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

Vidicida 
T f · per a tenir els 

r as vinyars sans i 
extingir la l'iloxera, Oi
dium, Mildew, Jnsectes, 
larves, etc. 

Ganad i cid a 
Trfas per.a la higi.e

ne t curactó 
del bestiar i aus. 

Anofelicida 
T f per a matar r as mosquits i evi
tar el Paludisme. 

Sani ci da 
T ' Micro.bicid a, 

ri as aritisèptic, in
secticida i parasiti r,ida 

Diret:for: AIIGIJST MATONS 

I:Ol"IDbOrildOrS: 
Professors 1 tècnics del De• 
JJDrtament d' AS)rlcuuora de IB 
"'ancomunitat de tataiunYa 

¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!! . 

I 

E lab o
rats per: 

Assegureu les vostres 
coll i tes-Podeu tenir el 
vostre 

~~s~~~ GERMICIDE·S 
Són els únics produc
tes incomparables 

A va lats per la patent 
<.l'invenció per a tot 
el món nü'm. 8S124 
Practicar un assaig 
equival a convertir
se en propagador 
Consulteu el nostre Depar
tament tècnic que us re
soldrà ~ratuitament les 
vostres dtlicultats-

. 
No són veri
nosos- No 
corroiexen 

Demaneu nos· 
tre fullet 

B O_N O, CU SÓ i _c. a, ~ TDA. 
Consolat, I - Telèf. A .. 4978 .: BARCELONA 

. . 
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: .-¡Vin·ic.ultorst 
~ 

Per un treball pràctic és convenient 
que, en els trassegaments d'elabo
ració, adopteu l'empleu d'una bona 
Bomba i un bon Filtre per presentar 

millor els vostres ·vins 

Bombes: Fafeúr - Cé,Italanes 

· M A R M O· :N I E R 
Tubs d'immersió per a bocois, aixe
tes, coladors, records, etc. - Tubs 
de goma, aspirants ratllats, blindats 

i llisos 

Filtres "TOR.MO" 
de una, dos, tres, quatre i cinc bateries 

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

•••• 

VICENS VILA C-LOSA . 
(SUCCESSOR DE KEGELS I VILA) 

Passeig de Gràcia. SS 
Direcd6 teleqràflca 1 KEGEViLA. 

TelHon 0)8 G. 

BARCELONA 

• 
•n dlrlalr-voa a 181 caae1 anunciador ... citeu AGRICULTURA 
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. R fl J O l tS., I fU lf S , l O JX O S 

-ba casa VILLAL TA, de Barceloñ'a, · és Ià -que millor podrà servir-lo en i 
Màqutnes~ . forns -Assecadors · ~ 

' - - .· - . 
= .;. " · :~f tot el Qüe pè~tany a l'in.dúStiia ··ceràmica i 

. _ de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui avui mateix a la SECCIÓ A de la casa 
' ' 

v o A. J . .- F.- v 1 L L AL T·A, s. EN ·e. 
-- BARCELONA 

Oficines . Apartat correus R. 0 65 
_ Nou Sant Francisco , 28 Telèfon ssa § 
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Ttél:c tors- Aèrícoles ~ 
-- ç~CLETRAC~, 
-

Tipus Tanc 

Reconeguts pels tècnics 
com els de major rendi

ment i de més utilitat per-a 
tota èlasse de cultius. 

Tot agricultor 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 tot11 classe de cultius 

Pe_ssetes 12,000 

Tipus F 9/16 HP. 
per a vinyes, horts 1 petites 

pr.opietats 

Aparells complementaris de totes classes i 
- marques , a preus considera!?lement reduïts 

Demanar catàlegs i proves al re

presentant general ii Espanya : 

Automóvil Sàlón 

-

Trafalgar, n BARCELONA 
_ P e s s e t e s 6 , 5O O· § 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllffi 
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EL MILLÒR 
DESI:N~ 

FECTANT 

... 

. -~ 

Es ven aconduït_,, 
en 1lauríes de 1, · 
4 1

/ 4 i 10 quilos 

Repr"ò.,.~ntant 
qener·al per 
a E11pan-yae 

Robe ri 
Teschendoru 
J. A.;(:lavé9 } 9 pr;.l. 

Barcelona 

p .-· ' .! ' ;,, • ) ""' ~ .-~ 

EN BRU1 
-I.NOFENSIU I D'OLOR AGRADABLE 

'NO TACA 
. -Per a desinfer;ció qe lor;als, 'f!Obiliaris, estables, 

galliners i per l'agricultura. Contra paràsits, per 
a rentar les robes de malalts infecciosos, espe• 
cialmen{ tuberculosos. Per a usos veterinaris i 

per a eliminar males olors 

•·LYSÓFORM'~ Dr. Hans Rosemann, Berlin 
Producte elaborat pel farmacèutic don c. Sarrlas, en son Labo

ratori de Barca! ona, P•r ceaal6 «Lysoform• 
Dr. Hans Rosemann,J Berlin 

INSTRUCCIONS PER ·· A L'ÚS' 
2 o 3parts da cLysoform• en brut pariOOparts d'aigu&o&lant& 

1. Desinfecció del -quarto del malalt i altre.s locals, 
netejant-se el sòlt inigarit les parets amb un drap 
humit. 

2. Deàinfecêió de ta roba. Là roba es renta després 
d'haver-la _,;posat-a remullar .per -espai e(' unes -24 · 
hores,l!n •una -solució calenta de I per lOO., .Heu's 
aqul un procedime_nt adoptat en virtut del dicta
men facultatiu ~ñ nombrosos hospitals i sanatllfis 
de tuberculosos i que es recomana per a tota llar 
domèstica. ,-• Lysoform• neteja per si mateix ;·es
talvia sabó al propi temps que contribueix a la 
cons_ervació de la roba. 

3. -' Pera recipients, retretes, bjdets, escupidores. Ne
teja· de tuhs de desguàs i escorredores, del~ arma
ris, frigorífics i rebosts. •Lysoform• elimina tota 
-mala olor. Els aliments no prenen l'olor deL•Ly
.soform•. 

- 4. Extermini de paràsits de tota espècie en locals, · 
en p,lantes .i animals domèstics (gossos, conills, 
gats, ocells, etc.). una loció elimina la mala olor 
dels animals. ·· -

5. Per a usos veterinaris. Lóclons i-cotñpre:;e'S en ca:: . 
sos détinya, -pegadella, ronya'í altres afeccións de 

,. la pell en els animals domèstics . Es recomanen 
fr iccions amb Ul_la solució de 20 per 100 i tot se
guit una l-oció amh altra solució a l 5 per 100. 

NOTA IMPORTANT: Pt:r a la higiene o desin· 
fecció personal i per a usos ~l(nics i trad.ament 
de ferides. aixl com per a malalties di: la 'p'ell, 
deu emp~ear-se .;1 ~ .Cysoform ~ Pur, que ,el dis· 

:; ¡·: .' iingeïg,-l'eiiqueta de ~La inftrmera~ · 

En· 'ílirigir-vos:'a- 'l'es cases·'·anunciadores; . citeu .. AGRIGU;LTURA 
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AGRICULTURA . 
REVISTA A OR/COLA CATALANA 

• -. 

Dies de s ortida: !i i 20 de cada mes 
Su bscripció: Barcelona, dO )': Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Estranger: Pessetes 11 

Número soll: Pessetes 0 '50 

Direcció i Adminislraci.ó- : Rambla de Sant josep; 16, principal : BA< CEL ONA 

SUM ARI : c 'iència i' Agri cultu ra, per August Matons.- A la vi gília de l' Expos ició internacional 
d 'Avicultura , per lvi. Rossell i Vllq . - Un agri cultor parla de maquines, pe r Carles Pi Suñer.
Com es netegen els brdons per. àiili, per L/sinl Andreu.- De prunes encara, per B. Orto/1 i 
Montaner. - La in dús tria avic_ola, per Baudilijuscafressa.- L'alimentació de les ronedorrs, per 
Agrlcola.- Comentaris.- Informacions comercials : Vins ; per Pere]. L/ort; Olis, per Lisin/ An
dreu; Cereals , per Liuls Marsa/. - Noticia ri. - Notes del Departament d'Agricultura de la 
Mancomunitat de CatJ!unya. - Bib liografia, per. R~ S. - f on.•ultori, pe r R. S. 

Ciència 
. 
I Agricultura 

L cèlebre doctor vVoronof( el metge rus que ha descobert, fa un 
parell d 'anys, la manera de perllongar la joventut mitjançant un 

senzill empelt de glànçlules- realitzant aix~ el somni damat dels homes 
que no voldrien mai ésser vells - ha volgut experimentar el seu mètode 
amb el best,iar aplicant-lo a l millo~ament zootècnic. Havent observat 
que l'e.mpelt de la glàndul a intersticial als moltons deterï'ninava un es
tímul dels bulbs pilif_ers, s 'ha pr<!lposat de utiljtzar aques~ fenomen per 
obtenir un augment en la producció individual- de llana. 

El ¡procediment que segu eix en l es seves pr oves és molt senzill : em
pelta -les glàndules a un indivi.du provocant en aquest una ràpida super-
producció de llana; després repet·eix l 'empelt en els seus fills en els quals 
obté el mateix efecte i continu a així en les generacions successives, per 
un número indeterminat de vegades. Ell espera d 'assolir la fixació del 

- . 
caràct.er llana llarga en la r~ça, en un termini de pòqs anys, mentre és 
sabut que per obtenir aquest mateix efecte amb e1s mètodes corrent;; de 
selecció artificial amb els merinos, .ha estat n ecessari un número extraor
dinàriament llarg d'any_s. 

Amb l'aj_uda eficaç del govern francès aquests experiments es fan a 
l 'ArgèHa a ls conFins mateixos del desert i Woronpff compta d'obtenir 
resultats concret

1
s d'.aquí a sis o set l;J.nys. 

