i les begudes. 

Al mateix temps que es presenten les aftes de la boca, i algunes ve

gades ¡poc després, l'animal es dol de les extremitats, coixeja o camina 

enravenat o jeu constantment per tal d'evüar el sofriment d'estar a 

peu dret. Si examineu aleshores els rems de l'animal es veu que a la 

pell de la corona i en el solc que separa les peülles hi surten unes. but

llofes petites, que van creixent fins a ésser grans com cigrons, plenes 

d'un líquid tèrbol. Aqueste,s butllofes es trenquen com les de la boca, 

però llur contacte amb la brutícia fa que s'infectin i durin molts dies 
) 

malgrat la cura en netejar-les i desinfectar-les. Algunes vegades l'in-

fecció .es propaga per tota la corona i invaeix to·t el peu, donant lloc 

al desprendiment de la peülla. 
En les vaques és molt freqüent l'aparició de grans botllofes en els 

mugrons i l'inflamació de l'esponja de les mamelles. La llet, molt 

disminuïda en quantitat des del començ de la malaltia, va essent més 

escassa i el seu as¡pecte és el d'un xerigot brut i alguna vegada lleuge-
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VINI -ESTERILITZADOR 
'· be tots els productes llençats a l m~rcat per la important casa MILLER 
THOMSON & Go.,. de Londres, cap ha asso1lit l'èxit tan gran com l'obtingut per 
el ja conegut CONS!;3RVOL, qual producte, destinat a la conservació i clalificació 
dels vins, ha . lograt obtenir el màx;im de pedecció s9bre tots els productes simi-
~a·rs llançats fí¡'IS'avui a la vendà. . 

L'esmentat producte, d'l:lna inofensivitat absoluta i garantitzada , \ 'atisià lés 
més severes e·xigències dels més es.crupulosos collitert> i magatzemistes, logran·t 
una dosi de 15 grams p'er H'ectòU.tre {100 lilte·s); evita tota classe d'aJ.teraci.ó en ·un 
vi, enca:ra qu·e aquest hagí so-fert •coupage• o rebaixes · de graus, coñ1 és en el 
fermentar, agrejar-se; enterbolir-se, florir- se. · 

L'esmentat producte és indispensable als serty0rs.exportadors i colliters de 
vins, p·er a evitar-se trastofls en' el viatge', i d'imprescindible necessitat als ,que 
venen sos vins en petits g·arrafons per a fà'milies, i a tot comerciant, en general, 
pulcre en ses operacions . 

. 1 

• • Preu: 15 pessetes quilo ~n pots origen, de llauna - • · 

Carxa d!> Z5 pots (Z8 qilllos), 300 pessetes 
Cada pot acompanya les indruccfons per a son empleu 

f - . 

' t, N E U T R A C I ,D Q _L , ' ' 
El •NEUTRA CIDOL>'1 com el seu nom indica, . està destinat a cqrregir !ot 

èxcés d'acidesa en els vins, Jonant ex cel ·lents resultats en els ea s'os d' Acide·sa 
(agres), Picadures, Girats, t:scaldats, Verds, Amqgranat s-, etc., etc., OQtenin't so
rolloses i garantizats èxits, excepte en els easos en què· un vi e~tà en el màxim 
d'alguna de aques~es malalties exposades, en t'I qual cas, si no s'obté euració 
cemplerta per a donar sortida al vi corn bo, a l menys permet la baHeja amb vins 
normals, essent a l'e,nsems cobert de sobres, ¡:¡el' benefic.i que aquest1,1 barreja re
porta, l'escàs valor empleat en el producte. 

' Es ven en pots originals dei!'auna de I quilo i e"tà admès per fes lleis, usant-lò 
a la dosi de 20U a 400 grs.· i)ler·hectòt., segons mstruccions que el mateix acompanya. 

Preu: 7 peuete; quilo. Calxa origen cie Z5 pots (Z5 quilos), peueles 15"0 

En vend<!: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.- Banús i Soler, 
Jaume I, 18.-Barcel'on•a. - Vieens Fen-er r.C.ompaj'iíii, Plaça Catalur¡ya.- Barcelona.
Joàn Cunmera, Freneria, L-Baw:! lotHL~Ramorr~oqueta.-Manresa (Barcelona)'.
Anfoni B<tl·cells, Picas, 4.-llàrrega (Lleyda). - Pere Abadie, Plaça Constitució.
Tortosa .(Tarrag0na).-Grabiet Hernandez, Salvà, 10.-València.-Fills de j. fgl e-
sias,-Ríoseco 'VaNadolid}. " 

Pr~odu-c·tes Enològics 
Tanln•.'-Tartàrics.- Cftric • .- Meta.bisulftt de Potassa.- Antlferments 
-Oiarlficant~ àcid:S.- O'e!'atines. - Aibúmines - Coloran't~¡ inofensius. 
- l)ecoJorants. - Antlà'cids -Extracte s ec.- Aromes:- Burdeus, Me· 
doc, Macon, Rioja, ~auterne. - ~xtr.acte d < Mo scatell I Ranct.

_Apar'e.lls filtres perfectes· )llaclona1s· i E~trangers. - Mànegues per a 
· ba ixos de vin- .- Manegots per a aparells filtre~ .- f'•ltro !l na.- 1-' dper 

"i fillre. - Herb es Tor'in o per a la fabricació de Vermut. - E s sències pèr 
a Ja fabrjcacLó de Licors, etc ., etc. 
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JOSEP " EZQUERRA 
Portal ~ou, 16 - Barcelona 

LASP ... .\LAS 
Telèfon 4.79 .. S. P~ 

l!in dirlg·ir-voa a les cases an,.mcladontSI, clt•u AGRIOUL TURA 
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t;er so ls una cosa, però fer-la bé. 
Unicament construïm Mollns i Trituradors, però podem assegurar que cons

truïm els millors aparells d 'aquesta classe. 
Per sapiguer lo que produïm, sabem lo que venem. 
Els inolins i trituradors Torras són el resultat d' una llarga sèrie d'anys dedi

cats exclusivament a crear mo de ls que satisfacin totes les necessitats i exigències. 
Una perseverància i fermesa a tota prova han sigut posats a contribució per a lo
grar-ho , i avui , que havem aconseguit nostres propòsits, podem oferir en cada Mo
fí-Triturador el fruit de nostra perllongada experiència i la certesa d'obtenir més 
i mil lor treba ll que amb qualsevol altre aparell. 

Darrerament he llençat al mercat l'últim dels meus models , anomenat «Cam· 
peón Universal>. El nom amb què ha sigut batejat pot sostenir-lo amb orgull, cai: 
pot moldre una tona de blat de moro per hora, .poguent treballar a totes direc
cions, arribant, amb aquest resultat, a superar totes les marques conegudes fins 
a la data, tenint doble duració, per la raó senzilla de que al sofnr desgast en 
una de Ics direccions, pot fer-se funcionar per l'altra . 

El cCampeón Universa l• 
pot moldre amb una sola 
passada tota classe de gra. 
llavors i segons. L'únic 
que no escalfa la mòlta i, 
per no escalfar-la no sofreix 
merma de cap mena lo que 
es mòlt. Treballa auto
màticament i no és neces
sari ésser meéànic ni pèrit 
per al seu muntatge nifun
cionament. Despesa de 
força mínima i deixa be
neficis àdhuc de 1 2S pes
setes per dia. 

A més dels molins-tri 
turadors per a grans, lle
gums, cereals, llavors i se
gons, els construeixo per a 
tota classe de moltures, 
Sucre, Canyella , Pebre, 
Calç, Guix, Carbó, Pebre 
vermel l, Terres, Produc
tes químics, Colorants, 
Midons, Productes far
macèutics i minerals. 

Per a petits i grans rendl· 
ments, demaneu detalls o 
visiteu els meus tallers i 

despatx dels carrers 

Riereta, 15 i Aurora, li= BARCELONA = Telèfon 120 I A. 

' MARC TOR RAS 
PATENT NÚM. 84698 

EA dirigi'r-vÓs a les cases anunciadora., citau AGRICULTURA 
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rament tenyit de sang, que es coagula amb molta facilrita,t i té mal gust 

i reacció àcida. 

Entre les foi;mes greus de la febre aftosa és digna d'especial eement 

l'anomenada glossopeda maligna . . Aquesta es canacter.itza perquè del 

cinquè al setè dies de la malaltia- és a dir quan l'animal comença a 

guarir-se- tot de sobte !'anima:l empitjora sense que el curs de la in

fecció fes -so-spitar-ho; l'animal, que ja menjava i no tenia febre, torna 

a perdre la gana i a posar-se febroo, tremola, fa grinyolar el dentat, 

r-espira amb fatiga, cau a tena i mor instantàniament. Algunes ve

gades aquest final tràgic ve precedit d:hemorràgies de budell o de vei

xiga; altres vegad-es és un pols rapidíssim o uns qatecs cardíacs molt 

marcats el símptoma avisador; però moltes vegades l 'anÏ¡lll.al cau mort 

sense avís de cap mena, talment com si fos objecte d' un atac de f-e

ridura. 
Sen se acabar amb la mort de l 'animal, la febre aftosa pot. deixar 

tares que l'inutilitzin !Per sempre més. Entre aquestes hi han els 

trastorns de cor, dels quals havem dit qu elcom més amunt, i l 'ofec 

post-aftós. Aquesta darrera relfquia es presenta de vegades quan l 'a

ni.mal ja fa dos me.sos que està bo; la seva curació és molt rara. Da

vant d' aquests casos un hom ha de pensar en l'escorxador com la so

lució única. 

