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

Vidicida 
Trfas p~r a tenir el~ 

vmyars sans 1 
extingir la l'i loxera, Oí
dium, Mlldew, insectes, 
larves, etc. 

Ganadicida 
Trfas pera la higi_e

ne 1 c u rac 1 ó 
del bestiar i aus. 

A nofelic ida 
T f per a matar r as mosqu its i evi
tar el Paludisme. 

Sani ci da 
T • Microbici d a, r¡as antisèptic, in
secticida i pa ras iti cida 

REVI5Tll llGDttOI.ll tllTllLANll 

Dirft:for: AIJfilJ§T HATONI 

toi·Jabondors: 
Prolessors 1 ltc:nic:s del De· 
parlament d'AS}rlc:uuura de Ja 
l'lanc:omunllal de talaJnn}la 

¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!! 

Ela b O• 

rats per: 

Assegureu les vostres 
collites-Podeu tenirel 
vostre 

~~si~~ GERMICIDES 
Són els únics produc
tes incomparables 

Avalats per la patent 
,finvenció per a tot 
el món núm. 8S124 
Practicar un assaig 
equival a convertir
se en propagador 
Consulteu el nostre Depar
tament tècnic que us re
soldrà gratuitament les 
vostres dificultats -

No són veri
nosos - No 
corro iexen 

Demaneu nos· 
tre fullet 

BON O, CU SÓ i C. a, LTDA. 
Consulat , I - Telèf. A. 4978- BARCELONA 
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¡Vinicu'Itors! 
Per un treball pràctic és convenient 
que, en els trassegaments d'elabo
ració, adopteu J'empleu d'una bona 
Bomba i un bon Filtre per presentar 

millor els vostres vins 

Bombes: Fafeur - Catalanes 

M A ·R MON I ER 
Tubs d'immersió per a bocois, aixe
tes; coladors, records, etc. - Tubs 
de goma, aspirants ratllats, blindats 

i llisos 

I Filtres "TORMO" 
de una, dos, tres, quatre i cinc bateries 

Material Viti-Vinícola, Productes Enològics marca ENOL 
Aparells per a anàlisis dels vins 

•••• 

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR DE KEGELS I VILA) 

Passeig de Gràcia, SS 
Direcd6 teleqrAftca 1 KEGEVILA. 

Telèfon OJS G. 

BARCELONA. 

•n dlriKif·VOI a 1111 CBIIII anuncladorlll, citeu AGRIOUL TURA 

-
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Hft]OlfS, llUUS, TOTXOS 

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

Màquines, Forns Assecadors 

' VDA. J. 

i tot el que pertany a l'indústria ceràrn)ca i 
de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o e_~crigui · av~i mateix a la ~ECCIÓ A de la casa 

F. VILLAL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

Oficines. , ~Apartat correus n. 0 66 
_ Nou Sant Francisco, 28 Telèfon 568 

~ 

=· 

f,h 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

:;!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
1d; 

i ~ 
Els Adobs químics de ·'Ja casa _ 

Quintana a2 'Corres 
UIIIIIIIUIIIIIIIJIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII 11111111111111111111 

Enriqueixen a r agricultor 

Aú:f ho certifiquen tots 

- · els que els han empleat 

Ous desinfectants per 

- a gallines i coloms -

- 11111111111111111 llfiJIÏII~ 1111111ii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllliTfiíflt IIIIIIIIÏfftffiiiïll 

Quintana 'Corres 

-

Carrer de Barcelona, 4 :: TRRRilGONR 

~llllllllllllllllllllllllllllli:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffi 
EA cfirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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E!lià vo!ltè encara 
empleant aparells 
antiquats? 

Podem proporcionar a 
V. el mitjà de sulfatar 
amb un cost llmlla
dísslm eb Jeus vinyars. 
Demani'ns dades i refe
rències dels cèlebr~s pol
vorilzadors "CIVETTE" 
de bast, "FUTUR" de 
carro, i s'admirarà 
de no tenir-los encara en 
ús, puix poguent fer un 
treball perfecte amb 
un sol operari, té encara 
empleats una legió 
d·obrers que s u Jf aten 
tard i malament sos grans 
vinyars. Demani vostè 
• at~leg . lnformi's amb 
tem ns i l'adquirir~. "Cl
VETTE" i "FUTUR" 
són d'un co<t limitat i 
donen com pleta satisfac
ciG, en pla o en pendent 

Escrigui a 

Establímen"h Viti
coles P. Casella¡ 
Méndez Núñez, 4, 

pral. - BARCELONA 

Molins i Irituradors "IOHHHS" 
Per a Moresc, Ga
rrofes, raves, Sè· 
gol i tota classe 
úe cerea ls. !:ls dc 
major rendiment i 
de més durada. 
Prove s gratis. 
Més de cent cartes 

ue referència. 
I'I.ARt: TORRllS 
lln!leJS, t z 
Barcelona 

La BOMBA que 
reuneix I es ca
racterístiques 
mésav~ntatjoses 

ÉS LA 

TANK. 

Aquesta fo
tografia és 
d'un dels 
avarells que 
treballen en 
els VInyars 
Raventós, 
productors 

deiXam
pany Co
d orni u. 
Un dels 
500 que 
es tan en 
ús. = 

La ÚNICA que no té estopada 
!;lo necessita engrassament 

Representant exclusiu: 

J. Maristany Casajuana 
Cons u lat, n. • 1 

Economia 
i Finances 

Re v i sta 
Quinzenal 
d'Informació 

~vulgació 

Barcelona 

l ' Editorial 
Catalana 

I 
S. A. 

Rbl. S. Josep , 

16, pral. I Barca::__ 
En dirigir-vos a tes cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

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

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

les mès perfeccionades : les més sòlides : les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ : TREPITJADORES : BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions moder_nes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics : 

Adobs químics 

: .B~scules 
• 

ca~xes pe.r~ 

.cabals 

·(?~~~((~~~ 
ParlAment, 9 

~~i'\$<g~®!i))~ 
---·---• ---------;..¡a ............. 

Apar~lls d'an-àlisis de vins 

Sofres i Sulfats 

Compañía Ailónima 
de Productos 
Químic os -----

Sollat dc lcrro dc 
«!lasses espcf!ials 
pt:r a l'astrif!UltUfil 
llclds Sulfúric, muriàtic I 
nUric, purs i comercials 
Alums, Bisulfats de sosa 
Sulfat d'Alúmina, de sosa 
de zenc. Mini de plom, Lüar
sUri, sulfur de ferro, etc. 

HONCllDll, 23 

Barct:Iona 
f. ........... llllllllllllltlllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll~ 

an dirig'r-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



EL MILLOR 
J;)ESJN ... 

FECTANT 

Es ven aconduït 
en llaunes de :1, 

4 1
/• i :lO quilos 

í ' 
' 

~_ Repr~sen:t.~nt. 
general per 
a - Eapanya~-

"R •»b et t 
Têsthendorü ' 
.1. A • .<:la.,.é. }• pral. 

.llar~el~na 

.,.: . 

. EN BRU1 
INOFENSIU I D'OLOR AGRADABLE 

<NQ TAC,A 
Per a dc$lnfeccfó d~ locals, mobiliari$, ~sÚ.ble$, 
galliners,í per l'agricultura. Confra_par&iü,per: 
a rentar /e$ robe$ de malalt$ infecciosa$, espe
cialment tuberculosa$ . • Per a ,U$Os yeferlnaris.i· 
~ per a elíminà'r niale~ olor& ' '"' 

•· L-YSOFORJ'f" 'Dr. 'Han$ )lose'mann, Berlin 
Producte elaborat pel larmac~utlc don C. S a rr las, e n son Labo

ratort de Barcelona, P•H cessió •l{~a ofo t m• 

Dr. H ans Rosem.ann, Be rlin 

INSTRUCCIONS PER A L'ÚS 
2 o 3 parts ae <Lysoform• en brnt perJOO partsd'aiguaoalenta 

1. Des infecc ió 'del quarto de l ~malalt i alt, es loeals, · ~
neteja,nt-se el sò l Lfregai?t)es parets amb,.un drap ,' 
hum1t. \ 

2. Ll~>in,f~cciò de la roba. ' I a roba es re~ ta després 
c1'haver-la posat a remullar per espa1 d'unes 24 
hures en una solució calent~ de I per 100. HeÚ's 
aqui un procediment a'dopt at en victut dèl dicta
men facultatiu e n nombrosos hosp[tals i sanatoris 
de tubercu losos i que es recomana per a tota llar 
domêstica. '<Lyso form• neteja per si mateix i es
tal via sabó al propi temps ' que contribueix a la 
conse rvadó.de Ja r,oba. 1 

3. Pe ra recipients, retretes, bidets, escupideres. Ne
teja de tuhs de desgnAs i escorredores, del• arma
ris, frigori ñcs i rebosts. <Lysofur m• elimina Tuta 
mala o'or. E1s a liments no prenen l'olor del •I y
soform•. 

4. Extermini de pa,~s it~ de tota espècie en locals, i 
en plantes i a nj mals domèstics (gossos, conill s, 
gats, ocells , dc.). una loció elirr.ina la mala olor 
dels animals. 

' 5. Péra usos veterinaris . Locions i compreses en ca
sos deJinya, pegade lla, ronya i a ltres afeccions de 
la pell en el~ ~nima l s dpmèstic• . E.<; recomanen 
frkcions amb úna sol ució d~ 20 per WO i tot se
gu it una J .. c!ò amb altra solució al 5·f1er IO(l. 

NOTA IMPOHTAN'C: Per ala higiene o desin-
fecéió versonal i per à usos cllnia i t~:acfament 
de fedde!l: aix í C017Z per a malalties de 'I el pr.ll, 
deu èm,ilear-•e el <.Cy$oform> pur, que el di!l• 

tinqrig l::etiqucfa de <La infirmt:r~» -

== 
En dirigir-vos a les casas an :m::iad~rgs. ci te u ~GR!CUL TURA 
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AGRICULTURA . 
-- REVISTA AOR!COLA CATALAN4 

Dies de sort ida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Ba rcd•Jna. any: P':ssctes 9 Fora: Pessetes 10 E stranger: Pessetes 11' 

1\timero solt: Pessetes 0'50 

Direcció i Administració : · Rambla de Sant j osepr 16, principal B.> RCE LO!)A 

SUM ARI : Leg nost res expor tac ions, per August Ma tons . - Com s'un i~·ella rn e< mp, prr A. 
Dàneo. - Les moles de moli'. ll, per Mn. } . R . Bata ller.- Plantes casol anes. Begòntes, per joan 
Santamarla Matas.- Incendïs de boscos. 1, per Seglmon Va ndrell.-El s cigrons , per Ag r/cola .
Comentaris.- In.formacions comercia) s: Vi ns, per Pere¡. Llor f ; Olis, per Llslnl .Andr:eu; Cereals 
per Llu/s , Mo rsa/.- Noticiari. - Notes de l Depa rtament d'A g'ricuJiura de la Mancomunitat de 
Catalunya.- Bibliografia.- Con., ultor i, per k. ::;, -. , 
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Les. nostres · expo~tacions 

F A uns qumlts.' rilies,- es reuniren, si no ens equivoquem, a Tortosa . els 
. delergats de les entitats agrícoles oficials - Consells pmviEcia l-<; i 

Cambres agrkolès catalan es i valentCian.es, per estudiar la manera 

d'obtenir del govern en eí Gansej o S'U([IBTior de E conomía Nacionab qu e 
s'ha constituït o s'h a de constituir a Madrid, una r epresentació que 
fos veritablement proporcionada a la suma .d'interessos que les comar

qu es mediterrànies r epresenten dins la produéció espanyola. 
I , 

En el reial decret de constitució de-l Gansejo esmentat, la represen-

tació d 'aquestes comarques, és a dir, de ço que I?en pr òpiament, dins 
l 'agricultura espanYola, podríem ànomenar agrïc:ultura · d'exportació 
es m igradíssima i d'ele·cció bastant éomplicada; en el ions, l'agnwl

tura rica i activa, la que s'hauria de p'rotegir pel seu caràcter pro
gressiu i per- la creixent riq]lesa que produeix anualment, l' agricul

tuJ•a. hoillorable, és, com sempre, .postergada. davant , l'aJgdcultura in

terior, primitiva, forta d'jnfluències polítiqués i de la proximitaL fa
vorable de Madrid -i davant de la indústria, organitzada principalment 

I A . 

p èr aqu esta, mena de lluites. 
I 

Sempre que ·a Espanya es parla de qüestions aranzelàries sm-ten 

a r elluïr· la indústria i la. cerealtcultura, du es menes de rique a molt 

re-spect:atbl e-s pe:rò ' que estan ben lluny de :t:epresentar íntegrament la 
riquesa dél país. L'agricultur·a d'exportació i els seus intere sos ,. ón 

'-
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bellament. oblidats, sufocats per la cridòria dels blataires i dels in

dustrials. 