En el camp de la zootècnia , diu Woronoff, el mètode és destinat a 
tenir aplicacions més vastes i brillants que en el camp -de la medicina 

1 

·• 



238 Agricultuu1 

humana per tal com és mblLmés fàcil de trobar les glànd~es necessà

ries per l'empelt i hom té en l'actualitat dades experimentals numero

ses i cei'tes en les quals fonamentar-s~. En efecte, avui començ'• a apli

car-se l'empelt rejovenidor per mantenir en activitat semental~ preats 

envellits; els diaris han parlat §O Vint d' aquests 13mpelts fets ja un xic 

o tot arreu. 

Els experiments del doctor Woronoff són certament destinats a tenir 

una gran transcendència en zootècnia; tothom veu de seguida les possi

b.les derivacions !le· l' aplicació dei mètode del metge rus per variar mill o- , 

rant i ·¡per fixar els caràcters útils dels animals .domèstics. 

Però hem recordat aquests estudis del doctor Woronoff més que per 

fer-ne v~ure la importància o per comunicar-D.~ notícia, perquè ens donen 

peu per parlar d'un estat d'ànim ben freqüent a la nostra terra entre els 

agricultors de totes les categories. Ens referim a l::t. desconfiança amb ;t 

la qua~ és mirada la investigació científica pura, la indiferència despec

tiva amb la qual és con iderada la ciència. Pel nostre pagès, i no sols 

pel pagès que treballa materialment ~a terra, sinó també pel propietari, 

i 1per molts q_ue estan més amunt, la ciència i la investigació són dues 

coses de ben poc V_:=tlor practic'; per ell el passaT-se la vida en un labo

l·atori entre mig de matrassos, provetes i aparells de precisió, és una ma

nera com una ' altra i potser de les menys agradables, de passar el 

temps. 

Sota aquest aspecte ens trobem si fa o·no fa com a l'època del segon 

imperi a FTança, on, en 1852, foren tancades les escoles d'agricultura, 

entre les qu~ls hi havia l'avui fam.ó.s Institut Agronòmic de París, amb 

el pretext ,uque l'agricultura no tenia ne-cessitat del socors de les cièn-

' ciesu_, i que tota sola podia fer el seu can;ú. 

A Catalunya ens agrada de fer un xic de broma i de somriure d'a

questes qüestions. Recordem que en l'últim- número d'AGRICULTURA de 

l'any passat publicàrem un article del siiJnyor G. Bofill, al nostre en

tendre força interessant, en el qual aquest senyor, tot parlant seriosa

ment, feia amb finor; un xic d'ironia en exposar els resultats absoluta- · 

ment contradictoris obtinguts per diversos agrònoms en voler determinar 

experimentalment el millor, entre els numerosos sistemes proposats, per 

·practicar la sembra de les p·atates." 

No volem -- pas ceRsurar el nostre distingit collaboradÒr per la seva 

ironia, perquè ens agradç¡, l'i.ronia i el seu germà l'humorisme- i creiem -

que les coses d'aquest món, enc que g-reus i imponents, almenys de tant 

en tant, es poden tractar abandonant els aires · de mestre i sense con

traure els llavis en un posat de :pomposa serietat. Però d'això a dubtar 

de l'ef).càcia de la· investigació hi corre un bcm tros. 

Els estudis del doctor Woronoff, que no .són res més que investigació, 
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diuen ja bastant en favor de l'utilitat de la ciència en <agricultura; però 
cal recordar que tot!:\ la moderna agricultura, tant la que ·és ' practicada 
a, la nostra terra- com la dels països més avençats, és iruit dirê_Ct~ _d~ 
la investigació científica; des de l'aplicació dels adobs a la llu_ita co:ptra 
les malalti~s~ des de la creació de v~rietats résistents a malures o més 
productives, a . la maquinària, al per:fficcionament de les :r:ace¡¡ ani
mals, -etc., tot és conseqüència d'estudis fe~s en laboratoris pèfde:J?ï el 
temps entre matrassos i provetes i aparells de precisió. __ . 

Nosaltres creiem que si la nostra agricultura i la .nostra indústria són - .. ~ . . . 
com són ho deuen precisament -a la manca d'estudis i _ d'inves~ig?-ció i 
a l 'haver procedit quasi sempre empíricament. ~ · 

Comprenem, p.erò, que aquest estat d 'esperit, i;ni~-lalment e~i~tent' a 
tot arreu del món-entre els pagesos, és en bona part fruit de la in~Òmpe
tència de moltíssims dels tècnics que hem patit, els quals_ .amb llur_s 
erro.rs i .amb llur buida suficiència han destruït els gèrmens de confian
ça. De ' les equivocacions de t.ècnics inèompetent~, però, no cal cul!par 
la ciència, car això seria confondre la religió .amb els capeJJans. ' 

Es ·necessari q.ue la nostra g:ent . es convenci_ que sense una_ ciència 
que acompanyi i dirige_.!.xi no 1pot haver ni bona agricu~tura ni bona in- _ 
dústria. Els· pagesos en lloc de inhibir-se o de somriure amb descon
fiaTJÇa, haurien de moure·'s perquè una legió d'homes 18S- d-ediquéiS cons
tantment a l'estudi dels problemes de la terra. 

Una troballa feta després de pacients re-cerques en el laboratori , pot 
representar, com la del doctor -'\;.;Toronoff, molt' milíons de-pessetes de be
nefl..cis en el camp dè l'aplicació pràctica. 

AUGUST MATONS 

A la vigília de l'Exposici-ó internacional 
-d'Avicultura 

A l'escriure aquest article, està a punt d'obrir-se l'Exposició. inter-
ñacio:aal d'Avicul!url:). en el Parc de MontjÚic. . 

Voldriem, en les. ratlles. q:tia-' s.eg.ueixen, _marcar _ una orientació 'als 
avf~ultors i als amants de la cria d'aviram, <f~- Catalunya, !'especte 
la conducta a seguir -en l'Exposició i principalment P:B\ l'•actuàció _que 
haurien >d'observar ldespré-s de -la cJàusura -d'aquest Certamen- inter-
naciona-l . · 

:.. 
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240 Agricultur.a 

És de ·creure que' l'Ex.posició S·erà mcJt visitada, i si nosaltres tin- 

guéssim una mica d ' infiuèncja àmb el lector, recomanaríem a tothom que 

tingués aviram, que anés a 'veure-la. En ella, s'hi exposaran la major 
\ 

part de races d'aviram d'Euro:pa i d 'Amèrica, sobretot aquelles que 

des de molts anys han sigut obj·ecte de pràctiques zootècniques i qm~ per 

això figuren en els principals ·catàlegs de bèsties select·es. 

D'entre .tes races cur.0;sament menades, no els exemplars mitjane:; ni 

inferiors seran a l'Exposi-ció representats, sinó eis II).illors tipus de cada 

una d'elles. El visitant que teregués veure en un lot de Malínes I a rle

preg¡entació planera d' aq].lesta raç•a., ootaria equivocat. Per portar galls 

i gallines a l'Exposició no s'ha anat al primer galliner que s'ha trobat 

de ca•da raçoa, prenent un gall i un parell de gallin es facturant-l es a 

Barcelona. 

. Els concurrents a Exposicions internacionals solen ésser gent de dues 

categories: unq, de gent rica qp.e té per suprema 9cupadó, sens at.en

dre ei problema econòmic, la 'die posseir .el millor galline!l o els ·subjectes 
-

més notJa·bles d'una raça determinada; .altra categoria, la d'industrials 

que necessiten de l'existència de Concursos internacionals p~r tal de 

que els serveixin d'anunci dels seus galliners. Però el pagès, la dona_ 

qUJ! cuida l'aviram i que de l'aviram en treu un rendiment positiu, 
I -

aquest contjnua amb les gallines a casa seva i no assisteix a Exposi-

cions internadona.ls. 

A !''Exposició internacional de Barcelona, com a totes les Exposi

cions d'aquesta naturalesa, l'interès quedarà •compartit ientre els avi

cultors d'hcmor, •aquells que tenen el gust o el caprici d'ésser propietaris 

dels milions ·exemplars d'una raça, costi el q].le costi, i 1en~re els indus- ' 

tr!als ·de l'avicultura, o s~gui d'establiments on a . més a més de pr:oflutr 

diversè"s races, ofere-ixen als comprada~ mobiliaris ·complets de . galli

ners, aliments1 específics~ re!fieis contra les malalties, etc. 

Una Exposició internaci.o.nal és sempre •convenient visitar-la. A part 

de la pompa amb què es solen realitzar actes d'aquesta mena, el visi-

- tant no pot menys que admirar fins on, emprant mètodoo zootècnics, es 

p0.t arribar en el desenrotllament i perfeccionament de les r a·c·e·s, el ma

teix si estan destinades, principalment, ·a lf!. producció .d'ous,. com a la 

de carn, o ambdues a la v.ega·da, sens oblidar l'•a.profitament .cle les 

plomes. 

Hi hauran moltes pag.es~s que en llegir el gran nombre d'ous que 

pon· la gall.in'a de raça Leghor~, o en admirar· el volum de la Fa~e;olles, 

o de la Conxinxina es . sentiran avergonyides de posse'ir en els galliners 

de .casa llur una; aviram que p!)sa molts menys ' ous, o de quasi i?. la 

meitat de pes. I no e.eran pc.ques les pageses que els vindran ganes d'ad-
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quirir ous o , exemplars estrangers per canviar les bèsties dels seus 

gallin~rs . . 
En arribant a aquest 1punt,, si que voldríem poguer expressar a cada 

una de les pageses que tinguessin intenció de poblar els galliners d.e 

races exòtiques, tes ret1exions que anem a fer: 

Molt bé '_ repetim, - que es visiti 1-'Exposi~ió, que es frueixt to.t el 

possible admirant superbs exemplars; que u"n hom 's'·entnetingui ·mirant' 

el material avíccJa i que a base d'·aquest .es pensi amb les reformes que 

:es ,pddrien implantar en el propi galliner. 
- . 

Mes, quant a l'adquisició d'exemplars expos.ats - llevat d'ésse·.r un 

Iicatxo, pretendent a assistir a altres Exposicions internacionals, .o bé 

un industrial de l'avicultura - a)? ans de . comprar, cal •preguntar~sfl si 

· econòmicament l'adquisició d'exemplars .est:r:ang-ers i.: :els productes llurs 

donaran bon resultat. 
' .Per •a• que ~s animals d'una raça estrangera pr·osp.eriri en un altre 

país, són nece!;sàries dues condici.otlls: _ priíne:ra, guie existeixi eerta .ano- · 

lo~ia de clima; segona, que la raça sigui tractada igual co~ -ho era en 
el seu propi país .. 