L. CERVERA 

La mosca de l'olivera i els seus contraris 
I LA mosca de. l'olivera fa les poste.s únicament en l'oliva. De les seves 

tiJOstes (una mosca pon uns tr~scents ous) en surt el cuc de l'oliva, 

que tants estralls fa i tantes pèrdues dóna al pagès. Tenim calculat 

que d 'una mosca que pel juny revolteja per l'olivera poden eixir-ne, 

si les .descendèndes no fossin frenades per altres insectes, per àcars, per 

ocells i !Per altres malalties, més de tretze milions de mosques pel no

vembre. Demés, suposant que el cuc destrueix de l'oliva solament una 

sexta part de la seva polpa, calculem en més de dos milions d'olives 

que PC}den 1dar-se totalment menjades pels cucs descendents d'aquella 
I 

mosca. 

Dos milions d'olives arbequines donen trenta tres quarteres d'oli

ves, car e{¡ una quartera de cinquanta quilos hi entren seixanta mil 

olives, que a vint-i-cinc pessetes la quartera són vuit centes s·etanta cinc 
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pessetes que destrueix una mosca de l'olivera que vo1a al juny, si tota 

la seva descendència procrea bé. 
Aquesta enorme pèrdua per a l'economta. mundial preocupà als en

tomòlegs, i els italians idearen uns procediments per a lliurar-nos d'a

quest flagell. 

Com saben els lectors, els procediments de lluita éontra la mosca d.e 

l'olivera poden reduir-se a .dos; els procediments químics i el biològic. 

Els procediments químics consisteixen en emprar substàncies 

atraients i emmetzinades per tal de matar així la mosca. Berlese i 

Lotrionte són els inventors i propagadors d'aquests doo sistemes. 

El procediment biològic .està basat en emprar altres insectes que 

vivint del cuc de la moiSca, la redueixen a límits insignificants. 

Els procediments químics combaten el insecte quan és mosca ja, el 

biològic quan encar.a és cuc. El procediment biològic està ideat i de

fensat pel savi entomòleg F. Silvestrí. 

Tant eliS procediments químics com el biològic han estat aplJ.cats a 

Catalunya; els primers en gr,an escala !Pels Consells de Foment, espe

cialment pel de Tarra gona amb la feliç collaboració tècnica del Cap 

d'Arbres Fruiters de l'antiga Mancomunitat de Catalunya D. August 

Matòns. 
Per un conjunt de ·consideracions científiques, els tècnics de la 

Mancomunitat i els del Consell de Foment de Tarragona tenen una 

predilecció pel sistema Lotrionte emprat sempre amb èxit a:l Parc Sa-

mà, Cambrils, Campredò, Montroig, etc. . 

Però el sisdma L/trionte tal co~ l'apliquem a Catalunya quasi n~ 
sembla el sistema que va sortir de les mans d'En Lotrionte; són tantes 

les innovacions que hem fet, innovacions en l'aparell, en el nombre d'a

quests a collocar en les oliveres, en la f-órmula daquicida, en el nombre 

'de pulvoritzacions als feixets, i, últimament, en l'ús del sulfat de coure 

en solució àcida ·com a coadjuvant del sistema, que, hem dit abans, 

En Lotrionte, si vingués a Catalunya, no coneixeria el seu sistema. 

Hem de fer constar, però, qÚe moltes d'aquestes innovacions ban 

estat acceptad·es pel pro!Pi professor Lotrionte. 

Dóna goig enguany de v~ure les oliveres dels termes municipals de 

Cambrils, Montroig, Vilaseca, ReUB, etc. , totes blaves pel sulfat de cou

re. Aquell verd platejat de les oliveres no el vereu ara, aar s'han cobert 

dels colors marins. 
Volem, però, dir als nostres pagesos que el sulfat de coure sol, no eis 

lliurarà del cue de l'oliva i que aqueix prosperarà en més del 50 %. 
Per ,a; salyar la collita totalment, han d'emprar el sistema L<>trionte 

ajudat d.e les aspersions •de sulfat de coure. 
1 

El procediment biològic, antany la Mancomunitat. de Catalunya va 
I 

1 

/ 
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aplicar-lo en gran escala a Ulldecona, primer cas al món, car les sem

bres fetes a l\Ienton 'Per Poutiers no passaren de mil insectes contraris 

a la mosca, mentre que les sembres fetes a Ulldecona sols, foren de més 

'de tretze mil. L'insecte que es lliurava a Ulldecona per a combatre 

el cuc de la mosca de l'olivera és conegut científicament per Opius con

coloT; s.' importava de Trípoli i es multiplicava en els nostres evolucio

naris i es lliuraven les descendències. 

Aquesta magnífica tasca fou empresa per la Mancomunitat a ins

tàncies del nostre amic el director !l'AGRICULTURA. 

Dissor:adament, l'eficàcia del procediment biològic intentat és ben 

reduïda, car perquè sigui útil és necessari repetir les sembres durant 

diversos any·s seguits, i això ara ha estat interromput i ben segur no 

es repetirà mai més. 

Els que intervinguérem en aquelles sembres teníem la preocu¡pació 

de saber si l'Opius s'havia aclimatat a Catalunya, i dins de les nostres 

possibilitats anàvem mirant de comprovar-ho. Mancats de mitjans, 

dels mitjans que hauríem tingut l'any passat, la tasca era molt proble-. 

màtica. Però hem de dir que la sort ens ha ajudat. 
/ 

Im!Possibilitats d 'anar a Ulldecona, limitàrem les nostres recerques 

a Cambrils, on també s'havien fet sembres. Aquestes, però, foren molt 

modestes i fetes en condicions no gaire falagueres. En efecte, els oli

vers deixats plens d'olives a l'objecte de proporcionar olives a la mosca 

p~rquè continués sense interrupció- d'un .any a l'altre -la seva evo·

lució, varen ésser envaïts pels ocells, i els fTuits en pocs dies desapa

~ueren . Això ens féu pensar que les sembres es perdrien, car els Opius 

no trobarien larves de mosca per nodrir-se. No ha estat aixi sortosa

ment. Pel setembre hem pogut caçar a l'olivar del Parc Samà m1 

exemplar d'Opius concoloT, descendent d'aquells que vàrem sembrar 

pel novembre de 1923. 

L'Opi.us, doncs, s'ha aclimatat ,a la nostra terra. I si s 'ha aclimatat 

a Cambrils, on les condicions no són completament favorables, hom té 

dret de pensar que també s'haurà aclimatat a Ulldecona. 

La batalla per això és guanyada o almenys ho és el començament de 

la batalla. 
A Trípoli, on viu en gran quantitat l'Opius concolor, el cuc de l 'oli

va no ¡prospera ni constitueix plaga. Quin pervindre més falaguer per 

a l'olivku1tura si aquell Opius concolo1· nascut de les sembres d'antany, 

prosperés en la nostra terra. 

I quin camí més dret i clar senyala aquell 07Jius per als qui vulguin 

veure i escoltar. 

JOA."' AGUILO I GARSOT 
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L'estany de Banyoles 

Com es podria arribar a una canalització 

L A vila de Banyoles està situada en una mena d'ampla vall tancada u 

l'E. ¡1l N:. i a l'O. i oberta cap >al Sud en vastíssims [Jlans que ara, 

per les fallides d 'aigües del cel, resten, la major part dels istius, estèrils. 

Les aigües del nostre estany serien prou abundoses i a bon nivell per 

J>Oder fertilitzar aquesta plana, que comp~ant només fins a San-t Andreu 

dc Terri- distant de Banyoles uns vuit quilòmetres- té una superfí

cie mínima d'unes 2,000 hectàrees. Després de Sant Andreu se~eixen 
també altres p'ianades igualment regables. 

L'estany està situat a 35 quilòmetres de la mar i a 173 metres sobre 

el seu nivell; té un perímetre de 7,758 metres i és més llarg (2,208 me

tl'es) que ample. La seva forma s'assembla a la d'un vuit gegantesc, 

un dels ulls del qual- el del Sud- és més petit que l'altre. L'òval 

del Nord té 774 metres d'amplada i ·el del ·Sud 568. Al bell mig l'estret 

té l'amplada de 264 metres. 
Segons eLs sondeigs pradicats [Jer En Pere Alsius, en els qua:ls · ha 

trobat profunditats de 60 metr·es i més, l'est~ny té una cabud'l. de 

22.500,000 de me~res cúbics d'aigua. 
L'estany és de natura volcànica com tots els terrenys de la regió; 

prop d'ell hi ha un estany que acusa totes les sotragades sísmiques per 

llunyanes que siguin. Darrerament, quan els terratrèmols del Japó, les 

seves aigües . esdevingueren cendroses i espesses i retornaren normals, 

ço és clares, un cop acabada la per.torbació sísmica• de l'Extrem ·Orient. 

El mateix es produí a un estanyol de Sant Miquel de Camp~ajor, dis
tant de Banyoles uns 10 quilòmetres. 

El nostre estany també està subjecte a fenòmens estranys. De vega

des l>es seves aigües, en pocs instants, han baixat mig metre de nivell, 

tornant a pujar sobtadament per rependre el nivell normal. 

Normalment de !'-estany surten 600 litres d'aigua 'Per segon, quan
titat ·SUficient . per regar la superfície esmentada més amunt. 

L'estany desaigua per cinc canals molt superficials. Si fossin en

fondits, hom treuria més aigua i aixugaria les terres del voltant de l'es
tany, les quals més que terrenys de com'eu. són veritables pantans. 

Naturalment, aquest enfondiment [)Orlaria les seves coÇ1plicacions, 

com per exempÍe la pèrdua d'alguns salts d'aigua que són ara utilit

zats per La producció de força motriu. Però en conjunt es tracta més 
aviat de poca cosa, que podria ésser perfectament compensada per 

. ¡ 
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l'aume:rit de la superff.cie regable, i pe;r tant, segurament, productiva. 

L'augment del caudal d'aigua profunditzant els canals actuals és 

quasi segur. Als voltants de Banyoles i en les parts baix•es :fins a una 

distància de tres quilòmetres de l 'estany, hom troba filtracions, que po

drien ésser evitades enfondint els canals. I ben segur n'hi han d'al

tr·es de subterrànies que ens són actualment desconegudes. A u~ 600 

metres de l'estany el desnivell és ja de més de 3 metres. 