Per això ens és ben agradable de constatar que els agricultors ca- / 

talans i valencians inicien una entesa per la defensa de les nostres 

pr:oduccions. 

En la reunió de To l'tosa fou.. üaçat un pla d'-a.cció; essencialment 

es tracta de po ar en evidència la injusta distribució de les repr:èEen

tàcions econòmiqnes en · el Gansejo , fonamentant-la en la importància 

que l'agricultura d'exportació té en el conjunt de la producció del 

país. Aqnest estud i r e erva moltes sorpreses. Ben pocs saben ço que 

l'exportació agrícola de la· zona mediterrània representa. Per això 

ha estat convenient de ca1cuJoa.r-la. De la reunió ,de Tortosa ha sor

tit aquest càlcul tan interessant. 

Utilitzant les estadístiques oficials ü d'altres, quan aqueixes no exis

teixen o són evidentment .deficients, ba estat determinat el valor de 

les exportacions dels productes agríçoles obtinguts en la zona litoral 

mediterrània, des del cap de Creus a Gibraltar. 

Heu's aqní aquestes xifres: 

Ta1·onja. S'exporten p er 1nar 15 milions de caixes, que 

valen, unes amb altre , 18 pessetes, incluint les des

peses de confecció i ·embm·cament. 

S'exporten per terra 20 mil vagons a · 2,000 pessete • 

cada un. 
Ma.ndarines. 50,000 «bultosn, a 40 pes etes. 

LUmones. 100.000 caixes, a 15 pessetes. 

Cebes. El promig d'expmtacló p-rincipalment a Angla

terra i un xic al Continent, és de 2.500,000 caixes, que 

valen 15 pessetes cada un~. .. ., -:-.. 

Cap als Estats Units s'han expol·ta:t 1.500,000 de gàbies. 

llfelons. 200,000 caixes, a 15 pes etes, franc bordo. 

Magranes. 300,000 caixe , a 1..5 pessetes, i~. 

Tomàtecs. 150,000 «bultosn, a 36 pessetes id. 

Raïm. D'Almeria, Múrcia i Dènia, 1.500,000 de barrils, 

a 25, f. b. 

Panses. De Dè11ia. i i\làlaga, uns 400.000 quintars n GO 

pessetes. 

Ametlla amb closca i en .gra. 

Avellana amb closca i en gra. ... 
Pe/Jrots, safrci, figues seq~tes, castanyes, alls i fntits fr es-

cos ...... ... . 

Pessetes 

270.000,000 

40.000,000 

34.000,000 

1.500,000 

27.500,000 

7.500,009 

3.000,000 

4.500,000 

5.400,000 

37.500,000 

20.000.000 

30.000,000 

20.000,000 

50.000,000 
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Conse1·ves de fruites- i verdures, 500,000 caixes a 35 pves. 

Patates primerenques de Mataró, València, Múrcia i Al

m eria, s'han exportat ·en promedi unes 60,000 tones. 

Si l 'exportació no hagués estat restringida, aquesta 

exp.o.rt·a-ció hauria estat segurament tres vegades més 

gran), a 500 pessetes. 

Arròs (1). 60,000 tones, a 700 pessetes. 

Oli 
Vi. 

Olives ve1·des i en conserva. 

S uT o. 

Mongetes. 

G anotes. 

/ 

HoTtalisses i Uegums. 

Cacauet. ... ... 
Increment de les ~xportacions des de l'any 1920 fins a la 

data. 

Pessetes. 

209 

Pessetes 

17.000,000 

30.000,000 

42.000,000 
54.00(),000 

169.000,000 

13.500,000 

47.000,000 

500,000 
13.000.000 

3.000,000 

l.OOO,OOQ 

{f:.600,000 

1.000.000.000 

Segons els <:àlculs dels agri<:ultors -cat:alans i valen cians, el valor . 

de les exportacions agrícoles · de la zona mediterrània puja, doncs, 

a mil milions de pessetes. 

¿Quin tant per cent representa aquesta eXIportació en Ja total expor

tació espanyol-a-? Les estadístiques oficials dels últims anys acusen 

nna exportació total que arriba amb prou feines als mil milione de 

pessetes. Aquesta xifra és inferior a Ja realHat per tal com la Direc

ció General de Duan-es fixa pels seus ·càlculs uns preus unitaris bas

tant més baixos dels que es paguen als mer<:ats. Per l'oli, per exem

ple, fixa el preu d'una pesseta per quil~·; el mat-eix passa pel vi i pels 

altres productes. Això fa qu'e la xifra total resultant sigui bastant 

més baixa que la que s'obtindria fixant els veritables preus de venda, 

i que per saber l'entitat de l'exportadó la xifra. •de mil milions, hagi 

d'ésser prudendalment augmentada. Segurament ens acostem a la 

realitat, calculant-la en dos mil milions de pessetes . 

. Resulta aixi, si la nostra suposició és exacta, que l'exportació de 

Jac- ze-na- medjtenàni.a és alrñeny.s igual a la.. meitat de. l'exportació 

total espanyola ; dels . d.o.s mil milion.s que Espanya .exporta, mil col'

( I) Des de aq ul fins a la veu cacahuet, les dades són oficials i corresponen a l'any 1920. les 
anteriors han estat calculades utilitzant dades no oficials proporcionades per Sindicats, uporfado¡s , 
etcètera . 
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responen a l'agricul_t_ura mediterrània, i mil a l'agricultura rest~nt 

als productes industrials. 
- ¿Per quina raó, doncs, l'agricultura d'exportació, tan important i 

que constitueix una de les més sòlides bases d·e la prosperitat u-pa' 

nyola, és constantment po-stergada? Deixant 1Gle banda aq11elles raons 

d'influència i d'orga.o.it~ació que tantes voltes hom ha lamen~at, vo
l.em afu·mar un altre cop que una de les causes principals d'aquest 
abandó és el desconeixement que els governants i els n;¡.ateixos agri

cultorn interessats tenen ·dels probleq¡·es d'exportació. P er això, en 

un altl'e article, vàrem sostenir Ja necessitat que aquests problemes fo in 
es.tudiats i vulgaritzats 'fins a saturar l'opinió, i per això avui declarem 
l~. nostra satisfacció davant d 'aquesta primera temptativa de v-alorit
zaGió dP. la n.o.stra producció agrkola. 

A GUST MATONS . 

·.\ 

Com s'anivella un camp 

I 
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lY'Iir.a.~EsJ una .llata de,fustru de dos a tres me'tres de-llarg sobrè la qual 

i>Óll )lta:roadlfls res diwisions del metre amb ratlles vermelles i amb núméros 

negres. }al oo~>tl1b de les .divisions, per inçlicar els décimetres ;• marcat de • 

,manet:k}.l}Qei e~ \J:)uguim llegir a, distà.nda. 'La graduació comença pel' la 

.part :i,~ffiri.or, 1 (LVJ, .de la figura 1.) , 

ÑIÜ'fl;, d~ 11Zan,xeta.,-Consta d';un tros de plan.;a .de -ferro, d'uns 40 cen

tímetres en quadre, subjectada pel seu centre a una corredera que pot 

fixar-se indifer'eptment per~ medi ·d'un cargol· de pressió, a un pal de sec-
~ I 

ció quadrada d'\ms dps metres de llarg, sobre el qual van ,també marca-

des les d~visio¡fs\ del ~etre començant per l'extrem inferior 1 la planxa de 

ferro, és pintad~ de blanc vermell formant quatre quadi·es. (P. de la 
' 

figura 1) ' ) 

. ,. 
I 

J 

~ 'j llt1C{ , i: , I) . ~ 

l ¡,.·JhÍ)ltfl)') " .· 

.~ 

.. 
·1 
4 

~ ( "l , t ~ 

Figu~~ I r 

I 
-- -"'-' 

·' 
Manera d'o1Jemr.-Suposem un camp que tingui· la fòrma de la figura 

núm.' :2:1Jt ·>·) ,r·J · · . · : . 

1." Es situa e~ ni velà ;cl'aigNa,_' apl'óximadarne'I'lt, -al' centre del èamp. 

z.n Un noi ajudant amb la mira ha de situar aquesta verticalment i 

5uccessi:Vanv~nt EUJ. els punts 1, 2, 3, 4, 5, etc. La distància de punta a 

punta .fls deteNPi.l')a, apróximadament per passes que poden ésser distan

ci-ades\ dè· 5 la 10'; haturalment, com més a la vora entre si estiguin els 

punts, més exactitud s'assolirà en el càlcul. 

.. 3." .. re .. cada~ g~~t q:J? e~ . sit~} la mir~, fl que , es cu,iQ.a de~ .niv-ell . 

anotarà la cota o sigui la qivisió de la mira que arribi a la línea de nivell 

n n ', número que donarà el desnivell entre la línea de nivell Lel punt 1 

4.1_ ~~1CV,t~à6 . tOtéS _leS COteS del Camp,, éS SUmen, i llUr SÚmà èS ÒÍVÏL 

deix pe:l\l~JÍl.tUJtl'O Ae aotes sum.ades. Ei ·quozient serà la còta' mt"tjah[ue 

és ,la ·que '~· çle. tenir tots 'els ·punts de~ caaip una> vegada an'hvell'at. 1 S'u

posem q_ue aquest nivell mitjà del camp passi per la línea m m'. ~~~ 
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5. • Amb Ja mira de planxeta es produeix a modificar en el terreny 

el nivell dels punts, per a que quedin al nivell mig m m' . Per això, es. 

gradua la planxeta de manera que la distància del seu extrem inferior a . 

la línea horitzontal que separa els quatre quadros L L', sigui exactament 

igual a Ja cota mitja trobada. Una vegada Ià planxeta graduada, l'a

judant torna a passar aproximadament pels punts 1, 2, 3, 4, 5, etc. En 

G 1 

• • • .i' .t 
11 • 

+· .a 3 
• 

• • • • ·9 i 

s 
]O 

figura 2 

cada punt, si aquest és inferior al nivell mitjà, s'ha de clavar una estaca. 

(tlgura 1, punt 1) fins que po~da Iq. mira de planxeta sobre aquesta, la. 

línia de nivell n n' passi per la 'línia horitzontal L L' de la planxeta. 

Si el nivell del punt és superior al nivell mitjà (fig. 1, punt 2) ~'ha. 

d'obrir un clot fins que la líni a horitzontal de la planxeta coincideixi amb 

la línia horitzontal n n'. 

Acabada l'operació queden mar.cats al camp els llocs on és necessari 

d~-ompli r de terra i els llocs que s'han de rebaixar. 

A. DANEO 
Ajpdant de l' Institut 

· de Mecànica Aplicada Agrícola. 

No guardeu els vostres diners, com feien els vostres vells, dins d'una 

calça amagada en tes màrfegu!s o sota d'una rajola: porteu-fos . a la 

Caixa ~ral. U s donaran un interè-s i al mateix temps, posan_t-los en 

circulació, permetreu que s'en puguin servir els companys neces-· 

sitats. 



''CONSERVO L'' 
VI.NI- ESTERILI'J'ZADOR 

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

L'esmentat producte, ct·una inofensiv1tat absoluta i garantitzada, satisfà les 
més severes exigències dels més escrupolosos colliters i magatzemistes, logrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres); evita tota classe d'alteració en un 
vi, encara que aquest hagí sofert •coupage> o rebaixes de graus, com és en el 
fermentar, agrejar-se, enterbolir-se, florir-se. 

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

- - Preu: t S peuet es quilo en pots origen, de lla una - -
Caixa de ZS pob (1.8 quilos), 300 pessetes 

Cada pot acompanya les lndroccloru per a son empleo 
' I 

., ' N E U T R A C I D O L ' ' 
El •NEUTRACIOOb, com el seu nom indica, està destinat a corregir tot 

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

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

Preo: 7 peueles quilo. Caixa origen de ZS pob (ZS quilos), peuetes 150 

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

Productes Enològics 
Tanin~ . -Tartàrlcs.- Citric•.- Metablsulftt de Potassa.- Anflferme,ts 
- Ciarlftcanh àclds. - Oelatines.- Aibúmines - Colorants Inofensius. 
- Decolorants. - Anllàcid; -Extracte sec.-Aromes: Burdeus,Me-
doc, Macon, Rioja, Sauterne. - Extracte d • Moscatell I Ranci.
Aparells filtres perfectes Nacionals i E!llrangers. - Mànegues per a 
baixos de vin~ - Manegots per a a ~arells flltre •• - Filfrotona.- P .. per 
filtre. - Herbes Tori no , er a Ja fabricació de Vermut. Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

IIUllllllrtllfiÏÏIIIUIIIIIUIIIIIIUIIIUUillllllllllllllllllllllltiiiiiUUIIIIIIUIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIItllllllfiiiUIIIIUUtllllllltlllll 

JOSEP EZQU.ERRA 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASP ... ~LAS 
Telèfon 4.79- S. P. 