, Catalunya ·essent un país mediterrani, totes les .races d·els països . gUie 

no són d:e: la Mediterrània, o 'd'aquells altres que es troben sots la· !'eva 

· influència, diücilment arribaran a aohmatar-se. Aclimatar-,se, P'arlant 

zootèc¡;ücament, . no voJ. dir solament viur.e, sinó prosperar i produir 

com en el pa.is origínari. Els exemples de degeneració són abund!a¡:t<i i 

variats en. aquest cas; és inútil .en països mediterranis conservar la 

puresa de la raça a l•a segona o tercera g¡eneració, si •la.,raça ·, é-s una 

del Nord, ·O d'altre .. país diférent del nostre. 

La degeneració s'accentua més de p~essa si l'alímentació, la higiene 
la tria ·· d:e reproductors . n.a. es pradi~a en la mateixa forma ·com ha 

sigut constituïda Ja raça. Una raça 'de gallin es habituwda des d' al

gui'ies generwcions ~ l'alimentació. màxima, sotm~sa després a una ali

mentació .... o.rdinària, és a dir, tal 'COm .es pxactica :en l•e·s ~ostres masies, 

causarà forçosament'. una, baixa en la producció ,d'ous i una disminució 

en ·ei pes. 

Per regla ,genera·!, els animals especialitzats a una f.o,rta producciót 

solen ~sser molt més reooptibles a les malalties, que· no pas les gallines 

de producció mitjana. .Solament una higiellie r igurosa i una vigilància 

wcurada -poden impe<ilir, ' en certa_ manera, l'aparició .d-e malalties. Però 

herr. de confessar que la .higi.enre en l•a majoria dels masos és una cosa 
que 1es -fingeix ignorar. 

Ni amb alimentació apropiada, ni amb pràctiques higièniques es po

drien encara servar totes Jes propietats que caracteritzen una raça 
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estrangera, si no es tingués compte amb la reproducció. Es una qües- -

tió sabuda per tots els avicultors intel:ligents que, IJ1algrat de co~stituir 

un gallinrer amb gallines i .galls de geneo.log~a excel:1ent, deixant-los re

produir lliurement, al cap d'unes quantes generacions, el tipus i la pro

ducció tendeixen al tipus í producció mitja de -la raça. 

En les races de forta producció, sembla que la parada no . tingul 

estabilitat. O _es vfi endavant .o •enre,ra. P·er marxar de recules no cal 

:r;nés que descuidar la tria de !1eproductors. Per progressar és indis)_)en

sable que · a cada generació s'.escolleixin els r·eproductors que han Ue: 

perpetuar la raça. 

Les nostres pageses no tenen pas Ja instrucció •avícola convenient 

p.e:r a servar, icom a l'estranger, les proptetats de les races que seran 

- presentades ·a }'Exposició. 

Per tots .aquJests motius segueixo_ cr-eient q:ue el_ millo_r que pot fer 

el visitant català a l'Exposició é·S ·apendre el que pugui, mes no comprar 

reprodu'Ctox:'. -

Des re-flexions que s'acaben de transèriure semblarien manifestar 

1.ma co~formitat amb l'actual manera ~·explotació aviar. Pierò no és 

aixi. L'interès que· ha g]J.iat sempre le·s nostres intendons ha sigut 

el d'obtenir per la nostra~ pàtria millores positives, tot .evitant que les 

innovacions causessin }a més petita pèl'dua:. .:. 

El quJe perusem nosaUres respecte la millora .avícola. : es •concreta en 

els següents .extrems : 

Primer. L es ra'Ces indigtmi!1S de Catalunya són les més a p1'071ósit 

pels nost1·es galliners. 

Les races de gallines 'que posseïm són diverses,, i ¡pod(3n, el cap d.e 

poques generacions, assolir un grau de perfecció .comp31rable amb 

el de les races més excel:l.ents que tenen (3Js països de clima idèntic al 

de Catalunya. 

Segon. 
I 

O(}j(iltria pe1· me.d'i de .confe.?·ències, de full ets i de Conc-w·sos 

comm·cals, anar inst?·uint les pageses· pe1· a que es desfessin d'alguns " 
. ' 

prejudicis i adqui1·issin nous coneixements respe~cbe L'explotació d:' avtram. 
. . 

Terce1· . . Que hi hagués un o més centr~s de p1·oducció_ d'ous i_ pollets 

de les r-aces própile'S _dJe Catalunya, per tal de fi(J),cilitar l'adquisició de 

reprO'ducton de raça pU?·a per anar ràpid(}j1nent a l'eliminació dels ani

mals mestissos o ~esclats. 

I, bé; aquesta millora· s'ha començat. Hi ha en re•ls galliner.::; de 

l'Escola Supe·rior d'Agricultura sis lots compostos de Siet .gallines i un 

gall; cada un d'ells representen una raça catalana. Actualment s'ob

tenen ja els pollets de la segona generació. 

Amb aquest treball hi tha el propòsit ·de fixay definitivament el ti.pus 

-. 

I ~ 

! 

I f 
i 

I( 
I 

; 
I 

¡ 
. : . 

I· 

/ 

j 

; 



~ ~· 

Agricultura 243 

d-e cada raça, tot escollint a cada generae10 els millors subjectes. De 

manera que dels seXJanta o setanta pollets que produeiXïen cada lot, 

solament se'n trien vuit per la re-producció. 

Pensem que a l cap de quatre generacions ultra haver fixat el ti

pus, s'haurà millorat considerablement la raÇa. 

l.;a tasca lde divulgaJció avícola l'estan fent :e-ls Serveis de Ramaderia, 

ja sigui per medi die Concursos, _conferències, fullets, consultes, .trac. 

tameni de malalties, etc. 

Finalment, eJ. tercer extrem, e-s _podrà posar -en prà-ctica així que la 

labor realitÚtda en ·els galliners die l 'Escola es dongui per aca-bada. 
I 

I quan les nostres. races sig1.1in depurades, que n.c. pre-sentin. ja se-

nyals de creuaments; quan s'hagi practicaf la millora q~e es farà -

i que s'iestà 'fent - amb la prodUJcció, llavors aquestes raoes les pod r.em 

comparar amb les millors dels països similars a-l nostre, i llavors també 

nosaltres nodr~m oferir als estPangers exemplars de prim¡lrà qualitat, 

tot prc.curant que alguns afi_cionats rics presentin orgullosament iots 

de raoes catalanies a les E:xpooicions ip.terna_cionals, e;n · tant que les 

nostres pages-es en llurs masies obtindran amb les races del país,_ els 

beneficis que· no donaràn mai les races estrangeres a Catalunya. 

M. ROSSELL I VILA. 

Un agricultor pa-rla de màquines 

Q EMPRE hem treballat ·per la: gene-ralització de la maquinària. agrícola 

V a la nostra terra. Estem fermament convençuts que un nombrós 

i adequat utillatge fóra un dels factors que més contribp.irien a ob

tindre un alt rendime-nt de productivitat. Si la variada topograrl'ia- de 

algunes comarques i la , paroellació exce-ssiva· pod-en ,re.presentar un Jbs

tacle a l'as de les grans màqUines~ es troben en el merca-t, -cada vegada 

més, models reduïts que es pr.o.posen satisfler les característiques de la 

nostra agricultura. 
. 

En aques a campanya en favor de la 1propagació de la maquinària 

ens plauria tenir-hi la cooperació d>•aquells agricultors més innovadors, 

que 1.1sant apare-lls no gaire gell'erali-tzats encara, han pog1.1t veure, 

dia darrera dia, -els seus aventatges i defectes, en el nostre am.bi<mt 

rural. Les dades pràctiques, d' observac_ió directa així recollides, no és 

'dubtós que marcar~ una ori·entació ben profitosa -per tots: 
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, No és encara, dissortadani.ent, gaire nombrosa, aquesta col:laboració. 

Alguns amics, altres agricu ltors, honrant-me, sense prèvia -coneixen-. . 

ç-a, amb una confiança que agraeixo, m'han envíat valuoses i ben ati-

nades opinions sobre l 'ús de les· màquines. · Jo voldria que sovintegessin 

més aquestes observacions; o bé de conjunt o d'alguna màquina - en 

particular; perquè parlant-ne, tothom hi guanya. Com a prova de la 

utilitat que se'n pot treure vu_ll comentar unes notes - interessants, re

budes de l'intel:ligent_ advocat i pro:pietari Sr. Josep M.a de Salvadó, del 

poble 'd'Arnes, a la comarca de Gandesa, el qual junta a l'experiència 

-en les t érres p_ròpies, una visió de conjunt que li dóna l'ésser Gerent 

i Seaetari resp-ectivament de dos Si.ndicats agrícol•es. 

Comprèn el fonamentat '-recull de dades del 6r. Salvadó, obsex-va

ci.o;ns r eferents a: la majoria de màquines que tt~ballen · en la feina 

dels camps. üxrnença pN' le.s arades, de les quals :usa mod-els petits 

~e post fixa. en les terres de secà, i de post . giratòria_ en' les de regadiu, 

d'un o dos animals per les labors més senzilles; i una arada de tipus 

Rud-Sack, tirada per tres animals- (dos darrera i un davant), per a rom

pre · les terres de sembradura. E1s tre·s models li donen rm ·bon r-esul

tat, molt rniUo·r que l'arada romana, .força usada encar·a -en el país. 