Però abans de llençar-se a profunditzar els canals caldria fer al

gunes proves que servirien per controlar la possible exactitud de les 

meves suposicions; les despeses no serien massa elevades. 

Actualment amb les aigües de l'estany es reguen poc més o menys 

unes 1,000 ves~anes (unes 218 hectàrees) ·i s'obtenen, dins del te;rme 

munieipal -de Banyoles, en 30 salts, uns 325 HP, i · fora, comptant fins 

al riu Ter, uns 175 més en 13 salts. Sortint del terme de Banyoles les 

aigües formen el riu Terri, que rep les petites aportacions d'algunes rie

res (Matam ós, Remansà, Rebardit, etc.) i desemboca en el Ter. Per 

produir aquests 175 HP. les aigües han de fer un recorregut 6 vegades 

més gran que el que fan al terme municipal de Banyoles. Dins del 

terme de Banyoles, des de l'estany a l'últim salt hi ha un desnivell 

de 40'161 metres i una distància de. 2 quilòmetres.· 

La veritat és que hom no ha pensat mai seriosament a una utilit

zació més completa de les aigües de l'estany; al màximum, a les taules 

de· cafè se n'ha parlat com d'una cosa llunyana i impossible, una mena 

de somni dam·at. I no obstant, cal reconèixer que no és res de l'altre 

món. L'estany és propietat municipal i el municipi en pot fer · el que 

vulgui. 
Les dificultats d'ordre pràctic podrien ésser re·soltes amb relativa fa-

: cilitat. Els industrials ue apTofiten l'aigua per obtenir-ne força hau-' 

rien d'ésser d'alguna manera indemnitzats o compensats. Si hom aug

mentés el êaud811 d'aigua podria construir-se un gran i únic salt que 

produís 1a força total que avui donen els 43 saits existents, ço que l'e

sultaria enormement més econòmic i permetria d'utilitzar per rec tota 

l'aigua sortida de l'estany. Si la deu no pogués ésser augmentada, la 

qüestió seria més complicada 'Però no insolub}e. Caldria ru>segurar una 

utilitza-ció millor de l'aigua, evitant que servís principalment per la 

producció de força, arranjant oportunament les canalitzacions que avui 

fan llàstima i establint un sistema de distribució racional. En l'actua-· 

litat, segons el costum, alguns poden regar solan1ent des de la una de 

la tarda del dissabte fins a la una del matí del dilluns,- i totes les vigí

lies dels Sants Apòstols, i les de les festes que porten dejuni a les ma

tei'xes hores indicades. Altres poden regar cada dia, des de la una de 

la tarda fins a la una del matí, etc. Els industrials que, havent de 



674 Agricultura 

donar una part de l'aigua per rec, no tenen força segura i constant, 
segurament s'avindrien a una rebaixa de la força de la qual avui dis
vosen si hom els garantitzés la constància. 

Pel que es refereix a la despesa no veiem pas el !Problema insoluble. 
No hi ba cap propietari que no estigués disposat a pagar 25 pessetes 
per vessana al municipi, i com que es regarien unes 2,000 hectàrees, 
corresponents a unes 10,000 vessanes, l'ingrés podria ésser de 250,000 
pessetes anuals. Demés cal comptar que la regularització del curs evi
taria les inundacions que tenen lloc en els anys plujosos, i els propieta
ris beneficiats podrien pagar un tant. 

Aquestes idees poden servir de base per començar a tractar l'afer. 
L ' im!Portant és que aprofitem .l'aigua de l'estany, car això pot augmentar 
extraordinàriament la riquesa de Banyoles. 

BALDIRI JUSCAFRESSA 

L 'Assemblea Vitícola de València 
Les conclusions 

A València s'ba celebrat l'Assemblea d·e viticultors, anunciada fa 
temps. 

Ens plau de publicar les conclusions aprovades. 
El Sr. Tarin parlà sobre «el progoo.ma econòmic dels viticultors es

panyols ... 

Les conclusions 'Presentades pel ponent foren àmpliament discutides 
per alguns representants, aprovant-se després del debat en la forma 
.següent: 

Primera. ImpLantació de la declaració de collites i guies de cin:u
lació per al vi, com a mitjà més pràctic d'evitar el frau i per conèixer 
al mateix temps la produ~·ció, consum i circulació de vins a Espanya. 

Segona. Derogació total del reial decret de 1.•· de setembre darre:r, i 
reglament d'alcohols establint íntegra la llei de 1895, que considera 
adulteració tota addició al vi de substàncies que no procedeixin de la 
fermentació .del raïm. 

Tercera. Establiment de tarifes especials de transport per al vi i 
raïm fruita, amb la finalitat de !IJXOtegir i augmentar el consum dels 
productes d'aquesta important riquesa. 

Quarta. Concertar TTactats de Comerç definitius amb Bèlgica, Aie-
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manya, Txecoslovàquia, Polònia i Repúbliques sudamericanes, princi

pals consumidors dels nostres «Caldos», i donar 'a la viticultura repre

sentació adequada al Consell d'Ecoi;tomià Nacional, i molt principal

m-ent a la Comissió de Tractats de Comerç i altres organismes oficials, 

en proporció al que significa dins l'economia del país o en el seu balanç 

comercial. 

Les conclusïpns al tema «Impostos, tributs, tasca cultural i estadís

tica com a mitjans de reivindicació econòmica>> foren les ~egüents: 

Primera. Supressió total dels impostos que graven el vi a la seva 

entrada ra les !f>Obla·cions. 
Segona. Reforma de les lleis tributàries, tendint a gravar la renda 

de la terra desproveïda de millora, i cas de gravar aquesta i els capitals 

d'explotació, com avui succeeix, que sig:ui sols de · manera que no passi 

el gravamen del 5 per 100. Baixa de contribució per a les vip.yes filo

xerades i implantació de l'impost progressiu, deixant exemptes ¡es ren

des petites. 
Tercera. Nivellació dels pressuposto.s de l'Estat, augmentant els im

postos directes i gravant els capitals inactius. 

Quarta. Limitació de la protecció aranzelària a les indústries, a fi 

de que no esdevingui una càrrega per als agricultors, i, sobretot, per

què no &igui un entrebanc en concertar Tractats de Comerç amb altres 

nacions. 
El Sr. Rovira parlà sobre organització, aprovant~e les conclusions 

següents: 
Primera. Es necessari que els viticultors formin les unions locals 

i regionals perquè juntes constitueixin, al seu torn, la Unió Nacional 

de Viticultors. 
Segona. Es també necessari coordinar els eSforços d'aquesta orga

nització viticola amb els re¡:;tants organismes agrícoles. 

Tercera. Les associacions especialitzades que es formessin. haurien 

de comptar amb la protecció oficial, essent obligatòria l'associació i 

contribució econòmica. 
Aquests organismes ban d'ésser els encarregats de formar l'estadís-

tica de la producció respectiva, sota la inspecció amb l'auxili de 

l'Estat. 
I 

Quarta. Les Unions de viticultors no han d'actuar políticament, 

però que han de procurar que els representants de districtes vitícoles 

no siguin contraris ni indiferents als seus interessos. 

El sulfat de cou1·e i el sofTe saTh antvcriptogàmics, ço que vol dir que 
no serveixen per combatre els insectes que ataquen les plantes. 
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Arròs i olives 

Q óN verament afalagadores les noves que rebem del ponent català; 

U allà a la regió del baix Ebre, als confiru:; del principat, s'esforcen 

i ho aconsegueixen d'ésser els més avençats en els conreus de l'arròs 

i de l'oliv·era, com dins al cor de Catalunya som mestres en el conreu 

de la vinya. 

Enguany l'arròs ha dbnat un marge de beneficis jamai esperat, 

quantitat, qualitat i preus encisadors, .tres coses les més desitjades per 

tothom que viu, de la terra; per això ja no es troben terres per arren

dar, car fins als bassots, terres que encara no estan ben afermades; 

s'arrabassaran; Cafl.as y ban·os de Blasco Ibafíez, és una descripció 

exacta de com 1a febre del ·conreu arriba al seu màximum com en

guany; llaurades fondes, adobs per fer donar a la terra tot el que pugui, 

la qüestió és expl,'èmer tot el suc de la mamella, i tot hi anirà, i no es 
I 

regatejerà res; un altre any com enguany, i bo i tots els endarreriments 

restar'an riivellats. Llàstima que l'esperit de l'estalvi estigui ¡poc estès; 

.generalment es viu massa al dia. Demés, manca conèixer un xic mé'S 

l'explotació de les petites indústries rurals, tant profitoses, i més és d-e 

doldre ' on hi ha terrenys de condicions irnrriillorabl·es per explotar-les 

convenientment. 
A la Cènia hi ha febre per vèncer el Dacus : la lluita està ben pre

seri.tada, tal com correspon a un terme municipal d'una Catalunya es

tricta; el riu és la divisió de les províncies de Castelló i Tarragona, i 

dins la nostra terra és on es veu la jamai desmentida empresa cata

lana. Els olivars, objecte d'·estudi, són dignes d'ésser visitats; el nos

tre entomòleg de Cambrils En Joan Aguiló va convèncer; llàstima que 

l'àltre Aguiló, l'oficial, no sàpiga convèncer amb la poda dels olivers. 

Vaig estar-hi allà a la Cènta i em va fer l'efecte dels principis 

de l'invasió del mildiu als ceps del Penedès, per allà l'any 1888, 1 quan 

tot eren dubtes i parladuries; però els propietaris, com conreadors de 

clara intelligència i fe, no van titubejar vencent de ple la criptògama. 

Així mateix, allà dalt, a 300 metres d'altitud, a mils són les oliveres de 

les quals la mosca no ha parasitat el fruit; en canvi els que encara 

dubten, i els que, com aquell sant, per creure volen veure i tocar, 

han perdut moltes i moltes pessetes, puix bo i el 90 per cent d'olives estan 

corcades. Dóna condol de veure-ho; els insectes són a milers de mi

lions que voltegen per les arbreries. Sortosament, a l'aparèixer, la 

lliçó' serà profitosa, puix el propvinent any pocs seran els que no es 
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defensaran contra aquest insecte paràsit de l'olivera/, sigui · o no declar 

rat pel Directori flagell i, per tant, obligatòria la lluita contra la mosca 

oleària. 