IEn dirlgl,...vos a les cases anunciadores, clt«u AGRICULTURA 



CASA METZGER, S. A. 

~ Casa central: Telèfon: A 1944 

Apartat 225 Passeig de Gràcia, 76 

BARCELONA 
Sucusrals : MADRID - SE!VILLA - VAL ENCIA - BILBAO 

Instal-lacions completes de tota classe de ·Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : : Microscopis "REICHERT" 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre Jen~ i ,corrent 

Aparells per a tota classe d'anàlisi de vins, "SALLERON", 

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

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

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

Grans existències en material de 

CIRURGIA VETERINÀRIA 

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

AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix tia producció 

de la llet 

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

Elevador Hultlcel"lolar 

taruelle 
La bomba que 
menys stasta 

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

t:onstruc:tor: 

A. Piñol 
Les franqueses 
PrOVIDC:III 1e BIU'Celeoa 

En ~irlgl¡-vos a les casea anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Les moles de molí <o 

/ JI 

A LTRA de lea locali tats on se treballen moles de molí, és Montjuü:n, a 
Bar-celona. La .bo·ndat del material utilitzat és· CO:J?.eguda des de 

moit anUê i la seva- fkl.ma transcendí a tots els dominis ca tala, ns. En 

la P,rimera H~stòria Natural de Catalunya, deguda a la ploma f~cunda 
del ·P. Pere Gil, jesuïta del segle XVII, pels anys cite 1600, en el capí-

. tai 6, ·en parlar «de 1a rv.arietat, ·gentileza, exceUència y valor l(]re pllqres 

que ·té •Cathaluña: ·tant per a edificar com .per altres servey·s y effect-es; 

y de algunes .pedTas .preciosB!" ques troban en C~thaluña», _din en 

tractar de M-ont:jukh : 

<<'La -pedra que ses treta y se trau de la montanya de Montjill~h, 

la qual està al costat de la ciutat de Barcelona, cosa es notíssima a 
tota. ·Cahllaluña: la qual es estada y es en tanta abundancia, sens dis

minució de dita montanya qtÍe mols diuen que se hat treta de Mont

jui-ch mes predra qu e noes •tota l a !dita m onüvnya, y .així diuen que 
. . 
se:n.s du pte ha crescut y creix dita pedra: y que . si no cr-esquera ja 

dita mo.ntanya o seria acaba,da o .al menys no-tablement aminvada. Es 

La pedra de Montjuich de differents maner as; ·alglJ,na es molla que casi 
se podTia serra.r, aitr.a es fort, y altre mes fort, y altra fortíssima. 

p era tota ella se pi·ca y poleix y llavora ab prou facilita,t. Es pedra 

a ccomodadíssima per a edificar tot géneTo de edifièis, axis de .torres, 
muralla.s, baluarts, IglesiM Y. palacios, -com !de casas .particul~Ts: las 
quals · se fan de .pedre -de fil y seble: ab :fi:r~estras, cantons y 1a.rchs de 

pedra picada. 
»Las molas dels molinets de ma ques fan desta pedra per a mol rrer, 

amellM, .avellan1as y .arr9s per a fer y aparellar a menjar esc)ldellas 

r egala das. 
»'Las m ol.as ja m és grans ques ·fan per a. molins de san<: .p~ra a mol

rrer ab animals, Sial, forment y <>rdi, y alt.re~ gr.ans: peT a fer sémola o 

(I) Vegi 's AGRICULTURA ;923, pàg. 205. 

· El d b "" - de la casa Q uintana & Torres- T arrago_na - enr iquei-
S a o s quzmzcs xen l ' Agr icultor .. A lxf ho cer tifiquen tols els que els 

han 'empleat. - Ous desinfectants per a gall ines I coloms 
.- QUINTANA & T ORRES: Carrer de Barcelona, 4. -TARRAGONA ' 
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farro, ó altres coses ó farina per al manteniment ordinari y neceneari 

a la vida humana. 

nLas molas grans ques f1an de_ dita pedra per a molins òe aygua y 

de vent, per a molrre sal y farina en abundancia. 

nY las molas finalment encara mes grans que es fan per a prempsas 

y molins 1a obradors de oli , per a m{)lrrer las oJiva.s y rornprer tots 

los pinyol·s dellas; y altra s casas sembla:nis: son innumerables y nO> 

sols en Catalunya se s erveix-ca de molas de Mo.ntjuieh per{) aportan 

de las preditas ab naus y altres vaixe1ls per mar, a la islas de Ma-

. llorca, Menor-ca, Iviça, •Serdenya, Cicilia, y a Italia, y a Valeacia~ 

Carthagena, Sevilla y altres pars d'Espanya. A Marcella y altres .varts. 

de Franca y així en lo moll de Barcelona sempre y ha molas apare

lladas.n 
En la mu111ianya de Montiuich es troben div·erses roques aptes pef 

construcci.cms i d'elles sens dubte la que més ús ba tingut és l'unènis-ca 

miocènka. 
E.-. l 'arènis-ca una ,roca sedimentària clàstiea o detrítica, composta 

de granets de quarç i un ciment que li dóna consistèn.da, altrament. 

seria o formari1a bancals de sorra, corn passa a la platja; el quarç va 

acompanyat freqüentment de palletes de mica, nomenant-se llavors la. 

roca a1·enisca micàcia, i de fragments de feldespat, aTenisques feldes

pàtiques. 

El. cimemi pot ésser silíci·c o integr.at per quarç, calcedònia, o Jpal,. 

argiloo, ·calcari, dolomític o format per calç i magnè¡¡ia, ma:rgós o per 

calç i argila, ferruginós, i ·fins .guixoo. 

Atenent als caràcters m.o.lt variable~ del ciment i l'abundància relia

tiva respecte a ls granets de sorra, les arenisques presenten vanetats 

múltiples. Els elements f.erruginosos es·pecialment en. estat de pirita. 

de ferro, sota la influència dels 1a.gents atmosfèrics, donen lloc a ban

des limonítiques i a la forma,ci ó de sulfat de ferro i àcid sulfúric que 

a,ctua ccm força destructora en les a reni-sques calcàries o dolomítiques, 

que s'utilitzen ~n les construccions. 

L'únic v.er geòlec català i collaborador de la Revista, Mn. Faura, 

ha estudiat amb deteniment la geologia de Montjuich i d'ell prenem 

moltes de les dades que d-ocumenten la present nota. 

Els bancs d'arenisca de M.o.ntjuieh es disposen• en capes de 15 :1 25 

metres d'espessor; les pedTeres on s' extreu 1'1arenisca s'obren a l'aire 

lliure en llur part mitja i baixa, explotant-se una mateixa capa en qua

si tota la muntanya. Les pedreres de la part meridional, és dir, de 

Miramar, MoTrot i del Cementiri, estan aba,ndonades, i en aquesta 

part es troba la falla que afecta a tota la muntanya i avui en camí 
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d 'urbanització, ja que era un perill per als vianants per mor dels e8-

timbaments dels materials disgregats, i part d'aquests terrenys p~rta

nyen· a l'Exposició. 

De les pedreres en activa explotació, sens dubte les més import..vn.ts 

són le -· dels FUls dè Semproniana Umbert i les del Foment d'ObJ·es 1 

Construc-cions. En les primeres, q11e es troben junt al Cemehtiri. es 

treballen aceres, adoquins, grava per afermats i pedres per èonstruc

cio:ns uTbanes. Les pedreres del F.o.ment es troben en la part Nord d~ 

la muntanya i actualment estan afecta:des per les obres de l'Exjiooició 

d' Indústries Elèctriques. De les pedrei·es d'aquesta Sooietat, on · tam

bé s'obtenen els materials indi-cats anteriorment, procedeixen lta ma

joria, per no diT la totàlitat de les moles de molí, utilitzant-se l'are

nisca que s'arre-n-ca de la pedrera anomenada del Màrmol. 

Les arenisques de Montjuich es classifiquen pel grossor dels elements 

constitutius, per llur compacitat. i per ésser més o menys margoses. 

Al . microocopi es veu que és una roca composta quasi totalment per 

granets de quarç rodats, perfectament ·cim entats, sense deixar es~1ais; 

a més del quarç es troben alguns elements feldespàtics bastant a lterats, 

amb silicificació ulterior, podent tal volta la descomposició d'aq11es1e 

elements donar lloc a la formació de les cristallitzacions de calissa i 

a la oalcedònia, després de haver quedat la sílice lliure en estat gela

tinós, la qual després ha omplenat les ·escletxes form ant vetes Cf:Lracte

rístiques en l 'arenisca. Es troben t~bé, encara que molt escasses, 

palletes de mka i en certs punts el sesquiòxid de ferro, que, amb el 

hiòxid de manganés, dóna tonalitats moradenques a la r oca. 

L'anàlisi químic ha mostrat , que a m&s de l'anhídTid silícic .es tro

ben en petites proporcio.n·s : 

Aigua. 

Ferro i alumina . 

Carbonat càlcic. 

Carbonat magnèsic. 

3 a 5 per % 
1 a 2 per » 

0,2 a 1,80 'Per )) 

i'n¡:licís 

L'arenisca que conté el 96 % d'anhídri.ct silícic és la blanquinosa, 

compa:cta i de grans de quarç perfectament definits i tran.slúcids, men

tre que les aren isques de tonalitats groguenques o moradenques arriben 

a tenir solament el 90 % d'anhídrid silícic. 

L'anàlisi mecànic a la compressió de l'arenisca de Montjuich en les 

varietats, vulgarment nomenades pedra de raig i bZancatxa, verificat 

en el Labaratori d'Aosaig de materials, 1ha donat: 
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Cub d 'assa ig I Pes Càrregues de ruptura Diferències 

del metre - proporcionals 

Secció Volum cubic 
de les càrregues 

transversal - Pes - Total Per c/m2 per c{m' amb 

- Centímetres Quilos quilos quilos 
el seu promi~ 

Centímetres cúbics 
grams per cent 

36,09 216,54 459,5 2,122 25,600 709,30 + 21,20 
35,82 214,20 450,5 2,103 24,000 670,01 + 14,37 
35,88 213,84 413 1,931 18;000 501,60 - 14,20 

36,06 216,36 469 2,167 17,850 495,00 + 18,52 

34,81 208,86 460 2,202 

I 
16,250 466,80 + 11,77 

35,82 213,49 461 2,159 14,450 

I 
403,40 - 3,40 

Pro mig. 2,Í 14 19,358 561,02 

Les tres primeres mostres ¡pertanyen a l'arenisca anomenada nera 

de raig, que és la més pesant. i de més resistència. 

La bonaat d'aquesta roca per ies moles de molí, i ·esp ecialment per 

la trituració de les olives, és palesada pel g:nan. ·consum que d; elles es 

fa així ·com la gl'an distribució que té el producte a tota la [P'enín~ula, 

però de ·manera especial a tót CatJalu:n.ya, a part de València, Alacant, 

Múr_cia, Cartagena, Andalucia i Aragó. 

Les dimensions dels m ateriaÍs constituïts varien molt segons els usos 

a què van destinats, essent les proporcions maj ,ors les de molins d'oli. 

Moles. 

Rodets. . 

Solera. . 

{ 
{ 

. { 

Diàmetre. 
Gruix . ' . 

Diàmetre. 
Gtuix .. 

Diàmetre. 
Gruix . . 

0,50 a 1,70 metres 
0,15 a 0,60 ~ 

1,40 a 2,60 metres 
-o,4o a o,5o 

2,00 a 3,00 ~ 

0,40 a 0,50 

Les soleres es .construeixen d'ufla sola pessa o de dues. · 

Els preus d'aquestes va.rien -atenent a les dimensi.o,ns i form es, os

cUlant les moles d~ 50 a 750 ptes.; els rodet¡;; de 505 a 2,000 ptes ., i le 

soleres, d-e 575 a 1, 750 pessetes. 

MN. J. R BATALLER 

Preparador de Ciències l'' aturals 
a l'Escola "Superior d'Agricultu a 

La maquinària agricola det¡, tenir-se neta i ben conservada; el seu 

pitjor én~m.ic és el rovell' 
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Plantes casolanes 
Begònies 

L ES Begòni.es són unes pJantes que eomprenen un gran número .;i' es

. pècies herbàcies, sub-llenyoses i tuberculoses. Les unes són nLlta

bloo per són fullatge, les altres ho són per ses flors. 

La Begònia r ex i ses no~br-oses varietats, és notable pel fullatge; 

de soca curta o sense tiges, forma unes mates incomparables de grans·· 

fulles en fo:nma de cor, .arribant a fer algunes plantes un metre de 

diàmetre i presentant a la cara de davant de les fulles diverses zones 

de colors satinats i brillants amb reflexes (fig. 1). 