Ha cregut, convenient treure a la Sack l'avantren per l'existència 

ll 'arbres en les terres de sembradura,, i per podeT treballar tots els reco_ns 

acostant-se als arbres i parets; així corn també per eliminar els coltells 

o ganivetes i J:es petites reUes d.evanteres perquè s'embussaven 3JI11b el 

rostoll i les herbes. Són veritablement raons a tenir en compte, però 

ctec, malgrat remarcar la importància qÜe es rpereixen, que no pot 

encara· donar-se per demostrç¡.t l'aventatge de la supressió d'aquestes 

peces. En aque-st punt - -que fa referència a !'·estabilització èle les 

arades- rne sembla dissentir del Sr. SalV;adó ;· ell no és gaire parÚdari 

de les brabants, que 'molts estimem com els millors aparells .per a les 

llaurades potents. No importa la divergència de parers; quan tots 

ells són degudament- fonamentats, de la Sêva discussió en resulten 

fecund:es ensenyances: 

Dues màquines utilitza •el ·sr. Salvadó -.que no· s'usen en aquella co

marca, rnalgl'at ·estar ja generalitzades en altre;s: ·el cultivador i el 

desterrossador, donant-li arnbdpe.s bons resultats. · Úsa . el cultivador 

per a rostollar i per a -les se·g.o-nes i ' terceres ·labors; i voldria i-gual-
/ \ 

ment utilitzar-lo a Joa vinya, mes hi veu .sobretot l'inconvenient de q_ue 

no pot girar bé en ~·extrem d:e cada tira, .propo~ant per a evitar-ho, 

treure a cada una el ·cep terminal. 1Pot aminorar aquest d·ef.ecte, .usant 

cultivado-rs més petits i sobretot més curts, dels q:ue és fàc-il trobar-
• I , 

ne bons models. El desterro.ssador •el passa _després de 'la última labor, 
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'''CON.SERVOL'' 
VINI-.ESTERILITZADOR 

De tots els productes llençats al mercat per Ja 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, d'una inofensivitat absoluta i garanti1zada, satisfà les 

més severes exigències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, logrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres); evita tota classe d'alteració en un 

vi, encara que aquest hagi sofert ccoupage• o rebaixes de graus, com és en el 
fermentar, agrejar-se, enterbolir-se, florir· se. 

L'esmentat producte és indispensable als senyors exportadors i colliters de 

vins, per a evitar-se trastons en el viatge, i d'imprescindible necessitat als que 
vel]en sos vins en petits· garrafons per a famílies, i a tot comerciant, en · general, 
pulcre en ses operacions . 

• • Preu: 15 pessetes quilo en pots .origen, de llauna • • 

Caixa de %5 pots {.%8 qutlos), 300 pessetes 

Cada pot acompanya les lndrucc:lons per a son empleu 

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

excés d'acidesa en els vins, Jonant excel·lents resultats en els casos d'Acidesa 

(agres , Picadures, Girats) t.scaldats, 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 
ñormals, essent a l'ensems cobert de sob.res, pel benefici que aquesta barreja re-
porta, l'escàs valor empleat en el producte. _ 

Es ven en pots originals de llauna de I quilo i està admès per les lleis, usant-lo 

a la dosi de 200a 400grs. per hectòl., segons instruccions que el mateix acompanya. 

Preu: 7 pessdes quilo. Caixa origen de .%5 pots (.%5 quilos), pessetes HO 

En venda: josep Ezquerra Las pa las, Portal Nou, 16.- Barcelona.- Banús i Soler, 

Jaume I, 18.-Barcelona.-Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.

joan Cunillera, Freneria, L-Barcelona.-Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoní Bell cells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lleyda).-Pere A ba die, Plaça Constitució.

Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hernandez, Salvà, 10.-València.-Fills de J. Igle-
sias,-Rioseco (Valladolid). · 

Pro.ductes Enològics 
Tanins.-Tartàrics.-C!tric•.-Metabisulflt de Potassa.-Anllfermerts 
-Ciarlflcants àclds.-Oelallnes.-Albllmlnes - Colorants Inofensius. 
-Decolorants.- Antiàcids -Extracte sec.-Aromes: Burdeos,Me-
doc, Macon, Rioja, 8auterne. - Extracte de Moscatell I Ranci.
Aparells filtres perfectes Nacionals I Estrangers.- Mànegues per a 
baixos de vln,.- Manegots per a aparells fil Ires.- Filtrolma.- Paper 
filtre.- Herbes Torino per a 111 fabricació de Vermut.- Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ll\111111111111111111111111111111111111111111 

JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou, 16 - Barcelona - Telèfon 4.79- S. P. 

I!En dirigir-vos a las casas anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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MOTOR S per a olis i ben -

ztna , de la casa 

Gebr. KÒRTING 

Molins· "'Ideal" 
per a pinsos. Mo len 1 
garbellen a la vegada , 
civada, blat de moro, 
ordi , fabes , garrofes, 
palla , etc. , etc. 

BOMBES perarega r 
o per a a l-

tre ús , amb un rendiment 
d 'aigua fins a 18o.ooo litres 
per minut. 
¡Sempre ex i sténcies! 
IIIIII II IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIUII 

Budo liattwlnliel 
Barcelona , Viladomat, 158 i 160 
Madrid : f'.úñez de Halboa, n."'6 

. . . . . . . . 
: 

r 
i 
-: .• 

·································································································-· ................................................ . 

AL THEIN 
PINSO MEi..ASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 

: 
: . . . .: 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln1 = 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i .la producció 

de la llet 

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

Elevador Halttcerlalar 

t:aruelle 
La bomba que 
menys stasta 

La únit:a que s'insta-l'la 
sense baixar al poa 
Pot funcionar a mi\ 

constructor: 

A. Piñol 
Les franqueses 
Profhlelr 1e Barcelona 

En dirigtr-vos a les cases anunc~adores; citeu AGRICULTURA 
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·····················-············································································ 
AVECURA 
L'únic preparat eficaç contra el CÓLERA, PEPIDA, DIFTERIA 

malalties del fetge de les 

GALLINES 
f DEMÉS AUS DE CORR'At:"" 

Engreixa i les fa més ponedores A V ECURA 
(Nom registrat) 

M. Presas 
Palafrugell (Girona) 

Demaoi 's en Parmàcies i Drogueries 

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

SULFATADORA 

BACCHUS a 70 ~~~ 
ENSOFRADORES 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 Agrícoles 

-MOLinS 

RI~ 
-~~~~ 
Els més 
pràct ics 
i de majors ren di 
ments per a moldre : 

50 ° {0 d'econo
mia de força . 
Únics per sa 
perfecció i preu. 
No compreu 
s en s e veure' ls. 
Garanties i pro
vesa satisfacció. • 

La casa més an
tiga: 

Aldana. 4 
BllR(ELONJl 

Blat de 
moro 
Ordi 
Llestoms 
Minerals 
sucre 
Sal 
&oma 
Suro, etc. 

LINIMENTD 
ALDNSD DJEA 

P ARA 

Cabal los, Mul os y Asnos. 

No mas fuego ~ñales en Ja piel. • 

Vejigator ioyresolutivo el mas activo 
Y económico de cuantos se conocen. 
No deja la marca mas I e ve en la pi el . 
Se garantizan sus efectosy actividad. 

Se envia un fra~e muestra a los 
Sres .Veterin~s que lo pidan . 

DEPOSJTARJOS: ..J.URIACHvC~ (S.ENC) 
B RUCH, 4 9.- BARCELON A 

En d i r igir-vos a les cases anunciadores., citeu AGRICULTURA 



Està vost~ encara 
empleant aparells 
antiquats? 

Podem proporcionar a 
V. el mitjà de sulfatar 
amb un cost limita• 
diu im eh seus vinyars. 
Demani' ns dades i refe
rències dels cèlebrPS pol
voritzadors "CIVETTE" 
de bad, "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 sulfaten 
tard i malament sos grans 
vinyars. Demani vostè 
Catàleg. lnlormi's amb 
tem ns i l'adquirir~ . "CI
VETTE" I "FUTUR" 
són d'un cost limitat i 
donen completa satisfac
ció, en pla o en pendent 

Escrigui a 

Establiments VIii
coles P. Casellas 
Méndez N6ñez, 4, 
pral. • BARCELONA 

I BONDES 
t:ENIRÍfiJGIJES 

GRUPS TRANSPORTABLES 

especialment indicats per a recs 

Aquesta fo
tografia és 
d'un dels 
aoarells que 
treballen en 
els Vinyars 
Raventós, 
productors 

deiXam
pany Co
dornlu. 
Un dels 
500 que 
estan en 
ús. = 

, ........ SISTEMA ........................ ~ ...... ¡ 

HHRO~ll 
mogudes per 
corretja o di
rectament , 
acoblades a 
motor elèc
tric o motor 
de benzina 

BOMBES 

D'ENCEBAT AUTOMATIC 

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

Den:Mlneu catàlegs 1 preus -a 

fill D'ENill BRIJGIJERA 
Rlereta, zs 
Bill'CtiODil 

En dirigir-vos a les cases anuncladol'89, citeu AGRICULTURA 



I ~ -

' 

li 

¡: 
I• 

1: 

-;. AgricultU?:a 245 

donant-li ex,cellent resultat tant en la ter:_ra campa com en els olive

rars. 

El punt .p·ots·er més interessant de les· observacions qu~ comentem 

és el que tracta dels aventatges de les sembradores mecàniques i 

distribuïdo·res d'adobs, bones II).àquines que donen eomplerta satisfac

ció al se11 propietari. De. la· sembradora en diu que «li economitza 

cada any quanf menys la meitat p.el s-eu cost, queda la ·llavor més 

ben sernbni.da, més ben disposat el sen:bràt per a entrecavar-lo i 

ass·egurada 1a .collitan . No ht ha qu·e dir davant d'aquests fets, per_ 

ell cóm provats, que e-l Sr. · .Salvadó es mostra partidari de la sembra 

en línies, en la · qual no hi veu cap inconvenient i sí molts aventatges. 

En quañt a les disfribuïdores, _és igualment d-ecidida la . seva opin_ió 

en pro, -perquè -cada •am.y .guanyen el que costen, poden repartir l'adob 

-fins .en dies de ,ve.n( i 1a -distribució queda feta amb molta més perfec- _ 

ció i rapidesa qp.e f·ent-ho a mà:. -
Les .segadores no són lisades a1 poble d'Arnés per l'e-xistència J'ar-

br(ls inter-ca~ats en les terres d;e ·sembradp.ra. Aquest inconvenient que 

és decisiu ·per le~ lligadores, em sembla que no privaria l'ús_ de les 

segadores-agabelladores, sobretot els n;todels reduïts d'vn cavall. Són 
' . . 