Està ben demostrat, allà a la Cènia, que els que no lluitamn amb 

,tres o quatre polvoritzadors amb caldo bordelès i amb deu o dotze 

arruixades d-e líquid daquicida (arsenit, melassa i aigua) Iio colliran 

olives sanes, i tindran una pèrdua almenys d'un 75 per cent. 

Això no vol dir que no hi hagi oliveraires que per puntillos, tossuts, i 

també els avars, deixin d 'unir-se per vèncer el flagell del Dacus, espe

rant-ho tot de la lluita natural IJlSr mig dels insectes entomòfags, 

cosa certa, però, que encara està en estat embrionari ací a Crutalunya. 

11>-erò, això no hi fa; els camps experimentals, mal dit, .demostr.atius, 

són una lliçó tan clara corn definida; qui no es defensarà nJ collirà, no hi 

ha vol.ta de fulla; pareix que la regió olivarera tortosina ja s'ha donat 

compte de la necessitat de lluitar uniformement per vèncer aquest dípter 

que fa poc menys de cinc anys no ha d-eixat fer collita ni · mi.tjana i 

sempre de productes ruins, empobrint els conreadors, arrossegant anys 

i anys el sabrutot de la misèria, però això si, esperançats que si l'any 

ve bé, la collita serà plena i si neva matarà tots els bitxos que no dei-
. / 

xen obtindre collita d'oli ; credulitats de la vellúria, doe la manca de 
' 

cultura i més qu-e res, d'observació. 

No esperessin vèncer la mosca de l'oliva per l'acció divina ni l'o-

ficial; record·eu ·que Déu diu: ajuda't que t 'ajudaré, l'adagi canta, 

home covard, no troba dona bonica, ni rica. 

M. FIGAROT 

Les conclusions de la Conferència de l'oli 

E L President del Consell d'Economia nacional, Sr. Castedo, acom

panyat per diversos productors, ha visitat al President del Di

rectori per lliurar-li les conclusions wprovades per la Conferència de 

:l'oli. 

PeT la impor.tància considerable que ha assolit l'Assemblea i per les 

conseqüències que pot tenir el comerç de l'oli, les publiquem íntegr-es. 

Les conclusions es troben incloses en tres seccions que comprenen : 

ordenament de l'ex,portació! política de pressió i acció de l'Estat i or

ganització de les vendes a l'exterior. 
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Se sollicita la intervenció dels poders públics en el proveïment na

cional en els següents temes: 

Primer. - El respecte absolut a la llibertat de comerç. 

Segon.- La facilitat o restricció d'importació de llavors oleagino

ses que utilitzi la indústria nacional en la fabricació d'olis fixos o no 

secants de la partida 801 de' l'aranzel vigent. 

Tercer. - Lu revisió de valors i drets aranzelaris i marge de pro

tecció a la importació de llavors i grasses d'oli mineral i vegetal, in

clòs el d'oliva en la pròxima revisió aranzelària, aLxí com la subdivi

.sió immediata de la par-tida 999 de l'aranzel, nomenclatura diferent. 

Es respectarà la fabricació d'oli de llavor actualment existent, aco

llint 1a quantitat de les de sèsam i cacauet que han d'importar anual

ment per al dit obj-ecte fius al . mínimum de 40,000 tones. 

Per a l'aplicació d'aquestes mesures el Govern s'informarà d'una 

comissió especial en la qual e5t~guin representats amb la ponderació 

deguda els interessos del's productors, fabricants d'olis de llavor, co

merciants i exportaJòrs. 

Si els poders públics col1.5ideren oportú instal:lar taules o llocs re

guladors, no hauran d'atorgar-se privilegis n! tampoc a les coopera

tives o altres organitzacions especials de venda. 

El règim aranzelari dels envasos ha d'ajustar- e a les normes se

güents: 

Que s'obri un compte corrent als importadors, sense que sigui pre

.cfs les bestretes en metàl:lic. 

Que la importació puguin fer-la ¡productors o exportadors d'oli, més 

.els fabricants d '.envasos, exigint-se a aquests les garanties degudes. 

Que l'exportació dels envrusos procedents del règim aranzelari d'ad

missió temporal puguin efectuar-se per totes les duanes del regne, in

clòs les diferents de la d'importació i per qualsevol persona degudament 

mrutriculada, sense que sigui preefls que l'exportació la faci el mateix 

importador. 

Que s'a,senyali en un 5 per 100 el coeficient o marge d'importació 

que cal abooar-se als im!portadors. 
Que singui requisit suficient. per a l'abonament dels comptes cor

rents de J.a llauna exportada el certificat que es té de sortida amb els 

documents que es determinen, sempre que sigui expedida per l'auto

ritat competent a Espanya i que no suposin una nova despesa per als 

exportadors. 
Que s'ampliï a dos anys el termini de devolució concedit per a la 

llauna. 
Que es facin extensius els drets de l'admis.sió temporal a totes les 

.exportacions d'oli que es facin amb aquets envasos amb o sense marca 
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registrada, sempre que portin la inscripció ((Oli pur d'oliva espanyol, 
D una altra equivalent. 

Les admissions temporals hauran de comprendre tant la llauna com 
les fustes adequades. 

La legislació vigent serà millorada en el sentit expos3Jt; és a dir, 

que es completarà mitjançant l'admissió de les propostes. 

En el cas de què fos derogacia, serà substituït per un sistema de de
volució en consonància amb ço exposat. 

Ha d'-ésser decretada immediatament la supressió del dret d'expor

tació i el Govern haurà de tenir en compte el règim aranzelari e.n els 

països concurrents per al seu sistema d'afavorir l'exportació. 

Al mateix temps s'atendrà al règim duaner dels països i.ma>ortadors 

per a obtenir dels convenis el millor partit possible en reducció de drets 
i tributs, aconseguint sempre quant a l'oli, la concessió per aquest de 

nació més afavorioo. 
Haurà de tractar d'obtenir-se que els av81ntatges s'atorguin als olis 

purs, amb garantia de qualitat i procedència espanyola. 

Tenir amb compte els envasos que en cada país s'assenyalen. 
Que el Govern, per mitjà d'una gestió .diplomàtica, obtingui de .les 

nacions d'Amèrica que encara no el tinguin decretat, que sigui neces

sari que en els enva:sos· es consigni la veritable qualitat del contingut. 

x. 

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

La er a del cu.c de seda 
I 

v 

E L conjunt d'excrements, de fulles no menjades, de trossos i de ner

vis és el que s'anomena llit. El llit és fàcilment i ràjpidament al

terable. Per aquesta· raó és necessaTi de -canviar-lo sovint treient-lo 

.del ·contacte dels cuquets per evitar que emmalalteixin. 
El canviament de llit s'ha de fer procurant molestar el menys possi

ble els cucs. Aquests no volen ésser ni tocats ni remenats. V fo molt 

bé el paper taladrat del qual hem parlat en un dels articles anteriors. 

Quan s'ha de fer el canviament es posen les fulles de papeT taladrat 

al damunt dels cucs. lPer cada edat, com ja hem escrit, n'hi han amb 
forats de diàmetre apropiat. A sobre de les fulles de paper es posen 

fulles de morera. Els cucs, en pocs moments, passant pels forats, van 

iots a les fulles per menjaT; es pren el paper pels extrems i es trasllada 
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a un altre canyís o andana que estigui ben net. Després el canyís brut 
es neteja per posar altres cucs i es treu ràpidament del local tota la 
brutícia. 

En les comarques caJtalanes on fan la cria, solen fer el canviament 
de lht a cada despertada; però això és poc. Com que al cuc li és ne
cessària una netedat absoluta, els canviaments han d'ésser més fre
qüents. Els autors italians, que de sericicultura, a Europa, són els 
més enterats, r·ecomanen de canviar el llit un parell de vegades durant 
la !Primera i segona ed11t, tres vegades a la tercera, quatre a la quarta 
i cada dia a la quinta. 

En fer el canviament de llits s 'aprofita per augmentar l'espai on 
viuen els cucs. Com ja hem recordat, a mesura que creixen és neces
sar:i d'anar-los espaiant, car si estiguessin massa espe:;;sos, el . creixe
ment seria desiguali i e-s correria el risc que es desenrotllessin malal
li·es. Aquesta operació també és senzilla . 

.Un cop posad~es les Jiulles. de paper no s'espera per treure-les que 
tots els cucs hi estiguin a sobr.e sinó que abans, quan només una part 
- prop de la meitat- dels cucs ha travessat els forats, es porten a 
un canyís net. A sobre dels restants , es posa un a1tra fulla d.e paper. 
Així els cucs qu·eden en un espai doble. 

L'alimerutació ha d'ésser feta de la manera més escrupolosa. En 

primer lloc convé que sigui més aviat lleugera i freqüent. El costum 
de donar molta fulla a llargs intervals té sols l'avantatge d'estalviar 
viatg.es però presenta l'inconvenient de fer perdre molta fulla que els 
cucs de:lx€n sense uti1itzar . i que ès' perd amb . eis.llÚs . . Això és impor
tant, perquè ben sovi_nt el pagès té tendència a criar massa cuc en ·com
paració amb les moreres de les quals disposa i això fa que vagi més 
aviat escàs d'' aliments, car la fulla. de ~or.era no la pcit s~bstituir amb 
res més. 

La fulla pot donar-se tal com ve d~ l'arbre, però· és millor de tenir-ne 
seJ;npre una petita provisió ·en una habitació. ·Aquesta fulla així con
servada en ·capes !Primes, haurà perdut l'excés d·e humitrut i haurà· pres· 
també la temperatura de l'ambient en el qual són els cucs. Cal, natu.
ralment, evitar que fe'!nlenti. 