Les espècies notables per ses flors, presenten un fullatge més modest. 

fig. I. - Begònies rex 

Són oiigi:p.àries les Begònies de diferents encontrades càlides d.l la 

terra, especialment del Paraguay, Colombia, Brasil, Perú, Bolívia i 

de la 1ndia Asiàtica. 
Conreu:-Terra de bruc o de .castanyer no molt fina, o terra de jar

di, una part; sorra fina, una ¡part, i fem de fulles, una part; tot ben bar

rejat. -
Exposi ció ombrejada i airejada. 
El forat de desguàs del test ben preparat per donar sortida a 

l'aigua sobrera de les regades. 
Regades sufi-cients, a fi de que Ja terra sigui constantment humida 

sense excés, dur.ant la crescuda. 
N<> deuen mullar-se les plantes en temps humit o fred o frooc s:nó 

a I 'hora del sol, perquè, en cas contrari, les fulles queden mutilades 

ràpidament. 
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A la tardor, les Begònies aturen la crescuda i és convenient que 

reposin ; per lo tant deuen .guardar-se en lloc abrigat del fred, i poc 

regade$. 

Les regades d'adob.s durant la crescuda li són molt convenients. 

Generalment les Begònies rex o de full es pintades són cultivades 

pels jardjners e!l hiventacles temperats i humits, i, per tant, "és neces

sari, en adquirir una planta de tal procedència, de tenir la precaució 

d'acostumar-la paulatinament a l'aire, no exposant-la en locals .massa 

secs o airejats, pel'què, . si no es fa a ixí, les full es s'assequen ràpidament, 

quedant destruïdes les plantes en poques hores. 

Les Begònies de fulles pintades poden multipJi.car-.se fàcilment de 

fulla, a l'ombra; per aquesta ope1·ació és necessari que la full a no 

sigui te nd r·a, sinó una fulla vella; a la .primav.era es p-reparen les <li tes 

fulles tallant-les a cinc centímetres de cua o pecriol, col:locant el dit 

pecíol o cua dirl.tre d'una ampolleta plena d'aigua; a fi de que l'aigua 

no es corromp_¡ abans d'estar arrelada la fulla, és convenient de po>ar

hi una mica de pols de .carbó i una mica de ca.lç. 

En sortir les arrels, es posen les plantetes en testos no molt grans 

(curant de no feri·r les arrele tes que són molt tendres) i r egar

les degudament; quan més llargues són les arrel~tes, són més peri

lloses de manejar, car són molt trencadisses. 

La multiplicació de . la Begònia rex i ses varietats, tal com s'ha dit, 

de fulla, normalment es practica plantada en terra. pel .p:eciol, i apli

cada ben plana a· terra, després d 'haver practicat un petit tall o in

eis-sió al junt de les bifurcacions principals del nirvis de la cara de 

sota l a fulla; a ls quinze o vint ·di'es els nirvis i el · pecí-ol estaran ar

relats i dels nirvis i centre d.e la fulla brotaran tot de plantetes per 

so.bre la ftÍ lla . 

Aquesta multiplicació té que practicar-se a l'ombra, abrigada de 

l 'ai re, a la t;emperatura de quinze a vint .grabs i lmmitat sense PXCas . 

Les Begònies a rbustjves, dites vulgarment ales d'àngel, no són tant 

delicades, però. deuen preservar-se de les gelades i poden cultivar-se 

.en terra arenosa i fems ben podrits i menuts en parts iguals i ben 

!barrejàts. 

Ben cultivades, .poden obtenir-se en testos grans, plantes molt forni

des de fullatge i de més d'un¡ metre d 'aJ.tu·ra. 

La multiplicació -es fa de bx.:ot tendre a la primavera en lloc ab!'igat 

de l'aire i del sol .com la r ex. 

Durant la cre-scuda deuen rega·r-se de man era que sempre tin-guin 

la terra humida sense excés, car la sequedat les ~paralitza i els fa caure 

les fulles perdent tota sa bellesa. 
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Com les rex, .també deuen regar-se amb adob. 
Les Begònies sempf!:rflorens actualment són les més populars per 

6a abundant i llarga .florida, i fàcil cultiu. 

Generalment són conegudes pe·l nom d' hermoses (fig. 2). 

Com·eu.- Bona terra ·de jardí una part, i una part de fems ben 

podrits i barr.ej.ats .; regades i adobaçles a l'estiu; collocadres en lloc 

airejat, a l'hiv.ern resguardades del .fred i. de la humitat. 

Generalment es reprodueixen de llavor, sembrades al m es d 'agost 

en lloc humit i runbrejat; Ja llavor no de!l -enterrar-se perquè és :nolt 

fina, per tant és convenient cobrir el test sembrat amb una fulla de 

vidre, durant la geNDinació, i donar gradnalment aire retirant la fulla 

f ig. 2. - Begònia gracilis Begònia semperflore ~s hibrida Begònia semperflorens nana 
compacta Bijou 

de vidre una mioca cada dia o aixecant-la paulatinament interposant 

entre test i vidre un bocinet de fusta o canya, etc. ; tant prompte siguin 

nades deu retirar-se el 'Vidre. 
En ·efectuar la sembra, la terra ba d'estar convenientment humida, 

no mullada, i s'ha d'aplicar la llavor a la terra un cop sembrada, 

apretant-la ·lle)Jgerament. 18mb un bocí de fusta plana o amb la t1ase 

d'un altre test. 
Les regades han d'efectuar-se amb polvoritzador per no desplantar 

les llavors, <J< .també pot .regar,se per iro.mersió .posant el test sernbrat 

dintre d' un gibrell .amb aigua o d'una gaUeda, etc., cuidant · d'immer

gir-lo paulatinament, iins que la superfície sembrada quedi mullada 

-el s11ficient per filtra;ció o capillaritat. 
Si la primera regada és ben feta, reg_ularment tenen humitat su

ficient per nèixer. 
Les regades deuen donar-se al matí perquè no quedin m11llad'ê6 les 
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plantes duTant la nit, car en cas contrarJ es podreixen ràpidame]ft. 
Deu procurar-se un bon drenatge perquè l'aigua sobrant de les re

gades no q-uedi ~EJ<ntretinguda dintre del test sembrat, procurant que 

la terra quedi co.nstantment humida sense excés. 
La terra pot ésser igual qu e la indicada peT son cultiu, be.n fina 

almenys a la superfície perquè les petites llavors quedin aplicades a 

la terra .conveuien~ent per f8ci litaJ: la bona g~·nminaóó, provocaçla 

pel contacte íntim i la h11mitat. 
Generalment si la sembra na estat beu feta i curada degudamf>nt, 

la germinació és abundant i com que Ja llavor és molt petita, les plan
tetes neixen bastant espesses i deuen aclarir-se o transplantar-se tan 
prompte es toqtÍin elles amb elles. Amb aquest objecte es tindrà pre

parat un o diferents testos {]e la mateixa manera que s 'ha _indicat per 

Fig. 3. - Begòn ia . tuberculOsa 
doble 

Begònia luberculosa doble Begònia tuberculosa erecta 
simple 

la sembra, i en ells es procedirà a posar les plantetes despl¡1ntant-Ies 

amb molta curo, amb la punta d'¡m bastonet 8fuat, a fi de no muti.lar 

les n.r reiE>tPl'. La pla11 teta es collocai·à en un foradet practicat prèvja.,. 
ffi<jflt amb la punta del bastonet afuat,_ i acostant una mi-ca de terra, 

a les arrels, a 'fi de fixar la planteta i tapar les arrels sense apretar-l'es 

en excés. 
Les . plantes es p-osen distanciades una de l'altra, almenys un tra

vés de dit. Quan les noves ·rulles es toquen es nepeteix el transplmlta

ment, }Jer evitar que, s'abrinen i quedin inservibles. 

Aquestes operacions és p.ecessa.ri r epetir-les fins que les plantes són 

adultes o siguin a son màxim desenrotllament, i puguin transplantar-se 
en plena terra, millor que cultivades en testos i cultivades , en la ter:ra 
ja indicada . . 

Les plantes adultes denen regar-se i adobar-se durant el bon temps. 

Una situació clara i humida és molt convenioent. Deuen situar-se 



Agricultum 221 

a l'estiu en cas , de ·no disposar d'espai lliure a l-'exposició de llevant o 

al nord, arruixa-nt-les al matí, quan el sol les toca, i regant a terra al 

voltant de la planta a fi d.e produir una atmòsfera humi·da en t~mps 

¡¡ec i adobar-les com la rex. 

A l'hivern elie].leh situar-se al mig dia o p.onent i evitar la humitat 

excessiva i les ,g.elades. 

· Les Begònies tuberculoses són una espècie molt notable< per ses 

flo.rs de gran -tamany i variació, .però llur cultiu no és gaire ponula

ritzat (fig. 3) . 
JOAN SAN'.ÇAMARIA MATAS. 

Incendis de boscos 
.-

D E tots els enemics de la repo~lació fm·estal, tarifes ferroviàries, 

contribucions exagerades i impC?stos de tota mena, invasions crip

togà.nliques i d'insectes ... , cap deixa sentir tan intensament Ja. seva in

fluència com el-)oc. Davant la idea ·d'un incendi, l'esperit més entu

dasta s'acovardeix j s 'esvaeixen totes les consideracions i càlculs que 

posen de relle,u els beneficis de la repoblació. Enfront de les temptadores 

te.ol'ies i 1preciosos casos pràctics tan juBtament celebrats pels apòstolf:l 

de la causa forestal, s'aixeca esglaiant i amenaçador l'agent destructor 

per excellència: nncendi. Cap altre enemic resta major nombre de 

partidaris a la reconstitució forestal com aquest. Si es trobés la ma

nera 'd'evitar els incendis, podria assegurar-se que s 'ha descobert la ve

Titable ped1·a filosofal de la causa forestal ; però, per dissort, no podem 

admetr~ la possibilitat d'arribar a aquest extrem, que seria de pretefu 

dre de descobrir la incombustibilitat dels vegetals. 

,Mes, si bé és veritat que els incendis no poden evitar-se, adoptant 

precaucions i mesures discretes es pot reduir al mínimum llur freqüèn

cia i intensitat, i evitar sen:iipre que Wl incendi. de poca importància 

degeneri en un veritable. desastre. 
La manca de zel a exigir el compliment de les lleis protectores de la 

propietat privada, ba portat una intensa repetició de sinistres d 'aquesta 

naturalesa, donant la sensació d'ésser impossible deturar semblapt fla

gell -¡ la inutilitat de fer esbrinaments per exigjr responsabilitats, apo

derant-se dels propis interessats una gran desídia · en el compli ment 
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del seu deure per esbrinar la causa, atribuint-la, en descàrrec de llur con- · 

ciència, a fantàstiques espontaneïtats, quasi a la fatalitat. 

A Catalunya els incendis de boscos són nombrosos, i en les Teferències 

que ens han donat, d'un gran nombre de casos ocorreguts en aquest úJtims 

anys, observem que en quasi tots s'ha pogut esbrinar la causa, i ver Inés 

que l 'origen d 'incendis misteriosos s'hagi atribuït a la caiguda de bòlids, 

als llamps, .a,ls fons d 'ampolles actuant com lentes concentrant la calor 

del sol, i a la calor desenrotllada per reaccions químiques que s'operen 

en el h umus ... , no hi ha dubte que la causa principal és humana. 

Durant l 'hivern, la humitat que impregna les plantes i la coberta 

del sol s'oposa a què el foc prengui increment: el perill d'incendi és mí

nim. A la primavera,. el sol més viu, la menor nebulositat de la primera 

part del dia i les ponentades, generalment coincideixen amb un mínim 

v luviÒmètric, i la dessecació de la capa que formen les fulles, branque

tes, molses ... , s'opera ràpidament; les fulles · s'àssequen i · cargolen, 

les branquetes es torcen i la capa humida es transforma en una 

catifa lleugera i seca on penetra l 'aire, tota la qual -cosa afavoreix la pro

pagació dels incendis. Però el périll major és en els mesos d'agost i 

setembre. La dessecació de la fullaraca arr~ba al màxim, i les herbes i , 

mates petites s'han assecat i augmenten el material combustible. La 

vegetaêió experimenta certa detenció, i els teixits dels arbres i ~rbustos 

són pobre·s d' aig)la; Ja calor és 1ntensa! i les pluges es·oasses ·o nuJ.les. 

En aquestes condicions, un llumí d 'esca, una punta encesa de cigaT, 

els at~cs d'una escopeta o barrinada, les guspires d 'una locomotora ... , 

basten per iniciar un incendi, que es propaga ràpidament. És a aquesta 

època que ha d'exercir-se la majòr vigilància i acudir amb tota promp~ 

titud on s'inicü un incendi. 