, quelcom usades les dalladores, que_fan bona feina. 

No eiStà content el Sr. Sa1vadó d'una màquina de ·batre que adqui-

. rí, i com aquesta, pèl seu cost no pot renova-r-se com una petita 

arreu, la seva opinió de les batedores· és vista a través ~el treball· de

ficient de la seva. La-lliçó a_ t;r~ure· d'aquest ~emple, no é~ en descrè

dit de les màquines de batre, prou ·conegudes per la; seva )ltilitJat, sinó 

deffi:ostradgra _de la cura amb que té que. anar~se en adqtiirir-les. Està 

en canvi .SatiSifet per a la batuda dels trills •amb tallants, les aventada-

- res, i els _garbells rotatius molt _generalitzats -en el país: · 

Resumeix 'e·l Sr. Salvadó l'q·pinió que n'ha tret Q.e .les seves obser

vacions, arr_ill el següent ;paràg-raf, que vull copiar íntegre: «En COll

elusió, referent a les ~àquines he adquirit l'experiència ae que si re

sulten- útils en }a pràctica, deuen comprar-se ·de seguida, perquè 

elles . ~a1eixes guanyen molt aviat el que eo.sten!. t om així m'ha succ"Bït 

a~b els desterrossadoDS, l~ distribuïdora d'adobs, les sembradores me

c~n.iques, les dalladores, la . desgranadora de blat de ;m.q.ro, les_ tragelles 

de ro.des, les arades de post giratòria, els garbells· rotatius i les bones 
' " 

sulfatadores; en _el c~s contrari, resulten llençats els diners invertits 

ep. 1 :~dquisició, com m 'ha resu1tat (almeny:s fins ara·) amb la màquina 

de batre, una seleecionadora de · gra;ns siste~·a . toboggan i ]lna sulfa- -

tadora de r cdesn. 

Com es veu, la .impressió de conjunt ·refer:ent al _re.¡:¡ultat pràctic de 
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-
la utilització de les màquines és ben falague;ra; encara les poques 

objec<Cións són ·amb .seguritat degudes més als models adquirits: que no 

al conjunt d'aquelles classes ue màquines, de ,les quals 11'he vist tre

ballar moltes a satisfacció -dels seus propietaris . 

Agraeixo vivament a l Sr. Salvadó que m 'hagi d<mat motiu de po

der f.er •arribar als agricultors la v-eu autorítzada d'un ·d 'ells mateixos, 

parlant §'IDb tant encert en favor de la generalització de l 'utillatge 

agrícola; i vo;ldria que aquests comentaris, indubtablement útils, ser

vis-sin d. '·exernple, fent q11e altres- veus i _opinions .establissin un d mvi _ 

d'impressions, del que en surtiria guanyadora la nostra agricultura. 

I 

,CARLES PI SURER. 

Professor de Mecànica Agrícola , 
a l'Escola Superior -d'Agricultura 

Com es netegen els bidoris per a oli 

E L bidó és • l'envàs ideal per a transportar olis; amb el seu ús s'evi-

- ten quasi per complet els . vessaments, ,però, és un envàs amoïnós 

per a lguns del~ nostres moliners, els qu als tenen por que els faci tornar 

l 'oli dolent, i això no és pas veritat. Si a lgú dels le_ctors li ha passa~ 

això alguna 'vegada, ell en té la culpa p·erquè va' posar l'oli en bidons 

que eren bruts. Perquè això no li torni a passar, quan es disposi a 

envasar un oli no - cal res més si no que destapi un bidó hi acosti el . 

nas, i en;mmi ;_ si fa mala olor, ha .de deixar-lo a part; si no fa mal?

olor, fiqui els dits cap dins i si aqu ests surten bruts, també ha d'apar

tar-lo i disposar-se a netejar:lo. 
' 

Quan un bidó és nou, també s'ha de netejar, com si estés brut. · En 
I 

desta:p_ar-lo ja notareu la forta olor metàl:lica que. fa, i si hi poseu els 

dits veureu que aquestos surten negrosos; en un bidó d'aquesta ma

nera no hi poseu mai oli sense abans netejar-lo. 

I no cal _dir res quan es tracta · d'un bidó que ha estat destinat a 

contindre a lguna substància que no si~ui oli; a quest s'ha de ryetejar 

amb extrem, miranLque abans d 'usar-lo estigui net del · ot, sen~e ·que 

faci cap olor. 

Per ~ir:ar si està ben net, cal que ens procurem una bombeta elèctrica 

·petita unida a un fil fl exible de manera -que la paguem· íntroduir pel 

forat del bidó í una vegada dins inspeccionar-ne l' estat. 

Tothom qui usa bidons, ha de tenir una xe_ringa, feta de llautó amb 

.... 
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un bee una mica jnclinat, d'una lla¡rgària· de quatre o cinc pams que 

servirà per a arreplegar del bidó el líquid que no es pot _ escórrer ¡per 

· la seva boca. 
En un bidó que sigui brut, la primera operació que hi farem serà 

treure l''Oli si en èonté, alçar-lo dret i inclinar-lo cap a una pa(et, de 

maner~a que la seva boca vingui al frop.t nostre i tot- lo que el bidó -con

tingui · es pugui escórrer bé cap a la part més baixa, . deixant-lo així' 

un par~ll d'hores, j si es pot més, millor, i aleshores amb la xeringa 

treure tot el que surti. 
Si l'olor és molt forta cal fer un rentat ben enèrgic, amb lleixiu; el 

lleixiu es. pot preparar amb tota la ,¡proporció que es cregui -convenient, 

tant més. ·dens com forta si.gui l'olor; també podem gastar sense cap 

por el _lleixiu ~ue els ·saboners llencen', pujx surt més econòmic. 

El rentat el farem del següent modo : tirarem dins amb una rega

dora el lleixiu calent; taparem el bidó. ~ l'agitarem ben bé procura:p.t 

que el lleixilL passi mantes vegades per tots els indrets del bidó ; quan 

ens sembli que estigui bé, ·llançarem el lleixiu i inspec~io:narem el bÍd<l; 

si ens sembla bé, el deixarem escórrer per natural i després amb la 

xeringa, i, si no ha quedat p:rou net, repetirem el rentat fins que surti 

bé. Cal notar .. que després d_~l rentat amb lleixiu s'ha de cempletar ren

tant-lo una, dues o tres vegades amb ·aigua clara segons sigui nècessari. 

Coneixerem si un bidó està ben net, si l'aigua surt clara, si la seva . -
, oloT és neutra o a lleixiu i si al passar-hi els d-its, aquests queden 

nets. 

Si· un bidó està molt oxidat, en fer el rentat arllb lleixiu hi posarem 

una ·Cadena (pot servir la d'U!_!. carro de , torn), lligada pel seu ' extr~m 

al tap i li passarem fins que l'aigua surti completament neta: 
- I 

Si tractem bidons que abans hagin contingut matèries que poden fer 
I 

malbé l'oli, com petroli, benzina, quitrà, creoso~a, etc., abans de ren-

tar-los els tindrem un mes o més plens de lleixiu i després E)ls nete-ja:r:em 

bé de la manera descTita abans, fins que .abandonen ¡per complet la 

seva olor. 
Una vegada -~en ~et amb lleixiu i aigua, 'el deixarem 

arreplegarem I 'aigua que hagi q.uedat amb la xeringa i el 
' . 

a .un rentat amb oli. 
·' 

escórrer :i 
sotmetrem 

El rentat d'oli, es fa :igual que el de lleixiu, f!,ixí com també es deixa 

escórrer :i es xeringa. Si hem tractat bidons que abans eren molt do

lents: cal que el rentat amb. oli el fem dues vegades; la primera es pot 

fer amb un ·oli secundari, la segona amb un de bo, almenys tan bo com 

el que· s'hagi de posar a dins. 
En cas que el bidó faci poca olor, com a ranci o a oli sec, es pot su

J?rimir el rentat amb llejxiu i fer-ne solament un o dos d'oli. · 
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Cal tenir molt en compte; el n·o usar sense prèviam·ent netejar-los 

ben bé, els bidons que s'hagin -reparat, perquè en fer la soldadura es 

posa al roig la ¡planxa del bidó i això fa que tot el seu -interiòr faci una 

forta olor a cremat; per treure-la cal fer rentats, un amb lleixiu i dos 

amb oli. Per a:mortjguar un xic l'olor de cTemat, és convenient que 

abans de donar els bidons a soldar es sotm~tin a un rentat amb lleixiu 

perquè s'endugui tota la grassa del ·bidó, així al soldar no es ·crema l'oU. 

i queda el 'bidó en més bon estat, encara que després també s'bagi de 

netejar. 
On ·es disposi de generador de vapor, la neteja_ dels bidons es ·fa 

més fàcil; cal només tractar-los una estona amb un raig de vapor; ales

hores l 'esterelització és completa i sols cal rent~r-lo amb oli si és que 

no està rovellat, que en aquest .cas caldrà fer el tractament de la cadena, 

abans descrit. 

També pot influir ·en el canvi ·d'un - o.li l'estat- extern d-els bidons. 

L]. bTutícia fixada a_ la vora del tap les més de les vegades comunica 

mal gust als "'aparells que s 'usen per _ omplir i aquests fan malbé 

l 'oli. 

A l'èpoéa de les calors, l'oli qué s'envia s'està hores i hores al sol, 

als carros, . afs molls de les estacions i als vagons; la tempel'atura li fa 

mal i els bidons que són negres, de c'{ilor fosc o bruts; tenen la propie

tat d'atraure els raigs solars concentrant-los als bidons, fent que l'oli 

que ¡porten s'escalfi a una temperatura més alta que la de l'ambient 

normal; això es pot .evitar pintant abans de sortir de casa els bidons 

plens, amb ealç; els bidons encalats s'escalfen molt menys que els de 

color fÓsc. ,Això es pòt provar pintant mig bidó blanc amb calç i 

l'altre mig deixant-lo tal" com està; es posa un rato al sol j després amb 

la mà s'aprecia la diferència eñtre la part negra, que· estarà calenta 

que cremarà, mentre que la blanca ~o n'estarà gajre. 