A mesura que el cuc ·creix necessita més aliments i se li ha de donar 
fuUa en major quantitat. El màximum de voracitat l'a-ssoleix en 
l'última edat durant la qual en . quatre o cinc dies menja més que tota 
la sev•a vida anterior. 

Es aleshores quan el cuc dóna feina i esdevé veritablement molestós 
i dóna angúnies i treballs. Sort, però, qué la feina tan pesada no és 
de llarga quració, sinó hom no seria gaire favorable a aquesta indús.
tria, malgrat la seva senzillesa. 
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Arribats a l'útima edat, els cucs es preparen ¡per a crisalidar. Cap 

al final esdevenen de cdlor més clara, van amb .el cap alt, deixen de 

menjar i comencen alguns a enfilar-se. Això indica que llur vida en 

estat de cuc, ha arribat a l'acab~ment, i ql!e cal passar a l'embotja

ment, és .a dir, que cal passar a la preparació del capell que és et pro

ducte de la indústria. 

Cal preparar let> botges. Les botges són branques seques, sens·e 

fulles, ramificades, que es posen a disposició dels cuès perquè aquests 

hi facin el capell. Segons els llocs, s 'usen 'Plantes diferents; el boix, 

la ginesta, etc., van molt bé. 
Un cop las botg·es han estat 'posades, els cucs comencen a pujar-hi. 

Els primers de pujar són aquells que hom ha vist que ja no menjaven 

i que portaven el ·cap alt. Un cop pujats els cucs . i trobat el lloc apro

piat per filar, comencen ·a fer-se el cap~ll. Per la boca van traient un 

fil de seda primíssim i donant voltes i voltes es van fabricant' una mena 

de casa o de tomba, arrodonida de formes que recorda un xic la d'un 

cacauet de dos llavors. Al començament hom 'POt ;veure perfectament 

com el cuc va fent aquesta feina; després, en anar espessint-se les pa

rets per· la consegüent sobreposició de capes de fil, el cuc desapareix 

de la vista. 
No tots pugen contemporàniament, ni tots tampoc, u.n cop a dalt, 

es decideixen a filar. El crisalidament és successiu, i molts, un cop a 

les botge-s tornen a baixar per menjar un xic més abans de la trans

formació. Aquests, a últim moment, s'adonen que tenen un budell 

buit i corren a omplir-lp. 
AGRÍCOLA 

------~- ---~----~--- -----------· -- -- -----.~~~~ 

COMENTARIS 
Una riquesa que es deixa perdre 

Aquests dies una Comissió de compradors estrangers ha recorregut 
la .Comarca del Vallès ce1·cant cànem. Però com que la sell).bra d 'a
quest cada vegada ha anat reduïnt-se més i més, pot dir-se que, de fet, 
les operacions han estat nulles. Les poques realitzades · foren al pro
medi de 240-250 pessetes els 100 quilos, degut a l'escassa quantitat exis
tent i a que als nostres pagesos cada dia els plau menys de conrear 

aquesta llaVíor. 
I , no obstant, abans era una de les més grans riqueses d'aquesta co

marca, i també de la de Balaguer, com ho hauria tornat a ésser avui, 
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que amb la insuficient collita valenciana, i amb· la prohibició d'expor
tació d'aquest producte per !part del Govern itallà, és de preveure que 

es cotitzi a preus elevats. 

Una taronja grossa com un meló 

Retallem de la informació comarcal d'un diari: 
«A Tortosa, un taronger plantat ara fa vint anys, propietat d'un 

conegut jardiner dels ravaJs, ha !produït enguany fruit per primera 
vegada, consistent en una taronja del tamany d'un meló dels mitjans., 

«L'arbre és originari de Cuba,. 
«Les ventades dels dies darrers el feren caure; a no ésser per això, 

encara s'hauria desenrotllat més,. 
Heus aquí una taronja b~ cara de produir. 

L'Opius oonoolor 

El nostre bon amic Joan Aguiló¡ i Garsot, de Cambrils, assidu i es
timat col:laborador d'AGRICULTURA, ens comunica amb un article que 
avui tenim el .goig de publicar en aquest número, una notícia que bé 
podem qualificar de sensacional. L'Opius concoÍ01' resisteix l'hivern de 
Cambi·ils. 

Això vol dir que ha començat a aclimatar-se a Catalunya, i vol dir, 
també, que si les coses continuen con fins ara, d'aquí a uns quants 
anys, potser, la mosca de l'oliva haurà deixat d'ésser aquell terrible 

flagell que és avui. 
Bé val la pena de llençar les campanes al vol! 

Els vins espanyols a Bèlg ica 

Amb motiu de la recent visita a París dels membres de La Unió' 

Prof.essional de negociants de vins i licors de Bèlgica, .els diaris fran
cesos fan ressaltar la importància d'aquest país en el consum mundial 
dels espirituosos. 

Bèlgica, que en 1923 consumia 353,349 hectolitres de vi, ha consumit 
solament en el primer trimestre de l'rany present gairebé igual quan
titat: 322,576 betolitres. 

França-afegeixea:¡ els periòdics francesos-amb prou feines si ha 
augmentat l'exportació dels seus brous cap a Bèlgica. 

Qui s'ha aprofitat, dOillcs, de l'augment del consum de vi de Bèlgica? 
El principal competidor dels francesos ha estat Espanya. Els vins 

espanyols disfruten, d'ençà de l'armiSitici, d'una demanda inesperada. 
Mentre que en 1913, Espanya solament envtava a Bèlgica 38,600 hee

tolitres de vi, l'any 1923 hi exportava quatre vegades més, o siguin 
156,300 hectolitres, i ha mantingut una proporció anàloga en el primer 
trimestre de l'any actual amb els seus 72,760 hectolitres. 

Nous experiments de .lluita contra Ja mosca 

A AGRICULTURA n'hem parlat sovint de la mosca de l'oliva i dels mè
todes de lluita. Però no n'hi ha prou encara. Cal parlar-ne més, cal 
parlar-ne sovint. 

Per tres anys la nostra vella Mancomunitat i el Consell de Foment 
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de Tarragona han fet a les comarques olivereres tarragonines una 
campanya intensíssima de divulgació dels mètodes de lluita contra la 
mosca. Aquesta campanya ha donat el seu fruit. 

Aquest any a la Cènia els olivicu1tors s'han unit espontàniament ;Per 
aplicar el mètode Berlese modificat, en base a l'experiència feta en els 
tres últims anys. Onz.e tractaments amb mixtura daquicida (arsenit 
en lloc d'arseniJat i melassa) i tres polvoritzacions amb suc bordalès a 
l'agost, setembre i octubre. 

El nostre bon amic en J . Via, d'Amposta, ens comunica els resultats 
obtinguts: els oliverars tractats tenien el 80-90 per cent d'oliva sana, 
indemne del Dacus; els no tractats en tenien solament ell0-15 per cent. 

En Joan Aguiló, que també ens escriu sobre la qüestió, dóna dades 
encara més favorables: el 95 p,er 100 d'oliva sana en els oliverars de
fensats, contra un 5 per cént solament en els no defensats. 

L'al'senit, a la dosi de 250 grams, crema les fulles de }es varietats 
d'oliV'era de 1a .regió (empeltre, farga, morrud~, ·etc.). A 200 grams 
també. La fórmula definitiva ha hagut de fer-se a base de 15Ò grams. 

Tenim, doncs, una altra demostració que la mosca es pot combatre. 

La Tabacalera 

A la r·evista de Cuba m 1'abaco, del 25 d'octllbre, hom troba una 
notícia inte·ressa.nt. 

Diu la revista que a la Junta general d'Accionistes de la Tabacalera 
espanyo].¡l. celebrada el 28 de. setembre passat ha estat presentada la 
memòria anyal en la qual consta qp.e en els últims quinze mesos en
traren als magat.zems de la societat 42.330,387,170 quilos de tabac, pro
cedents de Cuba, Brasil, Santa Domingo, Estats Units, Java i Filipines. 

Ara, segons l'esmentada revi..sta, Cuba no ha enviat a Espanya ni un 

quilo de tabac des de el 10 d'abril de 1.{)23 al 30 de juny de 1924, que és 
el període que comprèn la JDemòria. 

¿Com és possible, e11 pregunta El 1'abaco, que, no havent sortit cap a 
Espanya tabac en rama en el citat període, el Consell d'administració 
d.e l 'Arrendatària digui que n'ha comprat a Cuba? 

Els fumadors d'aquí ja ho sabíem, però, que l'Arrendatària no corn

'prava tabac a Cuba. 

Un nou pantà 

No us feu Hlusions. Llegiu primer. 
«El governador general d'Alger, M. Steeg ha col:l.ocat la primera 

pedra per a una grandiosa presa a Fada, la qual serà capaç de contenir 
tres cents milions de metres cúbics d'aigua destinada a recs. 

M. Steeg ha declarat que es proposa desenrotllar a Algèria una «po

lítica hidràulica». 
D'això, ben justament, aquell admirat amic nostre, agrònom Hlus

tre, en diu fer pàtria. 

Advertència als emigrants 

Un gran diari italià, el Con·iere della Sem, està publicant unes crò
niques d'un seu enviat especial a l'estat de Sao Paulo, al Brasil, en les 
qual-s és descri-ta la infame explotació a què són sotmesos els pobres 
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emigrants en les fazendas de l'nterior. Penes corporals com al temps de 
l'esclavitud, assassinat dels que volen lliurar-se de l'esclavatge, fam, 

malalties, manca de metges i medicines, treballs pesats sota un sol que 
crema i sota la vigilància d'agents sense ànima. I, per últim, com a 

coronament d'úna vida de terrib1es sofriments, una mort prematura en 
la misèria més negra, en la soledat més paorosa. 

L 'emigració catalana cap al Brasil é6 segurament insig·nificant. Però 
hem volgut divulgar igualment aquesta notícia. 

Qui S8JJl si pot anibar a deturar algun pagès seduït p·er les · propa

gandes de !<es companyies d'emigració. 