Alguns mitjans eficaços pe1· a prevenir i combatre els incendis. -En 

la lluita contra l'in-cendi, consid_erarem tres fases: 

Abans de l'incendi, o sigui les mesures que s'han de pendre ver 

prevenir-lo; 
Durant l 'incendi: manera de combatre'!. 

Desvrés de l'incendi : el que convé fer després d'apagar el foc. 

I;'experiència demostra que un dels llocs on els incendis són més fre-

qüents .és en proximitat de les. vies fèrries. Els carbons encesos que cauen 

de la fornal, , l_es guspires grossetes que surten per la xemeneiru i, també 

les puntes de cigar dels passatgers, les quals, impulsades pel vent, van 

a caure en el desmunt o terraplè ·cobert d'herba seca, en són la causa. 

P er a evitar el perill en aquest cas, és convenient mantenj¡ el bosc net en 
. -

una faixa d'uns 25 m. de profunditat a una i, altra banda de la via, am.l¡) 

objecte de reduir al mínim el material combustible, i dintre aquesta faixa, 
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i a uns 10 o 15 m. de la via, se n'obra una altra de _l a 2 m. d'ampla, la 

qual ha de tenir-se, durant l'istiu, ben neta d'herba i brossa. Així, en 

jniciar-se un incendi, i en arribar a la_ faixa estreta s,' apagarà. 

Les mateixes precaucions han de prendre's en les carreteres i camins 

més freqüentats. 
Altra causa d'incendi són la destrucció de bardisses i neteges de mar

ges per mitjà del foc. Els •propietaris faran bé• de. prohibir, als arrenda

taris llurs, de realitzar aquestes operacions sense el seu consentiment, ¡· 

sempre obligar-los a adoptar les precaucions més indispensables. 

En camins i senders de desembosc s'inicien molts incendis per aban

donament- i negligència dels vianants fumadots i d'altres que s'hi detu

ren a encendre foc per escalfar els aliments i no tenen cura de deixar el 

caliu ben apagat. Per igual motiu, són perillosos els punts de parada 

dels treballadors, carboners, asserradors, llenyaires, escorsadors, pela

dors, etc. 
Els conreus que confronten amb el bosc, generalment són perjudicats 

per la caça, i tractant-se de vinyes, pels gossos i caçadors •poc escru

pulosos que les passen i traspassen sense cap mena de respecte. El 

perjudici és considerable•quan el bosc és acota~ r Iú abunden els conills. 

Els ~rrendataris de la caça, que, per un regular, poc els interessa el 

bosc, no adopten cap precaució per evitar aquest perjudici, i els vinye

taires, !per a defensar-se'n, procedeixen bàrbarament a la crema del 

En les localitats on abunden els ramats, també són freqüents els 

incendis. L 'incentiu són les brotades d 'herba tendra que s'obtenen a 

la primavera següent. 
Les fonts, caçadors, pedreres, forns de rajola i de calç, globus de 

paper ... , só~ altres perills. 

M.esures p1·eventives. -D'aquesta breu e>q>Osició de les principals 

~auses que motiven els incendis als boscos, es dedueixen algunes mesu

res preventives, que serà convenient d'adoptar per a allunyar el perill; 

aquestes són : 
1. a Netejar els boscos pel costat de Íes vies fèrries, en la forma 

que s'ha dit abans: 
2." Netejar el bosc de la vora de les carreteres i camins, en una 

faixa de 8 ro. de profunditat, almenys. 
3. a Igual precaució ba d'adoptar-se pel voltant de les fonts i pe

-dreres que s'explotin. 
4." Prohibir als arrendatari de finques rústiques de destruir bar

-di ses i de neteja~· marges per mitjà del foc, sense consentiment del pro-

-pietari, i obligar-los a prendre les degudes precaudons. 

5." Prohibir els treballs culturals o d 'explotació durant els mesos 



224 Agricul.iura 

més perillosos, o alme!fyS yigilar rigorosament les parades dels treba

lladors. 
6. a Evitar que Ja caça perjudiqui els conreus ¡pròxims. 

7. a Prohibir en absolut la pastura en el bosc, o almenys durant sis 

anys, en tota part incendiada. 

· Un procedim'ent molt eficaç per a evitar els incendis, consisteix a 

mantenir el bosc net de ~rossa, destruint amb freqüència les mates i 

arbustos que no tenen ca¡p aplicació jndustrial; però, demés que es pri

va al bosc d'un sub-pis, útil sota el punt de vista cultura l, avui fóra 

una operació antieconòmka perquè el seu import absorbhia quasi tots 

els benefids del bosc. 

- Els . propietaris intelligents, cada hivern netegen una extensió de 

bosc, no precisament per a evitar els incendis, sinó perquè és una ope-· 

ració molt beneficiosa pel desenrotllamént- dels arbres. Convindria que 

la mateixa extensió la disposessin en forma. de faixes llargues ,i estretes, 

regularment distribuïdes; amb el mateix cost s'obté el bosc dividit 'per 

un sistema de trinxeres molt útil per a combatre qual sevol incendi. 

Quasi tots els tractats de Selvicultura preconitzen el sistema d'obr:ir 

t_allafocs, que són unes fç¡.ixes de 30 a 40 m. d 'a~lada, i de netejaries 

cada any._ És un procediment costós, i supos~ una considerable exten- ' 

sió de terren_y perdut pel cultiu, a més que la seva eficàcia és relativa, 

perqu è , s'ba comprovat en alguns incendis de resinoses, que les pinyes 

esclaten amb fa calor del foc i els pinyons i branquetes enceses, gràcies -

a la resina que les impregna, són transportades sense apagar-se a més 

de 100 metres de distància, segons la força del vent, de tal manera, que, 

en alguns casos~ la velocitat de l'onada de foc ha superat a la dels tre

balladors, enrotllant-los i ocasionant desgràcies personals. 

La"" finali-tat dels tallafocs no és de deturar l 'incendi, sinó d'establir 

una base d'operacions per combatre'! o almenys aminorar la seva in

tensitat donant temps per portar-hi socors! 

L'establiment dé faixes repoblades de plantes refractàriés al foc, o 

sigui plantes caracteritzades per la gran quantitat d'aigua que conte

nen, com les cactees : opuntia f icus indica, opuntia balea1'ica, les eu

res ... , ' és un procediment més teòric que pràctic, amb ·els mateixos'"1n

convenients que els tallafocs i sense . llurs avantatges. Tampoc estimem 

eficaç el procediment d'intercalar pel ·bosc conre,us agrícoles, vinyes, 

prats, patates .. . , gue alguns recomanen, ultra que a Catalunya, gràcies 

a la densitat de població, solament es dedica al conreu forestal la terra 

inútil pel conreu agrícola. Més !pràctic serà, en les pinedes extenses, 

intercalar faixes de frondoses, que cremen amb més lentitud i donen 

temps a portar-hi socors. 

· (Segui1·à) . SEGil\ION VANDRELL 



• AgTicult?im · 225 

Els cigrons 

~I aneu a l'estranger i parleu de productes agrícoles peninsul.ars, 

U us surten · de seguida amb el vi i la taronja; segons on, us r acor

d en també les ametlles i les avellañes, i a Itàlia us parlen dels cigrons 

peninsulars com d 'una cosa extraordinàlia .i exquisida. 

La fama de certs cigrons espanyols és ben merescuda i ben guarJya

da. Al costat d'aque-lls que no es ·couen ni •d>esprés d'una llarguíssima 

immersió en una so.lució de bkarbonat, i són aquests els que més ge-

11eralment es produeixen a França i Itàlia, i que s-erveixen més aviat 

pel bestiar que no pas 1per les persones, trobeu els altres q1:1e es desfan 

fàcilment .i que fan la felicitat de les m estresses. 

Algunes regions espanyoles produeixen bons cigrons, però la pro-

ducció total é6 inspficient per les necessitats del mercat, i cada any 

·s'han d'importar d'At>gèlia i sobretot de Mèxic, de 15 a 20 mil tones 

que serveixen per wlmar les demandes dels -espany-ols pels quals, com 

s'ha escrit molt sovint, els cigrons constitueixen l'aliment naeiona' . . 

A Catalunya el conreu d'aqu-esta planta és molt poc ·extès. La nos

tra produ-cció tota1, limitada pot dir-.&e exclusivament a algunes co-

marques de Lleyda, Girona i sobretot de Barcelona, no passa dels 3.000 

quintars mètrics, mentre la total espanyola és superior al milió. Per 

tant, una bona part de les tones importades és consumida a Catalu

ñya, on ·el cigró si bé no constitueix l' aliment base, acostuma a estar 

mé:; o menys abundantment representat en totes les taules no extraor

dinàri•ament aristocràtiques. 

Pensem per això que valdria la pena d 'estendre el seu conreu, prin

cipalment perquè la no.stra agricultura - i d'aixÒ potser parlare.n al

gun dia més extensament - és mancada de lleguminoses. Tot ço que 

es faci per augmentar-ne la proporció, servirà per acrèixer els ren

diments de les altres plantes conreades. Hem de dir, però, -que el cigró 

és u'na Heguminosa sui geneTis . 

qua·n diuen que e-mpobreix la terra. 

Els pagesos prou se n'han adonat 

Ells han observat que els ·cert!als 

es fan millor al darrera de faves, d-e veces, de pèsols, etc., que no pas 

després de- cigrons. Això no vol dir, però, que es tracti d'una planta 

netament empobri•dora, com són les no lleguminoses. La verital é , 

al contrari , que el cigró té una capadtat m enor de fixal' el nitrogen 

atmosfèriê i, per tant, la terra, després del seu conreu, queda insensi

blement enriquida, i el cereal qu e en ella s'hi fa no pot tenir la ufana 

del que segueix les faves o. -els pèsols. 
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La introducció del cigró en la rotació de collites no pot tenir, per 

la raó exposada, ·l'efecte útil de totes les altres lleguminoses o, per 

dir-ho més exactament, no pot tenir un efecte útil tan fort. 

El conreu d'aquesta planta presenta particularitats interessa·nts. 

Pel que es refereix al clima, cal dir només que prefereix les bones tem

peratures. Les seves exi·gències es concentren, pot dir-se, en el tcrtmy. 

Les mestresses s•a-ben prou bé les lluites que a voltes han de sosT-t=nir 

amb els cigrons per coure'ls, però ignoren que, ben sovint, els culpa

bles de la resistència no són altres qJJe els pagesos els quals no han 

sabut oocollir op.o.rtunament la tJe'I'ra. Tant si hom sembra cigrons 

durs com cigrons tendres, la collita serà dura o tendra, segons l•a na

turalesa del terreny. En general s'acostmn en a usar cigrons durs per 

sembrar, perquè hom els atribueix major pod•e'l' germinatiu major 

vjgor, però la raó fonda i ignora.da d'aquest costum és que elc; ci

grons durs són més bara1s i el pagès es decanta sempre cap al wstat 

de les economies. 

És la terra la que fa ·ei cigró dur o renqre; la llavor influeix sola

ment en el tama.ny. Les terres fredes, argilenques, compactes, calcà

ries, etc., donen cingrons durs; les terres bones, de mitjan_a consistència, 

els produeix·en tendres. L' estudi de ' la c.omposició dels cigrmvs i. de 

les terres on es conreen, demostren ben clarament aquest fet. 

Passerini va .analitzar unes mostres de cigrons durs i tendrè-;, i 

trobà ·diferènci-es notables. Els .tendres contenen una quarta part 

menys de substànci·es grasses que els durs, i meny~:¡ matèries nitroge

nades i menys -cellulosa, però contenen un xic més de midó. 

La djferència substancial, ·però, consisteix en la forma en la qual ~s 

troba un -compost nitrog-enat característic anomenat legumina, ·ei qual · 

en els cigrons durs és quasi totalment en forma de compost insoluble, 

això és, de leguminat lde ·calci i de magnesi, i a aquest compost es deu 

la dificultat de coure els cigrons duTs. En els tendres, més de la meitat 

de la leg~mina no és combinada, i la resta forma combinaci<>ns so'u

bles. Passerini ha trobat també que les cendres de les dues menes de 

cigrons són de com~osició diferel)) t. La dels durs és rica en síli ce, 

calÇ', soda, pouassa, e.tc., mentre la dels tendres és més abundant l'an

hMrid fosfòric, la magnèsia i l'alumina.. lLes ~ostres analitzades per 

l 'autor esmentat procedien de dos terrenys diferents; l'un, pobre en 

calç, i l 'altre, netament calís. Aquest va donar els cigrons durs. 