_ Resumint, si es posa l'oli que s'ha venut en bidons ben nets de dins 

i de fora, emblanquinats, ;precintats i es facturen; dèclarant a la fulla 

de port, bidones aceite de oliva precintados por el remitente, no ·cal 

tenir por de tenir üi.ltes dé pes i l 'oli arribarà al compràdor tai com ha 

sortit del molí. 

ÜSINi ANDREU . 

Reflexioneu-ho: ¿són els bons o bé els dolents agriculto1·s els que 

assisteixen a; conferències, lleggixen revistes agrícoles o estudien algun 

assumpte d' aglfiCU:ltura? 

f < 
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De prunes encara ... 
A LTAJ\1EN! intere~sant, ha re<>ultat la polèmic~ suscitada ·al ·volt d' un 

arti!Cle del no·stre car R. ,sa1a ·i !Roqueta - .en el qual s'orientaven 

éls i'ruitaires eñ els diveTso·s mètodies d' ap.rofitament de )a fnüta, ~ suarà 
. ·. 

sostinguda a !<es planes d'AGRICULTURA. 

Perquè creiem que pot ésser en profit dels pagesos pr-unaires, volem 

dir la nostra poca experiència personal i fer un lleu comentari a l'ar

ticle resum .del no_stre .amic i 'company .Sr . .Sala, en l'afer del secatge de 

prunes. 
-.. \ ..!. ., 

Aquiesta darrera collita de ·prunes s'.escaigué al Camp juntament amb _ 

l.a vaga de transports barcelonina, ·pel qual m.otiu la fruita anà abar- · 

negada, essent escàs¡:;íssima la -demand•a i els preus ru1nosos. 

Amb el natural ihtent de· poder adinerar-les Ínés, férem diyerses pro: 

ves per assecar-les, però, no donaren cap resultat apreciable. Cal / ad

vertir, .però, que operàreiE- sobre prunes Cbàudia daumda. 

De cap manera ens creiem al:ludits per l'amic ·Sala en l'article de 

referència, p.erò a_i~ò no ·és obstacle per a poder -comentar .algun con

cepte seu, en ell emès. 

La -nostra pruna de Cambrils, des de temps immemorial i en més 

o menys e~cala, és destinada à l'assecatge; per dos procediments .: al 

sol, en canyissos _ o bé" empaperinada j penjada a restos en un _llpc ven

tilat:' i a la sambra; les gol!es, generalment. 

El primer està gairebé completament en des~s. En quant a la pràc

tica de. l'altre, es fa de manera s·emblant a la que descriurem: Es cull 

la pruna que no siguj massa madura, ço és, que en-cara verqegi i tingu~ 
la polpa forta, s'embolica d 'una a u?a anib paper, generalment de 

diaris vells, per -tal d'economitzar, s'enrastellen en cordill i es pengen al 

sostre, a tall de tomacons.-N'herri' vist, però, d'embolicades a~ paper 

fi, per a vendre-les així matetx. 

Des¡prés, un quant temps abans de Nadal, es desemboliquen, es trien, 

es separen les poquíssimes q:ue s'han fet malbé, queda:nt dispostes per 

ar la venda. 
Nosaltres; malgrat els números que exposa el Sr. Sala, d ~una molt 

possible collita, no vacil:lem gens, añs al contrari, ens afermem més en 

el nostre mètode, ta,nt: ~i · les prunês ~; emboliquen a la cuin~ c-om si es 

Ja en un ample !llagatzem. S)mput~ _de resultar anÍieconòm,ic l'empa

perinatge, i així m'ateix ho creuríem, si, haguéssim de v~ndre 1?- pruna -

assecada a, 15 o a 1~ .pessete~ com diu ef Sr. D. Solsona,, de Barbens, 
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però podent v~ndre la nostra pruna cambrilenca a 30 i a 35 1pessetes 

l'arrova, c;om enguany l'hem venut!_a, és fàcil de compendre g:ue, no 

ebstant la major despesa d'assecatge, queda, encara, un marge re

munerp,dor. 
La pruna assecada al sol, a la força ha de resultar unta_da i enganxa

dissa, semblantment ·als_ dàtils confitats. En canvi, empaperinant-la, 

com que s'ha asseca:t sola, sense contacte ni frec amb_ l~s demés, queda 

seca, i conserva lleugerament e~cara, la mica de tel o borrissol finís-

" sim que té a l'arbre. Si és aquest el tipus que ens demana el mercat, i 

podem- obtenir-lo i satisfer-lo, ens cal obrar: d'altra manera? Evident: 

ment, no. 
Es diu també, que aquest sisterpa és massa lent, però com que les 

prunes .no se'ns demanen-fins poc abans de Nadal, .poc interès ens ofe-. 

reix el q.ue estiguin seques al cap de vuit dies de collides o després de 

tres mesos. Es d,iferen~ el nostre cas _del dels que assequ.en _al sol, car 

ells necessiten els canats 1per a les successives comtes, mentre que amb 

·el procediment descrit no ens cal tocar-les més fins al vendre-les. 

Un argument, encara, i va l 'últ-im, en pro de l'eÏnpape~in~tge. El 
' nostre amic Sr. Sala. en el ja citat article, eus el proporciona - i nos-

altres _ben contents de recollir-ho de ploma tan competent, -quan, par

lant d'aquest sistema, diu «S'obté un producte de ' característiques ben 

diferents de la pruna corrent, d'un gu§t i aroma que he de recÒnèixer 

que és bòn. 
Hem dit ja al començament, que no ens consideràvem .alludits, puix 

. - -

sols ens ha guiat a . escriure aquestes ratlles, el bé- que el ·coneixement 

d'aquest mètode d'assecatge pugui produir, !3ntre els primaires. Si al

gun dia ens creguéssim prou preparats per a poder parlar degudament 

de l'anomenada pruna de Cambrils, no dubti el nostre excellent amic, 

que, sempre empesos pel :mateix anhel, _diríem d'ella, tot ço que bona

ment en sabéssim. 

B. ORTOLL I MON'FANER 

Mas Golar, Cambrils, abril de 1924. 

No desconfieu defs $indicats si actuàÚnent passen una crisi. Arreu 

del món la indú_stria, el ·comerç, L'agricultura, la passen - també. Es 

l' ep'i'dèmta d'ara que acabarà com _totes lÚ anteriors i serà seguidq. 

per un període de gr~ndiosa florida. Els sindicats són ets amos del 

pervenir.. encara que els enemics· diguin i prediquin el contrari . 

. . 
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-' ·La indústria avícola 

_N o -cal , que ~epetim que la inrdústria 'avíc_ola a la nostra terra és 

molt menys estesa del que es mereixia, per tal com tots els que 

acost)lm'en .a ,c.cmptar, saben que- dóna .rendiments molt superiots als 

que -g.eneralment se li atribueixen. Al nostre entendre pot produir més 

benefic~s que.. qualsevol altra recri<a d'animals, àdhuc/ d.els -porcs. Dita 

ai.xí, la nostra afirmació fa un cert efecte no massa convincent i els 

lectors, ¡potser, faran_ un sÒmriure d'incredulitat del qual nosaltres no 

ens enfadarem massa, perquè en el cas d'ells és possible que féssim 

el mateix. 

No obst~ñt l-es co~ses són ·com les diiem. Es calcula- que una gallina 

que non:_és mengés que gra consumiria a l'anY_ uns 35·40 litres de blat 

de moro, que. en els moments 8!Ctu als, tot i · e8tsent molt- car, costa¡·ien 

taJ voltant d!ll· unes 12 pessetes. 

Aquesta gallina podria pr?duir ldu;ant ! ~any 1mes 10 dotzeñes d' ous, 

que :::1 preu no exagerat de 2'50 pessetes la . do~zena, valen 25 pessetes. 

Quedaria, doncs, un benefici d'unes 13 pessetes, que representen el 110 per 

cent del ·Clllpital empl'at en la manutenció. A _pagès les coses van diver

sament per tal com les gallines no ,e,stan tancades, corren lliurement 

pel camp en cerca d'aliments, i se la -campen com poden - i no tan 

~agrament com es podria pens-ar - menjant el -C{1le :troben, veg.etf!:IS i 

animals, i combinant-se una .alimenta>Ció ccmpleta tan perfecta des del 

punt de mira zootècnic com la que podria proporcionar el pagès més 

curós i ·exig.ent. En 1aqu-est cas la . despesa de manutenèió resulta molt 

més reduiida de · la que hem indicat m~s ttmunt, i el benefici molt més 

augmentat. 

Ja sabem que se'ns pot objectar que· si les galli.nes lliures no costen 

de man~enir pe'I'què t.o.tes soles es -cerquen la vioda, resúlten cares pel 

inal que. ian 'a les hortes i als 'sembrats. No negllem el val?r d.' aqu-esta 

o!;>servació, per.ò encara ·que amb ella no es destrueixi- la nostra afir

m ació .cabdal r elativa als J;>eneflcis de la indústria .avícola, no podem 

.deixa,r de- dir que .amb un xic de cura és fàci l 'd'·evitar ·el dany .gros de 

la gallin!J, lliure, sènse que per això es redueixin massa els aventatges 

pràctics d'!UJuesta llibertat. 

• Là gallina, doncs, ben explotada pot .çonstituir una irudústira de m ults 

rend,Gnents.· Es- per a ix? · que a l 'estranger constatem l'existència de "" 

grandíssimes explotacions on ca-da any es _procl,ueixen milers de: g_¡¡.lli-

nies La importància d_g la indústri'a pot · d'erivar"Se ,recordant que -el 11ú-



' 

252 AgTicultura 

mero de r.evistes que tracten només que de ~allines és a França soJ,__ 

]JOtser més gran que el de revistes agràries a la nostra terra. 

Però deixant estar- les explotacions de caràcter industrial, ens sembla 

que la petita indústria, la petita cria casolana hauria de pendre maj_9r 

desenrotllament. Unes quantes gallines no massa descuidades- poden 

ésser sufi_cients ¡per cobrir abundantment les petites despeses d~ les cases 

de pagès, aquelles ·despeses que pesen tant de sostenir í a les quals les 

mestrooses endreçadies n.o. se saben àvooi-r . 