Les sorpreses del règim s ec 

Les que dóna els Estats Units són nombroses, molt variades i di
vertides. 

L'altre dia, a Nova York, al llarg de la P r imera Avinguda, hi hagué 
un mercat que assoli un èxit enorme. El mercat era de raïms i els 
compradors hi afluïen de manera considerable. La majoria dels com
pradors venien en automòbils elegants i en els quals hi carregaven 
grossos coves de raïm. 

En un sol dia foren venudes 30,000 tones de raïms, i tot ell serà ela
borat a domicili. Cada un és fabricarà el vi, el qual tindrà l'avantatge 
d'ésser pur. 

'Feta la llei, feta la trampa. 
!Però es tracta, en aquest cas, d'una trBJIDpa que tard o d~ora do

narà resultats satisf•actoris pels viti·cultors. 

J 

INFORMACIONS COMERCIALS 
Vins 

Res de nou ha esdevingut que mereixi atenció en els mercats o que 
valgui Ja· pena d'ésser consignat. Uns mateixos preus migrats, que els 
vinyaters miren amb indiferència perquè els set rals i mig o nou que 
es prometen, ni de molt arriben, no ja a illusionar, ~inó ni a satisfer les 
necessirta.ts que com¡porta el treball de la vinya. Ja és de veure, ¡lones, 
si les necessitats de la vida,_ fins dintre de la parquedat rural, queden 
i na teses. 

Rea-ccionarem tan prompte com convidria?. Probablement, no ; 

però a l'aguditzar-se les situacions de malestar, tal volta imposi-n aque
lla atenció als governants que de -temps convenia tenir ben ferma. Però 
els símptomes van més a considerar la política, en el baix sentit d·el 
mot, que en preocupar-se de les positives i urgents necessitats d.e les 

majories. 
Va somorta l'oferta i demanda; van amb lentitud desesperadora les 

poques - migrades - negociacions de tractats o concerts amb els paï
sos estrangers; va ensonyada la tendència ·econòmica, que més · fita als 
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impostos que a obrir vies de riquesa, o tan sols a fet que revi-scolin 
les que la indiferència deixa que s'enrunin. 

Anem a cloure l'any amb un balanç desastrós, en el que !Paguem 
bona part del paGsiu els soferts productors ¿Seguirà 1925 amb semblant 
faisó? No és possible preveure-ho, però si les cosasses que es compten 
d'aveniments de nova gent més entesa en ciència econòmica fossin cer
tes, potser arribaríem encara a temps de deturar la fallida que tenim 
planant damunt. Que sigui veritat i prompte; més per Déu, que no 
ens portin els reis a uns sabiassos teòri<:s i plens de bona intenció, bons 
per a una reclama patriòtica, més en la realitat, més àcids que el vi
nagre. 

Aquestes línies no seran - clar que no - una impressió meréantil, 
però són, en canvi, el més general sentir dels que, ben injustament, 
estem !Pag,ant la trencadissa de pressa que els polítics i les politiqueries 
feren i fan a ciència i paciència nostra. · 

PERE J. LLORT 

Olis 

. Hom no sap pas el què ha de fer; per una part ens treuen la taxa, 
però ¡per altra no volèn que el preu de l'oli s'apugi gens; més tot això 
n'ho s'ho escolta pas el moliner, i tant el d'Andalusia -com el de casa 
nostra, fabrica oli, obtingut d'olives cares i que li costa a molt més del 
preu de taxa, el que vol dir que aquestBG disposicions són preses amb 
la major indiferència per part dels que amb oli tracten. 

L'exportació es veu gravada per un impost, que dificulta el seu des
enrotllament i que repercuteix en contra dels olis fins aragonesos i ca
talans d 'una manera enorme. 

El mercat es veu desanimat d'una manera grossa, poc vista en al

tres anys i a la mateixa època; només es co:m¡pra el que estrictament 
es necessita, i el moliner es v·eu obligat a guardar les existències si 
vol v·endre al preu corrent, que sempre és més barat que el que a ell li 

costa. 
La situació és igual a tots els mercat., productors; a Andalusia, no 

obstant, tenen més resistència i no ofereixen llurs olis, si no que els 
guarden •esperant que .tard o d'hora vindrà un millorament de preu i 

podran vendre al preu desitjat. 
França i Itàlia, no donen, per ara, senyal de venir a fer llurs com

pres als nostres països; els preus els , són més favorables a Turquia i 

a Grècia, i allí s'han installat per ara. 
No creiem !Pas que el6 olis baixin de molt, però per això no cal pas 

aventurar-se gaire, ni tampoc despacientar-se, puix un decaïment d'à
nim del produotor faria que la baixa vingués a passos de gegant. 

Les transaccions no han sigut moltoo, però podem apuntar les se- . 
güent~: 

País, Reus i Tortosa, s'estan !Pagant a 52 i 54 duros, segons llur 

acid·esa. 
El-s Aragons, a 58 i 60 duros; els Borges, a 59 i 61 duros; andalusos 

corrents, a 52 i 54 duros, segons acidesa, i en els fins, no tenim pas cap 
data que ens puga orientar per no conèixer operacions de dtta classe. 

Hem d'advertir que el nostre mercat és el més ensopit de tots els de 
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la regió, puix en els punts de producció hem vist que els preus superen 
dc molt, pels que aquests dies s'han cotitzat al mercat barcelonès; per 
exemple, a Borges, s'han pagat olis a 43 rals els 3'900, mentre el preu 
de Barcelona !{>els mateixos olis no ha arribat pas a 41 ral. 

Els olis refinats d'oliva tenen també un fort atur, i -es cot1tzen les 
procedències andaluses a 59 duros i les locals a 60 duros. 

Els olis de llavors es continuen cotitzant amb una mica de baixa; es 
paga el cacau, a entrega immediata, a 235 pessetes 100 quilos, mentre 
entrega febrer es podria comprar a 220. 

Els olis de sulfur, estan paralitzats, els de saboneria ni solament 
arriben a cotitzar-se, oferint-se, encara que dèbilment, entre 150 i 155 
pessetes 100 quilos; els de baixa acidesa són molt recercats, arribant-se 
a pagar a 175 i 180 pels de menys de deu graus, sobre vagó origen. 

LISIN! ANDREU 

Cerea ls 

Ja s'ha fet !JÚblica l'evaluacló de la darr-era collita de blat, de la 
que es co1legeix que és insuficient per a les necessitats del 
consum. 

A1xò, com és natural, ha produït a certs el-ements de les regions 
bladeres una forta alarma, perquè preveuen amb aqu-est ~otiu una 
possible permissió d'importació de blats estrangers, i encara que tingués 
sóls un caràcter t-emporal, els fa por una permissió d'açru.esta natura 
perquè remouria qüestions que feia I temps que hom donava, amb més 
{) menys raó, ¡p-er resoltes. 

De totes maneres, hi ha qui sosté que no cal témer la competència 
d'altres centres productors per a proveïment interior, perquè es pretén 
que el blat -estranger no podria sortir a menys d-e 68-70 pessetes sobre 
vagó port. 

En quant a l'estat del mercat, s'està p~ssant per un període de gran 
estacionament; ja ban !Passat a millor vida aquelles fluctuacions ori
ginades per la pretesa Uei de l'ofer.ta i la demanda,- amb l'agiotatg-e 
més o meny..s dissipmlat darrera la porta - ara, els confitctes sorg-ei
xen sempre entre els productors i les Juntes de Prov·eïments. Ja )la
vem progressat! Abans, quan vèiem una puja persistent i continuada 
del blat, podíem predir amb tota seguretat una puja automàtica del 
preu del pa, sense que ningú ens tingués per un Mahoma precisament, 
però avui dia la cadena blat-farina-pa, ha estat ti1enc.ada per la des
tral de la Junta Provincial de (?rov.eïmcnts. 

Hi hagué un moment •en que semb1ava imminent una autorització 
.d'augment del !{>reu del pa: els comerciants- que .en són de vius ! -
apretaren un xic més el cargol, pensant-se que allò era una cosa se;gura. 
I heus aquí que no s'ha concedit l'autorització aquella, però el bon co
merciant tampoc ha semblat fer-ne esment, tant per tant ja li va bé el 
preu d'ara. ¡I qui sap si .encara pensaran donar alguna altra volta al 
cargol, que rtot pot ésser ! 

No donem nota dels preus, perquè serveix perfectam-ent la del nú
mero anterior; tan i tan encalmat et> troba avui el mercat. 

LLms MARSAL 
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Fru•ita seca 

El mercat està bastant encalmàt, especialmerut en l'avellana, en la 

qual no hi ha la febre dels passats mesos, en que es va arribar a !Pagar 

la negreta escollida a 140 pessetes sac de 58,400 quilos. 
EJ.s p:veus d'avui p·er a entregar de seguida són de H6 a 118 pessetes 

sac; no obstant aquests preus, es fan ajustos !Per a entregar el mes de 

gener proper, al preu de 125 pessetes sac de 58,400 quilos. 

Les ametlles ban fet una mica de baixa, però com en queden poques 

per la pooa collita que hi ba hagut aquest any i per les moltes deman

des, sembla que es sostindran al redòs dels 40 duros quintar, segons les 

classes. 
Actualment es cotitzen els següents preus, sobre vagó estació de 

Barcelona. 
Ametlla en gra: llargueta propietari, a 565 pessetes; Esperança pri

mera, a 565; íd·em segona, a 547; comú, a 515; marcona, a 560; plane

ta, a 570; Mallorca escollida, a 620; ídem propietari, a 590; totes el sac 

de 100 quilos. 
Avellana en ¡gra, primera, a 495; ídem segona, a 480, els 100 quilos. 

Avellana en closca , negréta extra, a 130 pessetes els 58 quilos. 

Garbellada, a 125; ¡propietari, a 120. 

Pinyons pelats castellans, a 370 pessetes els 100 quilos. 