Els anàlisis de Passerini confirmen, doncs, ço que hem dit més amunt 

respecte a la influència de la naturalesa del terreny sobre la resis

tència dels cigrons a la cocció. Aquell qui vulgui cigrons tendres, 
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haurà de ccmrear-los ·en terres de mitjana coneistència, evitant les a,rgi

lenques i les calcàries: 

Un altre punt interessant és el de Je<S malalties. El cigró té dues 

. malalties é¡ue en .c·e·rtes anyades revesteixen caràders de certa grave

tat: una mosca i un rovell . Els mitjans de lluita fins ara emprats no 

han donat, pel que nosaltre<S sabem, resultats mas.sa favorables. La 

manera de viure de la mosca fa difícil ·d'establir yn mitjà de d·estruc

ció, i el rovell és d 'acció rapidíssima, quasi fulminant, i quan hom 

vòl recórrer a remeis, j·a no hi és a temps. 

Sembla, però, que el procediment que ha donat millors resultats 

cc.ntra leoS dues malalties, és el de retardar Ja sembra tot el po'3sible. 

D'aqu·esta manera l'evoluc·ió de l•e-s malalües i el desenrotllament d·el 

cigró no coincideixen, i la planta arriba a salvar-se, alm_enys parcial

ment. 
AGR1COLA 

COMENTARIS 
Els moixons s'ho cqbren 

Deixem-li a l'enginyer Biron la responsabilitat de l'afirmació que 
epigrafíem : per ell els ocells, nostres amics, en certes ocasions 
capten bon jornal, i per ço cal vigilar si són prolífics. Diu : 

Passarells i merles gurmandes li assetjaren un vinyat que no po

gué veremar. Un any després, els estornells- quins uns! -resistien 
salves des d'un bosquet veí per a banquetejar després amb gran de '>

feta. Les perdiganyes, més goloses, menyspreaven les llagostes per a 
picotejar ferm els raïms. Els pagesos renans han constatat que els 
c.o.rbs, en anys fredorosos, no abastant~e de cucs, desente'l'ren el g'!"a 

sembra~, i conta Biron que en l'Escola-~Granja tingueren que semlJrar 

novament un camp. 
Ja sabem si a casa nostra , pardals i cogullades són goluts, pero no 

arrib€ll1 a la desfeta que -causen a Renània, potser perquè, menys abun

dosos, són més prudents davant dels pagesos que se'ls miren de reüll. 

L'augment de la vinya a França 

La superfície del vinyat francès en 1921 era de 1.306,500 hectàrees ; 

en 1923 era ja de 1. 404,596. En dos anys l'augment ha estat de pr0p 

de 1000,000 hectàrees, això és 50,000 per any. 
Si l'acreixement continués sempre en la mateixa proporció, el pro

blema del vi no faria més que àgreujar-se. De totes maneres hom pensa 

que si els pagesos francesos, que acostumen a comptar, planten vinya 

ho deuen fer ·p,rquè, malgrat tot, els deu anar bé. 
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La producció mundial d'ous 

Els Estats Units baten en això, com en tantes altres coses, el record. 
Són el paí_s de les xifres formidables. Tenen 234 milions de gallines 
que ponen 14,620 milions d 'ous, amb un promig individua l bastant baix 
de 64 ous per cap. 

Alemanya té 52 milions de gallines que ponen 4,590 milions d 'ous 
amb una producció individual de 82. Anglaterra 25 milions de gallines 
2,125 milions d 'ous i 86 ·ous per cap; França 150 milions de gallines, 
1,500 milions d' ous "i 100 per cap; Dinamarca 14 miHons de gallines, 
935 milions d'ous i 84 per cap; Bèlgica 6 milions de gallines 500 milions 
d 'ous i 92 per cap~ . . . 

Les estadístiques oficials indiquen pér Espanya 25. 102,973 a us de 
corral, però no donen la producció d 'ous. Comptant un promig dè posta 
individual com la dels Estats Units, ¡a producció total d'ous seria de 
1,600 milions d'ous. . 

Catalunya segol).S les mateixes -estadístiques té 2. 103,514 aus de corral 
de les quals 862,416 corresponen a Barcelona, 431,000 a Girona, 311,987 a 
Tarragona i 498,011 a Lleyda. 

Els ad'obs catalítics 

Certs compostos de zenc i manganès tenen una propietat particula:r : 
donats al terreny en -certes condicions acceleren la vegetació, fan més 
adives les funcions de les. plantes i augmenten la producció. Són apro
fitats per les ¡plantes en pròporcions irrisòries i, no obtant, tenen una 
acció considerable. 

Aquests a dobs s'anomenen catalítics. Obren, podríem dir, per pre
sència,. eom l'amo que vigila els obrers. 

Els estud~s que s'estan fent demostren l'importància que podràn 
t enir més endavant. Però, per ara, es tracta solament d'estudis. Per 
a ixò no cal cr~ure en certs anuncis d'adobs catalftics dels quals es con
ten les meravelloses virtuts. 

Estadística comparativa 

Del llibre \del senyor Llorenç Muñoz sobre l'Acció Socia1 Agràiri a a 
Espanya, copiem unes xifres referents a l<es associàcio·ns creades: 

Cambres agrícoles. 
-Çomunitats d' Agrkultòr.s . · 
F-ed-eracions Agràrioo. 
AssociaJCions Agrícoles. 
Sindicats Agrícoles. . .. 
Caixes Rurals. 
Societats econòmiques. 

126 
.123 

78 
- 987 
5,180 

499 
50 

7,043 

Les 499 C-aixes compten amb 11n capital efectiu, immobles estalvis, 
de dos cents vint-i-un milions. 
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Campió oficial durant 
17 anys consecutius 

Màquina d'escriure 
UNDERWOOD 
Companyia Mecanogràfica 

Guillem Trúniger, 5. A. 

Balmes, 7 Barcelona 

··-------------------------------· 
SULFATADORA 

BACCHUSa70~~~ 

ENSOFRADORES de motxila 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATÀLEG 

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

Descompte a Cambres i Sindicats Agrícoles 

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

l • 

Maquinària i aparells per a l'agricultura 

PERE PAR~S 
Passeig Duana, 15 

Barcelona 

Diversitat de models i 
taníanys de FILTRES 
<<Silv!ONETON» per a 
vins i mares : Filtre 
«Universal» per a vins, 
licors. alcohol, etc .. re
gulable; funciona amb 
discos de cotó que es 
renten i tornen a ser
vir, per tant, no hi ha 
gasto d'entreteniment. 
com de paper amianto, 

etcètera. ect. 

I 
I 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
En dirigir-vos a lea cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Notí Triturador 
--~;:::~ ~~! -· ·-~ "Ro"~l lrt·umpb'' 

els aventat • . , .J U . , 
stes I necessi· " ,. 
tats per a l'e· 
Jaboració de 
:: plniiO!I :: E LS més perfectes del món. moJe rJ , 

tam issen i barregen arn b una 
sola passada totes ~es matèries , ja si
guin dures , mig-dures o flonges : ce
reals , palles, alfals , garrofes , terres , 
sucre, calç , guix, troncs , fu lles , dro -

Tenim mon• 
tada una sec• 
cló d'assaiés. 
on poden 
veore•s fon· 
:: clonar :: 
'eJertncies o 
satiSIIICCió. 

gues, ossos, 
ordl . civa
da , draps, 
sofre. espi
gues de b1at 
de moro. 
c anye s, 
adobs , etc .. 
especial per 
a barre ges 
::íntimes :: 

iiiïiiiiiiiiiii Moltes iacili• iiiiiiiiiiiiïliiiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiiiíiiiiiïíiiiïiiiiiiiiiiï 
· · tats de paéa• 

:: ment :: 

tirans existtnt:ies de rtolins a mà. 
,, 

' 

... . . 

POLVORIJlllDOJt ''LE R!I!~NNEL'~ 
Per. aire comp.rimit , Alta pressió contínua : La compressió 
del"alresols es verifica una vegada ¡sl àia: El més eficaç per 
al tractamettt dels arbres :: Adquirit pels .'>erveis Tècnics 
d ' Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya :Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en tO minuts : Adoptat per més 

de 2.00 pintors de Barcelona · 

•• La Xeringa A .vicola. •• 
PER A TRACTAMENTS DEL 
B'EST!AR, AUS I jARDINS 

Denine Turpini ¡ c;.a REPDEsi!N)'llNTS 

- - -- Consell de ceni 
(entre Muntaner 1 cas~nova)~ . ZS9·BARCEI.ONA 

Prospeetes. ératis 

En dirigir-vos a les cases anunciadores-, citeu AGRICULTURA 

• 
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Ara bé; el Banc d'Espanya, primera entitat de crèdit, els ha faclEtat 
cinr milions i mig de pessetes, ço que val a dir un no res en proporció, 
si es té en ·compte el fons de· garantia. I, amb tot, l'agricultura avença 
i es .m.o.u; què no .faria amb més racional apoi? 

Però el vell món pesa -sobre les nov¡ls corr-ents amb feixuguesa d'll' 
plom. 

Per protegi r: la fructicultura 

Hém escrit moltes V'll'gades que el conreu dels fruiters, malgrat les 
oscil:lacions i-nevitables, té un gran esdevenidor per tal com el consum 
de fruita no fa més que augmentar arreu del món . 

Això mateix pensa rel govern italià, el qual, des de fa temps, ha po
sat en pràctica una sèrie de mesures protectives encaminades a afa
vorir el desenrotllament de la fructicultura. 

Recentment ha acordat l'exempció d'impostos per les noves plan
tacions fruiteres; segons la mena d 'arbres plantats, aquesta exempció 
pot dur.ar dnc, deu, quinze i fins vint-i-cinc anys. 

Es una protecciÓ ben suggestiv.a. ' 

La gent que marxa 

Segons l"esta,d.ístka que ba fet pública el Consell Superior d'Emigra
ció, durant l'any 1923 han sortit d'Espanya 93,246 ·emigrants, és a dir 
21,734 més que durant l'any anterior. L'augment ha estat d 'un 46 per 
cent. 

La major part d'aquests emigrants es dirigeix a Amèrica. Cuba ha 
estat el país més favoo·escut amb 4·4,275; segueix després l'Argentina 
amb 41,716. ·La l'esta ha anat cap a Mèxic, Brasil, Urpguai i altres 
països. 

No solament però Jü ha hagut un augment en l'emigració; hi ha 
hagut també una disminució en els retorns. Durant l'any 1922- re
tornaren 49,803, mentre que en ·1923 retornaren solament 23,081. Hi ha 
hagut doncs una baixa del 16 per cent. 

L'estadística no ens diu les professions d'aquests emigrants; as se
gur, però, que la major pa1t són agricultors. 

La qüestió dels alcohols 

Corre am.b insistència la veu que la qüestió de l'alco.h.ol industrial 
serà finalment J'esolta. No sabem el fonament d'.aqu esta veu; ni afir
mem ni neguem¡ ens limitem, cÒm altres, a fer-la circular. En els 
ú ltims temps hem tingut moltes sorpreses perquè la nostra natural in
creduli t,at hagi pu jat de to j\Jstifica,dament i vulgu•em, com Sant Tomàs, 
tocar - o veure - per a -creure. 

Hom diu, però, que la solució no serà pas la que els vinyaters dema
nen, aquella clara i neta de prohibir categòricament. lè.ús de l?a~l.. 
industrial ; sembla que es tra-cta d 'augmentar la diferència de tributa
ció entre l'alcohol vínic i l' industrial. El primer pagarà 40 pessetes 
en lloc de 70 i el ·segon de 100 com ara, a 125. Aquesta última part n o 
està encara ben decidida. 

' 
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A no altres totes le-s solucion , mentre siguin so.lucion ens van bé. 

Però repetim després de tantes desillusions, promeses fallide que no 

-creurem res fins que no ho vei,em. 

La propaganda pel vi 

Les revistes agrícoles de tots els països vinícoles van plenes, des 

de fa un parell d' anys, d'articl·es de notes parlant de leól propi>etats del 

vi, de la utilitat del seu ús regular i mOderat, dels inconvenients pràc

tics i morals de la llei seca, etc. Nosaltres mateixos en aquestes planes 

n'hem tractat sovint, i, sens dubte, continuarem tractant-ne. 
Tot això ens sembla molt bé i molt interessa•nt, però ens · sembla 

també de ben ,poca oeflcàda. Els nostres lectors no són pas aig1.1aders 

i no hi ha cap perill ni ara ni remotament, que vingui un· govern que 

vu lgui imposa1·-no.s, .aquí també, la llei seca. , 
El nostre esforç, doncs, resplta infructuós per tal com parlem a gent 

convençuda. ¿ Jo valdria més, com ja ha estat proposat, que }lnits tots, 

posant-hi cadascú el que pogués, fèssim tota aquesta propruganda als 

països on el vi té enemics? ¿Qui tingui idees idees, qu j una ploma 

la ploma i qui diners, diners? 