.Per •aquestes raons p-ensem que els Serv.eis Tècnics d'Agricultura de 

la Mancomunitat haurien d 'iniciar una campanya pro-avicu!tp-ra, p.cocu

rant que aquesta indústria s'estengués arreu de la nostra t-erra. 

L 

BAUDILI JUSCAFRESSA. 

-
L 'alimentació de._ les ponedores' 

'ideal al c:¡ual ha de ~irar d'aproxim~r-se el pagès criador de 

gallines és d'assolir la ;producció d' un ou diari per cap; ideal mo-

destet sf hom el compara amb els altres ideals que poden agitar l'e.sperit ~ 

de l'home; però .grandiós i qui sap si temerari, si es té en· compte que 

ens trobem en el domini reduït i ,prosàic de l'avicultura. Malgrat però 

aquesta gradiositat i temeritat, cal tenir l'ambició d' as~olir-lo i per 

això parlarem ayui un xic de l'alimentació de- les gallines ponedores, 

pensant que si bé és impossible d'arribar a un ou diari, hqm s'hi pot 

acostar bastant alimentant l'aviram amb aquesta aspiració. 

Per arribar a ~na alta prod;cció d'ous és necessari curar sobretot 

l'alimentació però sense descuidar altres factors que tenen també una 

gran importància,_ com són un allotjament sa i confortable i l 'aptitud po

nedoi'a de la raça. Una gallina vulgar no podrà mai, malgrat totes les 

cures i l'al.iment'ació més enèrgïcamel).t intensiva, produir una .quantitat 
respectable d'ous. 

Per això, com per totes les ,altres coses d' aquest món, se n'ha de venir 

de mena. En igualtat d'altres condicions- pondTà sempre més una ga

llina Leghorn - que és la italiana Livorno, seleccionada pels anglesos 

o americans - que qualsevol altra, perquè aquesta raça té una 'aptitud 

!particular a la posta. 
r 

· Al nostre paÍ's, no cal dir, qu~ l'alimentàdó és insuficient per al'I'i_bar. 

· ú l'ideal més amuñt esmentat d'un ou. per· dia. :Els evident que una ga

llina no pot donàr-nos en forma !l'ou més que allò qu~ nosaltres li 

I 

·~ 

I 
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preporcion(:lfn en forma d'aliment; l'ou és constituït per una determinada 
quantHat de ¡principis q~e la gallina ha d 'haver intro-duït-al seu. cos; si 
- ' 
aquesta jn~estió no té lloc, no pot tenir lloc la corresponent foFmació 
de l'ou. Això és encara més. sensible a l'hivern, quan les gallines que 

viuen _ en J;li~ertat- co~a - la més freqüent a là nostra terra- ·no troben 
insectes., cucs, etc,, -per -comp~etar la ració modesta que els dóna el 

" pagès. 
Per arr).bar a la :Posta m~xima, l'avicultor ha de .proporcionar ·cada 

dfa a les seves gallirïe_s els elements_ que entren · en ia composició de -l'<lU 

a més aquells que són necessaris pel nodriment de la gallina .. ; 
Veiam com es pot calcular aquesta necessitat. 
L'ou és eoñ1post p-~r la closca, la clara i- el rov:ell. 

- La clo~ca representa del U àl 13 per cent, ·de ·pes de l 'ou, o sigui, per 

un ou de 60 grams, uns 7,5 grams. La closca és composta quasi ex
clusivament (prop del ' 95 per cent) per carb'onat de calç; la. testa és 
aigua, fosfat ,de calç j sals diverses. ' 

La clara i el . ravell re;presenten prop del 87 per cent del pes d§ l'ou, _ 

o siguj, per un ou de fiO gmms, uns 52 g!;:aÏns. La çomposici -~ per cent~ 
segóns els anà-lisis, és: · aigu~ 67, matèries nitrogenades 14 ~ matèries 
grass.es 16. Un ou de 60 grams eontindrà, doncs: _ 7,28 grams _de ma
tèries nitrÒgenades i 8,32 de grasses. 

Sabem a:ixi 1a quantitat de oarbonat ·de calç i de substàncies nitroge
nades que ha de d:i¡gerir cada dia un~- gallina perquè pugui proporciona,r
nos un ou. No fem menció ni de l'aigua- nj de les matèries · hidra~ 

·carbonades, sucres, mïdons, etc., que també s(m indispensables, perquè 
· es troben en gran qua:q_titat ~uficient: en tots èls aliments habituals .. 

. Però les necessitats <te la gallina no es limiten a les esméntades 
quantitats d'aliment. 

Una ponedora augmenta de pes, malgrat la posta; durant el segon 
any- a qu est augment és d 'uns 500. grams Per assolir nqrmalment 
aquest creixement són necessaris uns 6 grams de matèries nitrogena-

, . ' 
des cada dia, cç¡,r el coe:(kient de transformació de la matéria nitroge-
nada. absorbida per 1a gallina és {gual al_dels .altres animals. 

Pe_r _altra part, els moviments i .canünades de la gallina ·por'ten un 

consum que es calcula en un gram de matèries nitrogenddes per quilo 
de pes viti, ~ sigui, per una gallina d 'un' quilo i mig, u'n gram i mig. ' 

·Cal, pe"t últim, afegir l'-energt_a que l'anima-l consum en l'elaboració i 
formació de l'ou i que, malgrat no 'existir cap estudi ben-èx~cte sobre 

·í- la qüestió, hom pot fixar, àmb ·su!i_cient aproximació, en uns 8 grams de 

matèri~s nitrogenades. 
Resulta; doncs, que el consum total de matèries nitrogenades que fa 

' una ·gamn·a · ponedora q:!J.e -pongui un ou cada dia ·-és: 7,28 grams per 

•. 
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l' ou , 6 grams p•el creixement, 1,5 grams per la_ qespesa d'enetgies i 8 per 

l 'elaboració de l'ou.- En total 23 grams per dia, sense oblidar els 7 grams , 
de carbonat -de calç. 

¿Com es poden proporcionar aquestes quantitats de matèries nitroge

nades, econòmjcament? 

Els cerèals són donats amb molta freqüència ·i prese_nten.. evidentment 

molts avtJntatges, però per proporcionar, amb ells sol ament, els 23 

grams de matèria nitrogenada calculats, cal que la gallina mengi de 

230 a 250 grams de- blat, ço que és ab~olutament impossible car, malgrat 

, el païdor de fer-r¿ que té l'aviram, una gallina no pot digerir una quan- . 

titat tan forta de gra. Demés, suposant que aquest gra pogués éssel' 

donat i que la- gallina pogués menjar-lo i dige~·ir-lo, la quantitat de 

matèries hidrocarbonades ingerides seria tan forta que la ·gallina en

greixeria ràpidament, disminuint -paraYelàment la producció d'ous. 

Els grans d 'espiga conténen p0ca matèria nitrogenada digerible: el 

blat en contè ¡prop del 12 per cent; el sègol, là .civada, el fajol, d_el 10 al 

11; l'ordi i el blat de JUoro, de 9 a 10, i l'arròs, el: 6 per cent. 

El~ gra ... ns de llegums són molt més rics, car . en contenen al -voltant 

del 25 per cent; amb 100 grams es qóna així la matèria nitrogenada que 

necessita la ponedora; però les g·allin'es no se'ls estimen gaire, cuits, ¡ 

demés llur preu no resulta massa convenient. 
Els turtós són aliments econòmics de primer ordre, - .ca;¡:· acostumen 

a tenir bon pre; i porten fortes qu~ntitats de matèries nitrogenaqes·; ' 

el més ric és el de cacahuet que en c<:mté prop del 45 per cent. Però no 

cal abusar d'ells perquè porten ~.?IDbé altres substàncies, algunes de 

les qu~ls, com la ceYulosa; són difícilment digeribles. S'useñ, per 

aques_ta. raó, barrejats amb altres aliments pobres en nitrogen i ferm~n

tant amb certa facilitat, les pastes no s'han de conservar gaire temps. 

Des del punt qe vjsta que examinem, els aliments mé~ interessants 

són les substàncies animals, residus de carn, -de peix, d'insectes, efc., 

tots molt Fics en matèries nitrogenades quasi totalment assimilables que 

. no cansen l'avira~, el qual l~s accepta bé, · 

Divei'sos autors avícoles •preconitzen l'ús de sang fresca i de residus 

de carn, que no ens semblen pas massa pràctics, car no poden ésser 

emprats més _que en condicions particulars, en proximitat dels escor-

xadors. 
\ 

Els productes més c·orrents són la fa,rina de carn i , sobretot la farina 

de pei!f; la primera •conté prop del 70 per cent de matèries nitrogenades, 

però és de qualitat variable i cal d~sconfiar de les que fan massa mala 

_olor. _.èe gallines 1!-n cop acostumades la rpengen bé. 

La farina de peix conté al voltant del 50 per cent de matèries. ni

' trogenades/ L'aviram quan s'hi ba acostumat 1a menja amb veritable 
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~ gust. Es conserva ¡perfectament i pot banej ar-se a tots els aliments. 

Aquestes matèries d'origen animal no han de mancar mai en l'ali

mentació d 'una bona ponedora, car, ultra proporcionar les ~ubstàncies 

nitrogenad~s que són necessàries per la produ_cció abundant d'ous, te- 

nen l 'aventatge de determinar la precocitat. 

En conclusió, doncs, pêr àcostar-nos a l'ideal d'un ou <llari, cal donar 

una alimentació intensiva, rica ·en principis _nitrogenats a base prin

cipa,lment de farina de carn o de peix. 
AGR1COLA 
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C O M EN t 'A R I S 
L 'humour ... anglès 

En el Cong-rés de Londres - odubre de l'lany passat - ].m membre 
congr·esista se'rioo i ·competent, oocarant-Sfl amb les exageracions dels 
prohibicionistes absoluts -de1 tot ·çontiñgut alcohòlic, comentava amb 
aquests mots, més que sarcàsti-cs, les eampanyes empreses. 