ESTEVE HÒMS 

NOTICIARI 

La Redacció i L'Administ1·ació d'AGRICULTURA desitgen 11er als seus 

subscri{ptors i llegidors tots, unes bones festes de Nadal i una anyada 

nova que ens porti més motius de joia qtte la que acabem de deixar. 

-L'explotació de boscos.-Havent acudit molts propietaris forestals 

a l'Institut Agrícola Català de Smit Isidre alarmats peU¡ perjudicis que 

els ocasiona i que els ocasionarà en l'esdevenidor el Reial decret sobre 

aprofitament d'arbres de muntanya, de ribera i altres, publicat a la 

Gaceta del dia 4, 'el president, d'aquella entitat, senyor Baró d'Espo

nellà, ha tramès al president del Directori un telegrama insistint sobre 

la necessitaJt de la suspensió de 1a susdita disposició. 

-La taxa de L'oU ha estat finalment abolida i s'han deixat sense 

efecte les ipcautacion , a l 'objecte, entre altres raons, que «les feines 

agrícoles de :vecollecció i d'elaboració dels olis es desenrotllin dintre 

d'una coiJ,J.pleta normalitat». 
¿Volen dir, però, que ara, al mes de. desembre, aquestes mesures han 

al'I'ibat a tem¡ps? 

-L'alcohoL i els vins. S'ha fet públic un R. D. disposant que con

tinuï en vigor durant el coment mes, l'aplicació de l'article primer del 



688 .-i.gricultura 

Decret de ' primer de setembre proppassat, no permetent l'encapçala
ment de vins ni la fabricació de misteles amb a ltres alcohols que el 
de vi. 

- La collita de l'otiva. A la Conca de Barberà ens diuen que toca 
al seu terme. Tots els molins d 'oli estan ja en funcions , rendint les 
olives quelcom més que l'any passat. 

---j Duana habiUtada. Ha quedat favorablement resolta l'habilitació 
de la Duana costera de Sant Feliu de Guixols, per a exportar desper
dids de suro i importar segó, garrofes i mongetes. 

-La ([les ta porcina ha estat declarada oficialment al poble de Beni
fallet, i extingida al d'Ulldecona. 

- Patates que fugen. Des de fa uns quants dies s'estan comprant 
patates a totes les hortes dels voltants de Madrid i de la provincia de 
Toledo, amb destinació a Barcelon~ i València. 

Això ha produït una puja en el mercat, de cinc cèntims el quilo. La 
puja continuarà, i és molt posible, demés, que de seguir l'exportaeió 
de patates cap altres ¡provincies, el mercat de Madrid arriba mancat 
de patates. 

___,El conreus arbitraris. La Gaceta publica una ~.:eial ordre am
pliant en sis mesos el termini concedit per reial decret de ¡primer de 
desembre de 1923, per a poder sol:licitar la legitimació de roturacions 
arbitràries a què es :ooferei.x l'esmentat reial decret. 

-EL temps ha estat variable durant la quinzena. Al costat d'al
guns delitosos di:es tardorals hem tingut alguna que altiia bona plujada 
que ha resultat beneficiosa en gran manem pels sembrats. De con
tinuar el règim hiv·ernal començat sembla que enguany no haurem de 
patir tant de set com l'any passat, perquè solament amb les pluges de 
tardor les deus han revingut un. bon xic. 

-Et port de Tarragona ha donat sortida durant la quinzena, a uns 
5,000 bocois de vi, 3,000 sacs d'avellana en gra i 1,000 amb clofolla, 400 
sacs i 300 caixes d'ametlla en gra i 50 amb clofolla i 200 caixes de 
nous. 

. - A la plana de Vich han taxat el preu de les patates a 27 ¡pessetes 
el quintar. La notícia ha estat rebuda pels pagesos amb molt poc en
tusiasme. 

-Prohibició de tallm· boscos. La Gaceta publica una disposició pro
hibint les tallades a destral dels boscos i vernedes de propietat parti
cular, poblats d'arbres el nom dels quals expressa. 

- Ens diuen del Penedès que els vins blancs es paguen en aquella 
comarca entre vuit i nou rals grau-hectolitre. Els negres han sofert 
una lleugera baixa. 

-Més Reials 01·dres. Pel Ministeri de Foment s'ha promulgat una 
Reial Ordre, disposant que• aquest recordi als governadors civils de les 
provincies on es conreï l'olivera, el més exacte compliment de les dis
posicions contigudes en la Reial Ordre de 29 'd'octubre de 1923. 

També publica la Gaceta un a1tra Reial Ordre ampliant fins el dia 
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15 de desembre actual, a la una de la tarda, el termini per a la pre
sentació da. sol:licituds dels agricultors que desitgin realitzar expe
riències del conreu del tabac en l'any vinent. 

-El Cong1·és Nacional de Viticultors de Llevant ha terminat les 
sev·es tasques, havent tingut lloc la sessió de -clausura el 30 del mes 
prussat. L'assistència a les ¡sessions ens diuen que ha estat nom
brosa. 

Bibliografia 

EL GRÉDITO AGRÍCOLA. HISTORIA, BAgES Y ORGANIZACIÓN, per Lluis Redonet 
i López Dóriga. Biblioteca agrícola .espaiíola Calpe. - Un volum 
de 354 pàgines. Relligat, 14 ¡pesestes. 

Heus aquí una qüestió viva i palpitant a Espanya, i ¡per això pot
ser, perquè és víva i és palpitant, hòm no li d,óna solució, única manera 
perquè s'eternttzi la vida i la palpitació. 

Es éosa convinguda i sabuda que el problema del crèdit constitueix 
la base del fioreixement agrícola del país. Sense diners, àJ ca!Il!P és 
impossible la modernització dels mitjans de conreu, són inútils o quasi 
inútils les propagandes. Valdran més cinc anys de crèdit, ootablert 
com cal, que cinquanta de propaganda, per més que aquesta, sigui 
feta segons les normes fixades recentment pel directori militar en el 
decret .de reorgamtzació dels serveis agrícoles. 

Els agricultors fa anys que invoquen el crèdit i llurs invocacions 
eren arribades 31ls governs, tant és així que alguns ministres de foment 
(Eza, Calbeton, Alba, Cambó i Calderon) haviren estudiat la qüestió i 
formulat projectes. Però tot s'ha quedat sempre a mig camí. Fins 
el projecte de la Junta per l'estudi del crèdit agrícola està mig 
perdut. 

No existia - o almenys no coneixem - cap estudi orgànic sobre el 
crèdit agrícola com aquest que ens dóna el senyor Lluís Redonet i Ló
'{)ez Dóriga, en el qu.al no sols hom troba la història i l'aplicació a l'es
tranger, sinó també les bases jur'ídiques i econòmiques per l'aplicació 
del crèdit. 

Es ben bé un estudi complet, orgànic i minuciós que honora a la 
Casa Calpe, avui benemèrita de l'agricultura, del qual hom no podrà 
prescindir quan un dia o altre arribi l'hora d'implantar, finalment, el 
crèdit agrari. 

LA CUENCA POTASICA DE CATALUÑA. 1\tlinas de potasa de Suria. Un fulletó 
de 40 planes amb gravats. 

Amb quant de goig hom fulleja aquest opuscle! Catalunya, tena 
pobre, ha trobat, finalment, una riquesa minera considerable. Fins ara 
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la potassa procedia d 'Alemanya (Stassfurt) i de França (Alsàcia). Ara 
també ¡Jrocedirà de nostra terra i serà una. font de prosperitat i de ri
quesa ag1·ícola i industrial. 

En un dels pròxims números farem un ample resum !l'aquest fulletó 
perquè els nostres llegidors coneguin la importància dels jaciments po
tàssics de Súria. 

CONSULTORI 

R. s. 

En 11questll secció es respondrà grll
tullament i per torn rlgurós, a totes 
les consultes que facin els llegidors 

S. A., MAYALS.- El suc esterilitz-at de raïms es fabrica de la següent 
manera. Li direm sols l'essència del procediment. 

Mos! concentrat. El most es concentra ·escalfant-lo al buit. Hi ha 
també un procediment italià, Monli, que concentra en fred. Aque-st se
gon procediment és millor, car el most no perd gens d'aroma. 

Most esteritlitzat. S'afegeix al most anhidrid sulfurós perquè es 
defequi durant 24 hores. Després es filtra, es pasteuritz-a i es posa en 
am!Polies esterilitzades. 

Alguns, amb mala fe, car la llei ho prohibeix, hi afegeixen antifer
mentatius . . 

P. R. U., CIUTAT.- Hem tramès la seva carta al s·r. Soler. 

R. C. R., IGUALADA . -Com distingir el sexe dels coloms. Pels colo
mins és un xic difícil. Un sistema és fixar-se - tocant amb atenció -
els ossos en forma de forquilla que les aus porten al pit; si són molt 
separats (si la forca és oberta) es tracta de femelles; si són molt junts, 
masclGs. 

Un altre sistema és posar el colom en companyia d'un altre de sexe 
conegut. Si són dos mascles : baralla segura. Si hi ha un mascle i 
una femella, aquell colma de reverències la companya. De vegades, 
però, si el mascle ha e-stat separat de la seva companya, empaita la 
femella que se li posa al costat, però aquesta fuig sense defensar-se. 
si són dos femelles : es contemplen, i al màximum, algunes tímides 
becades. 

Per últim, un altre sistema. Es posa el colom damunt la mà es
querra i se'l manté amb la dreta. De cop, agafant:li les ales amb la 
dreta, se l'aixeca vivament. Tot just l'ocell ha perdut :el seu punt d'a
poí damunt la mà esquerra deixa pendent la seva cua si és mascle i 
l'aixeca si és femella, per deixar-la caure de seguida. Cal, doncs, fer 
ràpidament el moviment, car l'aixecament de la cua és quasi instan
tani. 

En els coloms adults, és més fàcil el reconeixement seguint el segon 
dels sistemes descrits. Els mascles davant de la femella fan re-verèn
cies i tomben al voltant de si mateixos, emetent aquell so característic 
com un ronc que no sabem com s'anomena. 