INFORMACIONS COMERC I_ALS 
Vins 

Essencialment no ressurt cap variació> però sí sembla advertir-se 

un movimènt d'e recercà de vins p-er part dels exportadors, i, com és 

natural, els vinyaters se'n prometen un~ ú1illora de preus, que s~ d'f' 

moment no és notada, en canvi impideix que aquests devallin. · 

Fins pode~n dir que en oeterminades classes de bon colÒr, l'oferta. 
' ... :--.. }. 

és un xic raonable ateses les ac: u als males condicions d'els m·ercatts 

interiors. 

V I N Y A T E R S proveu els C A L D O S A BA S E DE S O S A 
són els més mod erns i de més eficàcia. Demaneu fórmules als Magatzems 
de drogues o dirigiu-vos a SOLVAY & c.a- ~ parta t 403 - BARCELO NA 

Un tet. En la busca i recerca del~ vins. per tant que ·els preus van 

regit en principi per la mala costum de ¡;;elacionar-los amb llur grau 

alcohòJic, en termes. més concrets, els bons vins negres i clal'"s tenen 

un ~obrepuig per càri·ega que va _dels qualtre als sis rals de premi. 

Diguem també que en bona part d:epén l'ajust. dels aventatges de · les 

tretes de célleP, car si per allunyats d'estació o reclosos en comarques 

mal comu:p.icad·e.s no troben .alguns cellers el co!pprador fàcil, és ·e n 

raó de preferir per à'r,a _aquell~ més ave_ï:nats aL . .transp.o.rt ràpid; però 

s'entreveu com no trigaran Jes sollicituds sobr·e. els vins ben criats, 

tant més enguany c111e els tip~s de titratge alt no abund•en, com tampoc 
\ 
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els que ·es remarquill per bona *capa de negre o clara transparènci~. 
Sembla també que l 'exportació tendeix a activar-se sisquera a França 

i coincideix la puja del franc amb un relatiu davallament del preu; mes 
com a Suï sa i nacions nordenyes tenen en ap"l'eci els nostres vins 
i la nostra ~oneda respecte la seva sigui més fàcil, les transaccions 
van amb millor pervindre. 

De moment els Alacants i Carlny,ènes tenen avantatge, car s'emma
gartzemaren bons stqks a molts baixos preus, però les vend·es actives 
actuals. en dits centres han de· f.er- e més generoses en l'oferta ja que, 
altrament, els produc:ors refugen els preus inicials. Pots·er sigui aixo 
que. per els Tarragon 2-s, Pened'ès i Barbarà vagin més actives l'es de-
mandes. - · 

. om a les pessetes 2 grau hectòlitre pels n egres i a l.es .2'30 a 2'60 
pels clars. Es preu raonable~ Ni de bon tros, però van reduint-se 
; es p·essete 1'70 i 1'95 que ens malmetien. 

PERE J. LLORT 
Ol is 

1o hi ha grans varjacion en el mercat d:esprés de- ço que dèiem 
en el" passat número, puix que, degut als preus alts en els merçats 
d'orig·en, la situació ·està un bon xic encalmada. 

No obstant, a Barcelona, per assortir la plaçà, forçosament. ha d'ha
ver-hi molt moviment, i aquest és a base dels -olis d'And'a.lusia, qua i 
exclusivament, els qual .arriben amb regularitat: . La setmana passa
da han entrat a Barcelona 5 vagons d 'oli d'el país i 50 d'andalús,_ i 
per mar· carregaments equivalents a 61 vagons de la mateixa pro-
çedència. . . ,. 

CaJdria que els governs espanyols es preoè11p-essin de reconquerir 
e~s mercats d'oli que ens han pres, Itàlia . sobretot. 

L'any 1913 Espaúya ocu1Java el ~·erc'2r lloè1 un xic pe1~ ·damunt de 
Grècia, no arribant a la meitat d'e ·Je- inip:ortacions d'olis francesos· 
i assolint escassan'tent la dècima· p'art· de · ies it;alian.es; Espanya ex
portà als Estats U11its 349,716 · galons,. pev· va,Jor· clJe 334,531 p·esos. 

En canvi, la importació espanyola, qu e- en. 1918, com la dels a'tres 
països, fou insignificant, arribà en_ 1919 a. .8.557,416 galons, per un va' 
lor de 16.456,159 pesos, essent 32 vegad.çs supel'ior a la italiana, 56 a 
la fr-ancesa, i molt distant de la .grega, , que fou insignificant. 

L 'any 1920, la importació espanyola.: àls Estat Units sofrí un gran 
descens: fou sols de -2.420,592, per· va~d'l: d·e pesos 6.583,257, essent poc 
nJJé.s d'el doble de la italiana, is \<egadês superior a la francesa, i molt 
cli tant encara de la grega, qu~ fou insignificant, menor encara que 
la ~e l'any anterior. _;..,' 

Les estadístiques de 192~ són aquestes : 

' I tàlia. 
Grècia. 
-E panya. 
Fr~nça. 

o. n'hi ha per obrir l'ull? 

G&!·lons 

3.108,749 .. 
1.294,56 
1.230,942 

626,579 

Val or tn dólars 

6.091,904 
1.585,979 
1.700.910 
1.236,278 

-LISJNC A~DRE 

. ' 



232 Agricultura 

Cereals 
Continuant la prohibició d'augmentar el preu del pa, ço que impm·; '1 

uns preus baixos de la farina, ¿quin fabrieant s'ha d 'arriscar a fer 
grans compres de blat? P er això la paralització del mercat era gran 
i desusada. No poguent vendre el producte elaborat a bon preu, ¿per 
què fer compres? , 

P er·ò davant de la gran inactivi tat, vénen els blataires i diuen: 
No volem vendre; ara no h aure1.1 blat sinó ens . el pagueu ben alt, 
i com Ja plaça no sembla que hi estigui disposada, r esta quasi sense 
operacions. 

Potser és una excusa això de que -el agricultol'S no volen vendre. 
Es que poden els agricultors de no v_Qler? ¿Quina voluntat han de 
tenir els agricultors, subj-ectes en sa major pa1t a l comerc:ant, el 
quals els <fóna diners entre any per ar.ribar a la collita? 

De manera que el mercat ba tornat a sumir-s·e en l.!n estat de poc;
tració; ha cessat aqu ella diària característi ca, i això en tanta de ma
nera, que l'es operacions de venda realitzades durant la setmana del 
31 a l 6 d'abril. a Llotja, a la Llotj a de BaToe•lona, el con;edor oficial 
senyor Joan Galobart constata únicament la celebració de qu atTe vendes 
de blat. 

No pugen més les die· la setma na 7-13 març, s'en~én l'es voluntàries. 
] diem voluntàries a les celebrades amb llibertat -entre les du•: s parts 
contractants, a diferència de J.es imposades per la n ecessitat, o siguin 

' aquelles operaci01l"s realÚzades a base dels blats disponibles o proce
den~s d'e partid es enviad·r s a Barcelona p·er a probar fortuna, les quals 
són de tal naturalesa, que si arriben a la plaça en favorable ocasió, 
poden ésser venudes a bon preu i àdhu c amb guany, 1Jerò si arrib-en 
en un moment de calma i de baixa, i sobre les d·espeses ocasionades 
s'hi ;é d 'afegir Ja inseguretat d'e vendre i la P'erspectiva de pagar un 
temps de mag-atzematge, al.eshores. el tenedor el què vol és tl'eure-se' l 
de sobre i vendre'! a l preu que pugui, malgrat hi quedi pèl i bona. 

Els preús darrerament assoli~s pels blats corrents avui .a la plaça 
són els següents: Candeaí d·e Castella, 42'50-43'50; Manxa Candeal , 
42 '50-43; Urgell. 46; E};l:.remad·ura blanc, 40'50-41. Promig del- p1:eu de! 
blat a Castella, 43 pessetes. 

LLuís MARSAL 

NOTI CI A.R I .. 

-
L'Aso ciación Nac.iJonal · de Vinicultores é industrias der-ivadas del 

vino ha publicat un manifest a fi de justi.(icar Ja seva actuació i d'ex
vosar- -les- normes-· a les qnals- aspira;- en- ordre a - ra tri-btrt-actó- d'e-ls· 
a lcohols_· v.ínics i industrials, A.qu.este,s .. són les següen~ s: 

Primera. Rebaixa de l'impost sobre l'alcohol vínic de 70 a 40 p e&
setes P'er hectòlitre, no .havent-se _ de. considerar com alcohols vínics 
.més ·que aquells que procedeixen d el vi o dels residus de- la villificació, 

I 



Agricultum 233 

-
cessant ·el benefici de dïta denominació d'alcohols vínics als que s'ob-

·tinguin de. figues, pomes i canya fins a 70 graus. 

. Segona. Mantenir la vigent taxa . de 100 pessetes per .bectòlitre 

per alcohols obtinguts de prj.mera matèria nacional. 
Tercéra. :En quant als alcohols producte de blat de moro i altres 

matèries impDr!ades de l'esti·anger, l'~sociación, conseqüent amb I:J. 

p·etició que té formulada als Poders públics, J?referüia que desaparei

xessin del mercat; mes si a ixo no pogués aconseguir-se en raó a: difi

cultats invencibles, estima que deuEn éss·er gravats amb un impost 

addicional de 25 pessetes com a mínim, això és, que vinguin a •tributat· 

en t·otal 125 pessetEs per hectòHtre, sigui. la que sigui l'ap-licació qu~ 

es dongui a dits a :.cohols, a l'objecte que .aquests -no puguin monopo· 

litzar en· llur profit el mercat d 'alcohóls desnaturalitzats. 
Quarta. L'A.sociación Nacional dei VinicultoTes, persuadida que. la· 

prosperitat de la vilicu.Jr';ura radica principa]¡nent en l'exportació dels 

nostres vins, recava de l'Estat les justes mesures de protecció per a 

véncer J.a competència mundial. 

-,Un nou molí coópe1·al:i1b. La F_ecleració Sindical Agrària de Girona 

ha conc,edit un pTéstee al Sindical, Agrícola de Salt, ¡per a judar-lo a 

l' adq.n isició d'un molí. 

-El ConseÍl de Foment de GiTana· ha ·establert un camp experimeJJtal 

de suros, à c,àrrec. de D. Miquel Sorgot, de Darnius, i D. Joan Torrent, 

d'Agullana. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Passen d'un centenar els Sindicats agricol•es de nostra terra que 

s'han inscrit per a ·Concórrer a l'Exposició Internadonal de ·Cooperativ.es 

q"'ue té de .celebrar-se a G>amd, més de la meitat dels quals hi presentaran 

fruits elaborats en llurs molins o cellers cooperatius. · 

Per tal d 'assajar diversos .cereals i farratgeres desconegudes a la co

marca:. ha estat .cone~ dit un ·camp de -demostració a Puig.cerdà, t a l'ob

jecte ~d'experimentar la sulla en :terres de secà, se n'ha concedit un als 

Sind1cats AgrícoJes de Santa ·Coloma de Queralt i Cervera, respectiva

ment. 

Bibliografia 
CONTRA LA LLAGOSTA, per Jaume Ravenl6s. Arxius dels Serveis Tècnics 

d 'Agricultura: Un fulletó de 38 planes amb gravats. Barcelona, 

.any 1924. 

Els lectors recordaran que els Serveis Tècnics d'Agricultura realit

zaren l'any passat una campanya d'extinció d·e la llagosta en terres 

d'Aragó. L'objecte de la campanya era impidi.r que el focu s ara

gc:mès s'estengués a les terres catalanes. car la Mancomunitat pensà 

qu e era més pràc:ii dc combatre l'enemic fora de casa en lloc d.'·esperar 

a fer-ho que ens envaís i ens causés danys. 

- . 
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D'e l'èxit de la campanya empre a pels Serveis Tècnics se'n féu r è.ssò 
tota la premsa quotidiaha, i fa pocs dies, en una visita d 'inspecció -de 
les zones envaïdes, es pogué constatar la considerable disminució de 
l'antic focus, de manera que aquest any no són de témer ja els estralls 
de la llagosta. En l'arxiu del Sr. Raventós es fa .Ja relació d2!s 
treballs realitzats., 

CONSULTORI Eh oquesta seccio es respondrà ¡¡ ra
tu !tament i per tor n r igurós, a torr s 
les consultes que facin e I s llegiu ors 

A. R., M.ARTORELL.-S;i el suc cúpric del qual parla va produir crema
dures a les fulles l'any passat, és probable que aquestes , es repeteixin 
aquest any. Comprovi la neutralitat del líquid amb paper de tornassol, 
qu e pot adquirir a ·Cà l'apo;tecali. El paper vermell ha de tornar-se j_·.Jau· 
en és&er mullat amb el líquid. Si qu eda vermell, afegeixÍ al suc Uetada 
ne calç fins a obteni,r qu e es torni bl au. 

N. A., CIUTAT.-La qüestió que ens planteja nece sita un desenrotlla· 
ment massa extens pel qua.dre d'aquesta_ secció. Demanem a w1 dels 
nostres collaboraldoTs que en parli en 11t1 dels -pròxims números. 

J. C., SANTA COLOMA DE QuERALT.-Pel .seu vi no té més remei que es
perar que, acabi de fermentar, cosa que és un xic ll arga . El què J1a 
de fer en altra oca ió és no comprar vins dol ços pel seu consum, sinó _ 
completament . aixuts, és a dir, b·en fermentats . 

P. F., MORANA.-PeT augmentar el 'poder fertilitzant · del& fems s'lli 
poden afegir ad"obs cp.1ímics. Ara que d 'aqu-es:s són olament alguns 
els que es poden afegir i, a més, s'han d'afegir en propor-cions i con
dicions determinades. 

El superfosfat rposat en excés: impideix la fermentació del fem, 
com v-ostè justament ba notat. En lloc d·e superfo fat va millor, pee 
augmentar la riquesa fosfàtica, de posar escòries Thomas, les quals 
no impideixen la fermentació, o també- superfosfat i .calç. Aquesta calç 
neutralitza l'acidesa. 

<De totes maneres el f·em qu e vostè ha preparat poi ésser corregit, 
és a dir, podrit, po~ant-bi ca.Jç. També. pot donar-lo així mateix al 
terreny on, encara que més lentament, es podrirà. 

R. s. 

CALENDARI 

de sembres i plantacions de les Hortalisses i Farratges més 
generalitzats o cultivats a Catalunya 

MARÇ I ABRIL 

HORTALISSES 

Es sembren en tendes o en llocs ab1igats : 
Albergínies.-P ebrots de banya, gróssos.-Pebrots de morro, grossos. 
Es sembren a l'aire lliure: 
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AgrellE)s.-Apit ple, gros.-Bledes grogues o blanques.-Carabasses 
cai:_abassoneTes, carabasses de bon gust, carallasses de Rabaquet i altres. 
-Carts plens, grossos.-Cogombres.-Col de cabdell o soldat, grossa, col 
borratxona (en terres frescals), col francesa i altres de fulla llisa, col de set 
~etmanes, nana; col de BruselJ.es.-Crèixems.-Enciam escaroler- d 'istiu, 
enciam llarg, blanc o romà, enciam escarxofet, enciam bleder o Maymó. 

Es planten : ' . 
Escarxoferes (des de febre1"):_:Maduixeres (des de febrer).-Tomàtecs 

ê! 'albercoc petit, tomàtecs de pera, tomàtecs de poma, tomàtecs dE' po
rnr.t.a --Espàrrecs grossos.-Espinacs (per collir tendres o abans d 'espi

ga~').-Fasols primerencs.~Julivert.-Melons primerencc:. -Pastanaga de 
taula.-Pèsols de set setmanes, pèsols tirabecs o Caputxins, millor en 
mar ç.- P or ros.-Ravanets mitjans, ravanets r odons.-Remolatxa de tau
la. - Salsifi s i 1Escorsonera.-Serfull.-Xíndries. --,-Xirivies.-Moniatos.-Pa
tates. 

FARRATGES 

Aufals. - Col geganta.-Remolatxes grosses. 
També es sembra per a· farratge verd : 
Sorjo o Meuca dolça.-Trèbol gros o Trèfula. I les herbes dels prats. 
Guixes.-Llovins.-Llanties.--Moresc o blat de moro. 
P er major detalls dirigir-se a :Fms de Nonell, Plaça de Santa Ma-

ria.-Barcelona. ' 

CLAPÉS y JULl A 
abans JOSEP SANTANA SOLER 

Agents exclusius per Ca talunya dels Super
fos fals de Iii ·Compagnle Bordelaise des 
Produits C hlmiques• de ·B urdeos. 

Sul fdl d' Amonlac i Nitrat de sosa. 
Arsenia t de sosa I Cianuro sòd ic. 
Venedors excl usius del • L YSOL • de ld casa 

.::-c!mlke & Mayr A. G ., d'Hambu rgo. 

Gr an Via l aie tana , 17 
BARCELONA 

Aparta f 226 

AGRO IBÈRICA., S. A. 
I==================== u "'-nCELON A =====I 

Nou d e S 4n F r a n cesc. J4. p rc1o l. 

T e lèfon A . 2 514 

Sofres de t ote• 
~lasses p er a 
l ' Ag r icultura 
i lnd6slria --

Fàbrica i mo• 
Jin s a Vilafr a n• 
ca de l Pcnadès 

En d-irig i r-vos a les cases an unciadores, ci t eu A GRI CUL TUR.II 
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EDITORIAL 
CATALANA 

Societat AnòniDla 

Té el gust d'oferir a ca tatans , s o J·Ji e i tem 

tots els seus amics i el concurs per a tota 

al públic en gen<'ral, mena de treballs d'im-

els magnífics ta-llers ¡· pressió: mostraris, 
(l'impremta que acaba ¡ factures, cartes, talo

ò'instai·Iar i ampliar. na ris, tiquets, cartells 

La. gran capacitat ' anuncis, targes, 
de ren di ment de esqueles, llibres, 

nostre modernís- } circulars, e s tats, 
sim utillatge í la . revistes, memo-

seva absoluta perfec- 11 ràndums, fulletons, 

ció ens permeten aten- '' menús, dietaris i im
èlre no sols a la pro- pressions de totes 

ducció pròpia, sinó classes. Especiali
també a qualsevol tat en tot ço que 

impremta : 

Fer/andina, 
núms. 7,9 I 11 
Tel. 5329 A. 

altre treball que sigui en català. 
els nostres amics La ma-teixa im-
i el públic en premta s'encar-
general tinguin rega de que t ~ ts 

a bé encarre- els treballs si-
gar-nos. 

Dels amics, 
especial
ment, i de 
tots els 

guin rev.jsats, 
de lèxic, per 
I'Insti.tut 
d'Estudis 
Catalans 

Barcelona 

Administra e Ió: 

Rambla Sant 
· josep, 16, pl. 

Tel. 184 A. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citau AGRICULTURA 
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FUNDACIÓ BERNAT METG'E 

' 
Heu's aqÚí l'empresa lite .: 
rària més sòlida i trascen
dent dei nostre Ressorgi
ment cultural. Arreu de 
C a talunya i entre les 
seleccions espiritu'als 
estrangeres ha estat re
buda amb entu~ias ·me 

Subscrigui's a: 

Editorial CataiiiDII, 5. A. 
Rambla Sant josep, 16, pral. 

Tel, 184 A. : BARCELONA 

t:ompastnie ninitre & netanurstiqne d' lluzon, s~ ll. 
I!!'!!!!!!!!!!!!!!'!![!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!""'--..""!'!!!!!!!!!"""!'~""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!! pAR u !'!!' 

PRODIJtiES INSEC:TIC:IDES 
PER ll lA AGRU:IJUDRA 

Agent•Depodtarl excluolu: 

M. A: PLANAS 
Arseniats de sosa totes graduacions 
Arseniat de Calç 

é stablert·jullol 1924 

Comerç a l per Major de Drogues 
Productes Químics, Herboristes i 

Arseniat , de Plom 
Arseniat de P«dassa 
Acetat de Plom neutre 
Bouille 'd' Auzon 

Producte¡; C_olonials 

Pnssei~ de 111 Indústria, 32 
Direcció Tele~.: "l'U.PLAN1l5;' 

B A R C: E L O N A 

luonoEs 
C:ENIRÍfiJGIJE§ 

o I 

GRUPS TRANSPORTABLES 
especia lment indicats per a recs 

~---·SISTEMA-----------.. ----~ 
~HR DOU 
mogudes per 
corret ja o d i
re ct ament , 
acoblades a 
motor e l èc~ 

trie o moto r 
• de benzina 

BOMBES 
D'EN C EBAT AUTOMATIC 

Les bombes HARDOLL NO 
PORTEN premsa-estopes i 
va.n amb coixinets de boles 

Demaneu catàlegs 1 preus a 

fill D'ENill BRIJGIJERA . 
Rlereta, zs 
Barcelona 

En dirigir-vos a les· cases anunciado~es, citeu AGRICULTURA 

\ 



SOSTRES 
Per a emplear 
en la Lluita 
contra la mos-

O ' O R A 1 I I 1l ~~ad~ ~~~ 
gons et 

sis t ema del 
professor Lo
troinle - Els 
sostres d'Ura
lita són inoxi-IJRAli.IA 

s i peraf~::llllllllllllllllllllll .. ll .. lllj 
obriments 

dables , lleu
gers, de dura
ció indefinida 
i no tenen com-

' T U B ER I A DI-
PÓSlTS PER AIG UA 

Demaneu pro s· 
pactes I preus a 

IJr alita, s. A. 
Madrid - Valèn
cia - Sevilla 
Lleyda. Sala
manca - Toledo 

Central : BARCELONA. Plaça A. Ló
pez, 15 - Telèfons 1644 A. i 848 A. 

petidor - Els 
sostres d'Ura
lita són fabri 
cats amb 
amiant i el
m en t , e xci u
sivament - Els 
sostres d' Ura
lita han sigut 
empleats , per 
co nse ll dels 
senyors T èc 
nicsde la Man
comu nitat de 
Catalunya i de l 
da varis Con
sells Provin
cia I s de Fo-
ment catalans, 
amb èxit sa
tisfactori 

REFRESCAMENT 

DEL MOST Al -

ABRIC DE l'AIRE 

amb lo refrigerant de 

cobertes amovibles 

Suprimida la circulació 

interior dels mostos 

El suspeñdre la circulació per l'inter ior , dóna pèr resultat l'aug
ment de ren~iment, més regularitat i disminueix la cons_umació 
d'aigua . Es ·neteja més ràpidament i no oiereix cap dificultat. 

\ ' 

Refrigérant Capilar "LAWRENCE" 
C' • " p t St b 192"' {GRAN PREMI uXpOSICIO as eur - ras urg u 2 DIPLOMES D'HONOR 

BIRON & LIEGE Enginyers constructors ULLE (Franç a) 

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

En dirigir-vos a tes cases anuno~adores, ·citeu AGRICULT.URA 

, 
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-
Trac tors AQrícoles ~ 

ÇÇCLETRAC,, 
Tipus T _anc 
Recon eg u i s pels tècn i cs 

com el s de major rendi
ment I de més utlli tal per a 
to t a classe d e c u l t i u s. 

Tot agri cultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar- se 
dels aventatges que ofereix el 

~'~CLETRAC'' 

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

Pessetes 12,000 

Tipus F 9 / 16 HP . 
per a v inyes, hor ts i petites 

propietats 

~-------------------------------' 

-
Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya : 

Automóvil Salón 
Trafal.gar, 5Z BARCELONA 

_ Pessetes 6,500 § 
-
f.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf.; 

................................................................................................... 
ASSECADORS Demanint-se 

detalls i 

per a productes agrícoles pressupostos 

Maquinària Subministres industrials 

Mallorca, 280 

· L 1 ú r I a , 1 O O 

BARCELONA 

C. A. Gullino, lng. 
Agència Tècnica General 

Telèfon 1066 O 

Telegrames: 

"O ulli noatg" 

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

r--- Llavors per a-------------------· ·-----1 

farratges de 
puresa i ger
minació 
garantitzada 
No compreu sense 
demanar preus a 
aquesta casa 

XA NCO I CAL VIS 
Bailén , 2, entl. 
BARCELONA. 

En dirigir-vos a lea cases anunclador89, citeu AGRICULTURA 



Anhídrid Sulfurós Líquid Puríssim 
S. I. C. M. 

Econòmic 

Per a sulfitar mostos. conservar vins. 

desinfectar recipients, és insubstituïble 

Sals de Potassa 

1
, d'lllsàeia 

Les més riques 

Exemptes d'impureses 

Les millor presentades 

Les més barates 

Senzill • Pur 

Sens olor-Sens sabor •••••••••• Enèrgic • Econòmic 

Clarificador per a Vin.s 

de 
J ~ ~ • • • ' 'f " • 

• ,• 1 • • -, .• ' I I • ' • • 

€~PAÑIA €~È.I\CIAL I~È.1\ICA 
AGÈNCIA DE BARCELONA 

Gran Via Laietana, 4 - Apartat 87Z 

Publiquem i subministrem, gratuïtament, un BuOJeti.Agricota quinzenal d'os

cil·lacló de preus i notes útils sobre Adobs I Productes per a l'Agricultura 

Editorial Catalana, S. A.-Secció d'lmoremla.-Perlandina, 7, 9 i Il. Tel. 5329 A.- BARCELONA 