No coneixem oap obra que .tracti de la cria de coloms. 
R. s. 
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BO HB E§ 
(fNIRÍfOGIJE§ 

GRUPS TRANSPORTABLES 
especialment indicats per a recs 

, ___ SISTEMA ________________ , 

HHROOU 
mogudes per 
corretja o di
rectament , 
acoblades a 
motor elèc
tric o motor 
de benzina 

BOMBES 
D'ENCEBAT AUTOMATIC 

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

Demaneu catàlegs 1 preus a 

fill D'EHill BRIJGIJERA 
Rlereta. 28 
Barcelona 

(""V;·~~ ..... S.AB·A·:r·e ..... 
F. GARCfA RUA NO 
Lauria, 100 - Telèfon 1614 G. 
BARCELONA 

§ 

Ceps resistents 
Grans produccions 
Berlandieris 

"Centro Vitícola del Pa nadés" 

VILAFRANCA DEL PENADÉS 

(Barcelona) 

JAUME ~ABATÉ 
Tetèron 1 

DEMANIN-SE CATALEGS 

:.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt: 

/n'ací i 
d'allà 
Magazlne ""en suat 

A QUEST maga-
zine és la crò

nica vivent de tots 
els fets per qualsevol 
concepte memora
bles i curiosos: els 
esports, les modes, 
les curiositats cien
tífiques, etc., etc. 
L'exemplar: 1 '25 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



Elevador Multicel·lular 

CARUEL.LE 

Constructor: 

A.. Piñ.ol 
LES F RANQU ES ES 

Província de 
Barcelona 

La bomba que 
menys gasta. 

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

§IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIU UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIUIIIIUII• 

- 1 , 

==:=
~=====: USINES SCHLfESING FRERES & C.

0
- MARSELLA 

Casa fundada en 1846 Societat Anònima per accions Capital : 3.600,000 francs 
Tres 'fàbriques: Marsellle, Septemes i Arles 

Tractament dels vins, SOFRE MARC.A GLORIA SCHLOESING 
ensofrat del most, eJc. :"ofre a combustió, sense goteig, Puresa ga-

=====_=:====- ~::~~:;"et!n~sxoflarea~debms~Tx~~ rantlda 95 •¡ • . Constitueix i'ensoframenr.,ideal, 6 pràctic. i econòmic de fudres, bucois i per a tots 
els usos enològics 

Per a Informes I fu- J. OORGEBRAY, Via Laietana, 12-BARCELONA 
llets dirigir- se a 

IMPORTADOR eXCLUSIU I DEPOSITARI GENERAL PER ,A BSPANYA 

;:.1111111111111111•11111111.11111111111111111lllllllliiiiiiiiiiiiiiii1ÍIIlllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIII': 

.• 
Si voleu estalviar temps i 
diner, us interessa conèi
xer els CULTIVADORS 
"MODEL" 

Detalls i ca
tàlegs gratis 

Camp d'experime ts i ensenyança 
gratuïta , de 7 a I, tots els dies, inclús 

' 

eis diumenges, 
Cambri ls, 3t i 
Camí St. Ge
nis, 2. Parada 

amvia grao
nada Vallcarca 

............................. ,. ................. , ................................................... . 
En dirigir-vos .a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 
I 

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

••• ••• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ: TREPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperati.us 

Productes Enològics 

Adobs químics 

Aparells d'anàlisis de vins 

Sofres í Sulfats 

" 
················ ~·································· I - . 

Maquinària i aparells per a l'agricultura 

PERE PARÉS 
Passe~g Duana, 15 

Barcelona 

Diversitat de models i 
tamanys 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 ha 
gasto d'entreteniment, 
com de paper amianto1 

etcètera, etç . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SULFATADORA 
BACCHUSa70~~a 

ENSOFRADORE$ de motxila 
MANEGUES per 'a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

CONSTRUCTOR c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66- Telèfon 2217 G ·BARCELONA 

Descompte a Cambres i Sindicats Agricoles 

-- LLAVORS PER --~--~-------------------1 
A FARRATGES 
DE PURESA I 
GERMINACIÓ 
GARANTITZADA 
No compreu sense demanar 
pr 11·us 11 11questa casa 

I CALVIS 
Bailèn, 2, entl. 
BARCELONA 

La BOMBA que 
reuneix I es ca
racterístiques 
més avantatjoses 

ÉS LA 

TANK 
La ÚNICA que .no té estopada 
No nece'ssüa engrassament 

Condroc:for ex;cludu: 

J. Maristany Gasaju~a 
Oficines i tallers: Prim , 86 
Telèfon 26S B- BADALONA 

VITT0'RCJO ~- S·ERRA 
Carrer Vlladomat, 126 • Telèfon 937 H. -------------• 

·, Drogues i Productes químics 
~ Productes enològics, es-pecialitat 
"1 en colors inofensiu s• per a vi Representant genera li depo-
;s Sofre, importació directa , a' Itàlia sitari dels Productes insectl-
' ·' cid'!S Arlticriptogàmlcs de la 
' 

1
: Societat Eléctrica i Electroquímica de "Caffaro"· :: Seu a Milà (Itàlia) 
1''' 

En ..,dlr~&I_!:·VOI~ a les caaes · anuno~adoree, olt.u AQRJOUL1"U.RA 
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C~A~PÉS .y <· JUt;IA 
Agents exclusius per Catalunya dels Super

fosfats de la •Cornpagnle Bordelalse des 
Prodults Chirniques• de Burdeos. 

Sulfat d'A mon{ ac I Nitrat de sosa. 
Arseniat e -l'OSa I Cianuro sòdic. 
Venedors exclusius del • LYSOL• de la casa 

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

abans JOSEP SANTANA SOLER 

Gran Via Laietana, 17 
B-ARCELONA 

Apartat 226 

······························-··································································· 
ASSECADORS 
per a productes agrícoles 

Demanint-se 
detalls i 
pressupostos 

• Maquinària 
: 

Subministres industrials 
. . 
: 
: 
: . : . . 

Mallorca, 280 

LI ú rI a, 100 

BARCELON.o\ 

C. A. Gullino, Ing. Telèfon 1066 G 

Telegrames: 

Agència Tècnica General "O ull inoatg" . .................................................................................................... 

AGRO IBÈRICA., S. A. 
~ ------ _-__ BARCELONA=~ 

SOFRES de 
~-

Nou de San France•c• }-l, pral. 
Telèfon A. 2514 

totes c:tasses 
per a. PA gri• 
c:ultura i 
Indústria 
Fàbrica i ano• 
Uns a Vilafran• 
ca del Penadè• 

tompastnle Hinière & Hefallurstique d' luzon, s. A. 
~~=======~~~=~~~=~====~===PA RÍ5 '!!!!' 

PRODUtlliS INSEflltlDES 
PER ll lll ll6RltUlTURll 

ARSENIATS DE SOSA TOTES 
GRADUACIONS :: ARSENIAT DE 
CALÇ :: ARSENIAT DE PLOM 
ARSENIAT DE POTASSA :: ACE-

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

Agent·Depodtarl exclusiu: 

M. A. PLANAS 
Eatablert·Jullol 1814 

Comerç al per Major de Drogues 
Productes Qulmics, Herboristes 1 

Productes Colonials 
P851Cij de 18 lndñStriD, 3Z 
DlrecciO Tel ef.: "lf.IPI.i\MA5" 
B I R t E L O N I 

En dirtglr·vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Pinso melassat sec per ê tota mena de 
bestiar - Renoeix la maJOr utilitat per a 

l'engreix i la prOdtJcció de llet -ea un excel-lenf complementari per al cas de treballa de f~tlga 
L'Altheln està exempt de tota generació patògena i és presentat 

com un segó. 

composició promltJana 1 comparada 
Blat de Gar· 

Althein Ordi Civada moro rota 
o¡o o¡o o¡o o¡o o¡o 

Aigua. 8•66 14'- 12'40 12'70 13'-

Greixos. 0'69 2'30 5'20 4'70 o'5o 

Cei·Iulosa 9'86 4'90 11 120 2'30 9'10 

Matèries amilàcies 65•89 66'10 57'8o 68·6o 69'97 

Mat~ries protèiques. . . . 12'22 JO'- 10140 10'10 5'o~ 
(D'aquestes el8'S2 •¡o és albúmina pura) 

8'39 Cendres. • . . • . . . 2'70 3'- 1'00 2'35 
(El o' I s •¡0 d'aquestes cendres és 
àcid fosfòric assimilable) 

100'00 100'oo 1oo'oo 1oo'oo 1oo'oo~ 
(Anàlisi de l'Institut d'Inspecció i Comprovació de Leipzigj. 

L'Althein és, doncs, un producte de gran nutrició que, barre
jant-lo amb el pinso de grans, n'augmenta el rendiment. 

És interessant remarcar q\le l'Althein conté en la seva constitu
ció, un 10 "f. menys d'aigua que les altres substàncies 1 això fa que 
afgul un 10 °/0 m~a bon pren. 

Dosis per a barreJar per meitat amb els stran1 OUROS 
Cavalls grans 

» mitjans . 
» petits 

Bous d'engreix 
• de treball 

Vaques de llet 
Vedelles. 
Bens. 
Moltons d'engreix 
Porcs 

(pesant de 65o a 8oo quilos) 2'5oo 
• » 5oo a 65o 2 

• 35o a 5oo • 1'5oo 
2'5oo 
2'5oo 
2 

• o'25o a 1·2oo 
• o'o75 a o'25o 
. o'o75 a 0'300 

(per 100 quilos de pes) 1' 

Per a donar-lo es reparteix amb els pinsos del dia, subdltulnt 
una part de l'aliment ordinari per l' Althein corres ponent. 

éS convenient humitejar-lo una mica abans de donar-lo per a 
que no sigui tan eixut. 

L'Althein és ensacat a So quilos. 

Tip. Emporivm, S. A. - Ferlandlna, 9 i ll -Telèfon 53•9 A. -BARCELONA 

. 
' 

.. 