''~osaltres. - deia amb bonhomia - no tenim pas crup prevenc10 
·c.ontra els aiguaders pel sol .fet de &er-<ho. \Els come~iants de vi d'un 
P,aís saben que molts _aiguaders són els millor:s diénts ... " 

Ri_e-ueren els congressistes i el "S~vòy Hotel" regnà una bona 
estona l'alegria ... 

L'agricultura de l'esdevènid·or 

D'aquí un c¡uant temps, potser d'aquí a cent anys o dos cents, l 'home 
podrà produir els aliments que li són necessaris sense haver de conrear 
la terra, amb 1a cria de microorganismes apropiats, mantinguts amb 
substàn_9ies minerals. 

- Aquesta profecia, que ens anuncia -l'alliberament de l'home de l'es
nJavitud de la terra, pa estat feta fa poc a New York en una conferència 
tinguda pel Dr. Steinm.et;>: sobre l'energia del p.ervenir. _- 1 

Quina és- l'energia· de l'esd~venidor? El Dr. Steinmetz parteix d'a
questa premisa: els utilitzadors més perfectes · de l'energia solar- mare 
de totes les energies-són els. vegetais. Els més vo1uminosos, pelf>, 
tenen el defecte de produir massê- lentament .Jes ·transformacions ..sin
tètiques, requer1nt, per fer-l!'JS, una bona part de l 'any, mentre que els 
microorganismes les eféctúen amb prodigiosa rapidesa. Llur generació 
té lloc en hores i no en mesos. Per això cal recórrer a-l conreu intensiu 
dels m icroorganismes. Aquest · és el programa del Dr. Steinmetz. 

Els pagesos i els agrònoms serap substitu ïts per un noU' tipus · d'en
ginyers quç organitzaran l'utilització racional de l 'energia- solar per la 
producció d'aliments. 

Llàstima que per veure aquesta meravella haguem d 'esperar encara 
cent-o dos cents anys. 
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Per· obtenir ous aromàtics 

Es poden obtenir ous aromàtics? L 'experiència ens diu que si, i afe
geix que .és una cosa bastant senzilla. Heu's aquí ,el sistema: 

Poseu regularment el dos per cent de sucre --1 o de residus de ' su
cre-i· l'u per cent de sal en la paste·rada que fareu diàriament per a les 
vostres gallines. De tant en tant condimenteu-la amb el que tingueu a 
mà, 1pebre, canyella, anís, fonoll, nou moscada, lloreT o altres plantes 
aromàtiques. N'hi ha .prou amb posar-ne poc, un pessic peT cada deu 
quilos. 

Al cap de deu dies d'aquest règim obtindreu ous de sabor nen de
licada. 

Una altra causa d'e la crisi vinico,Ja 

Uri exportador de vins, molt amic dels viticultors perquè més que ex
·po.rtad.oor és · viticultor, ens exposaVJa l'altre dia les seves i-die·e·s sohr-3 la 
crisi vinícola. Ño ens deia, ~n veritat, res que no hagi' estat dit i re
p-etit per revistes i mitins. L'interès que diespertaven, però, les s~ves 

paraules .residia més que eñ els fets .' que exposava D en les idees, en 
els •e~mples que ana.va reconiant peT reforçar la seva argúmentaciò. 

Un d'aquests ens ha quedat ben gravat a la memòria: _ que -costa 
més de transpç¡rtaT un bocoi Jde vi per 25 ·qu-ilòmetres de carretera, que 
de T•arragona a C!itte. 

Això fa, que rel vi cp.lie consmnim a casa r-esulti eno.rmement carre
gat de ·preu ; els francesos per això poden tenir e1s nostres vins, pagant 
pel transport, una quantitat més baixa que la que hem de pag·ar 
nosaltres. - · 

Després hi han els impostos, tan pesats ·a •casa -com a F.ranç_a. Un 
vi de 10 gr~us paga a França, de drets d'entrada, 24 francs i a Barce
lona 10 pessetes per hectòlitr-e. •Si h om té -er\ compte al preu dels frr.mes, 
veu de seguida que el gravame1J. francès; malgrat l es pr<Jtestes qu·e hem 
anat formulant tot aquest temps, no és més car.regat que .el barceloní. 

Expo9ició -gastronòmica / 

Funci-ona ja a França un ·"Saló Nacional de Gastronomia~. on els 
producto-rs francesos mostren fruits i aliments que desvetllin · .l'int,e rès 
de-l consumidor, espe{'Onin els exportadors i els turistes, excursionistes 
i fondistes. 

Ací, que · expQ'sicons i. fires estan en ¡predicament, ¿no podria fer-se 
quelcòm ·semblant al Saló de l'Automòbil i del Moble? .Séria .curiós p~r
què és moltíssima la gent que desconeix un bell munt· de· co.ses útils, 
sanes, ie conòmiques i llurs procedències. 

De l'utilització de la pen d'oca ... a tes ~jogu•ines 

L'indústria de la pell d 'oca és especial d'aquella regió francesa ano
menada Perigord, on. també es produeixen famoses tòfones. 

El¡¡ pagesos crien de 30 a 40 oques per família i venen les pells a in-
dustrials de Poitiers i Chatellerault. · · 

Les pells, alliber~des de les plumes queden recobertes per un finís
sim borrissol de blancor immaculada. Després de t:r:eure amb benzipa 
el greix que. porten, serveixen per ~a fabricació de mantells o de toiJetes 
de ball. 
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Això ens fa pen·sar que a la nostra terra n-o eX.isteix cap, pot dir-se, 
d'aquestes petites indústries rurals, fàcils i senzilles que serveix~n mera

vellosament per completar els ingressos de la casa de pagès. El pagès 
nostre_ és pagès exclusiu. En canvi a l'estranger hom veu coses ben 
extraordinàries. Abans de la gtlerra el país qu~ dominava el món en la 
producéió de joguines ¡per cTiatures era Alemanya. D'Aleínanya sortien 
aquelles meravelloses joguines. mecàniques que -eren l'en-cant, ben sovint, 
més dels grans que dels petits; però també sortien les joguines de fusta 
i les nines de dr~p fetes quasi exclusivamènt per pagesos . durant els 
dies de rt:)pòs forçat de)'hivern, a la vora del foc. 

No podrfem fer el mateix a casa nostra? 

La ind ús11ria de les conserves 

Una prova del desenrotllament que pot pendre la indústria de les 
conserves alimentícies. · _ 

· A Itàlia s'ha constituït fa algun temps .un <flnstifpt Conft:)derat per la 
indústria de les conserves alimentícíesn que ,no és res més ·que una 
associació de les fàbriques de con.Serves per la defensa mútua de 'llurs 
interessos. Fins ara_ hi han associats 400' establiments que- treballen, 
sense com;ptar els~alt·res productes-fruites i verdures-més de 4 milions 
de quinta~s mètrics de tomàtecs, que donen treball a' cinquanta mil 
obrers i que exporten per valor de diveFsos centenars de milions de 
ljres. · · - · 

Q1:1an podrem. fer _nosaltres el mateix?- . 
Hom no ha d'oblidar que per tenir una truticultura ~òlida, cal crear 

al costat una indústria conservera que pugui absorbir regularment els 
sobrants.Per nosaltres èl perill actual de les -plañtactons que s'estan 
fent a la nostra terra és aquest. 

Coses del temps, segons ((Le Temps» . . 
Traduc.ció litera.J del rotatiu francès: · «El§; Nord Americans han 

tractat les begud es fermentades tal com Plat.ó voJ.ia que es tractessin els 
poetes : les ban exiliat de la República, més sense per això coronar-
les de flors . · 

, »No aneisiu però · a creure, que així i to f les -consider.en com be.gwl es 
perjudicia-ls. La prova que el vi no ho és, al.se:u entendre, _ un ![,xic, 
és que el tenen com a remei, .el de major -eficàcia i també el més n::o n.t: 
es més que un- rem-ei :unive.rsaJ, una mena :'de .panacea. 

nUn .-estament oficial, . ~·o~fJ..cína de prohibició, a:caba d-e publica·r .una 
estadística de les receptes mèdiques, prescrivint els líquids alcohòlics als 
malalts, o als que se'n diuen' dels Estats Units ... 

, nUn milló 1 mig d,e «gaz:lons>~ , que,- a 4 ~ litres per .galló, fan set mi
lions de U tres de vi, cognac, gin, whisky i rom.» 

Indústria i agr icultura 

A la revistl} francesa La Gazette -du village llegim: «S'acusa l'agri
cultura de realitzar actualment considerables beneficis. 'Es aquest_a una 
evident exageració que sovint ha estat remarcada. , 

El productor és explotat, com el consumidor, per una. sèrie d'inter
. mèdiaris i rOin6rciants. HPu's aquf un ·exemple ben frap ant. 

Efs diaris_ financiers han publicat els resultats obtinguts en el darrer 
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exerciCI per una important sucrera del Nord. En 1922-23, la dissortada, 
amb el ' s~u capital de 26.775,000 francs, només ha guanyat 30.674,327 
fran cs, d.esprés d'haveT-ne amortitzat 3.57.6, 145. 

En 1921-22 el benefi·ci disponible ' fou d.e 31.048,000 francs, i 6.825,0!3 
francs, foren destinats a amortització. 

'Es jnút:j_l de comenta!' aquestes xifres. Mentre els - conreadors de 
bl edarave fan Ja viu viu, els productors de sucr·e i18lalitzen damunt d'ell s 
i dels consumidors uns beneficis que p0den dir-se escandalo~o.s. 

Un exemple com aquest és possible que no el paguem trobar a c¡:¡.sa 
nostra, Les indústries de tota mena passen també una crisi. Però exem-
ples semblants se'n podrien trobar a centenars. / 

L' g¡.ltre dia ens citaren uns ·comerciants d'oli que .en els .últims dos 
- anys han fet uns quant milions de pessetes de benefici. 

INFORMACIONS COMERCIALS 
VltJs 

Si fo.s veritat que poc a poquet _es va lluny, ·no tindríem raó de pla
nyen 's, tant més si .el dir vingués en correepondència .amb els fets . Cert, 
hi han m és que indic~s d'J.m avençament, però tant triganier, bon Déu, 
que no sen:¡_bla sinó qu!' ·emprenguessim l•a costa de gener. 

Ve notant-s·e arreu un sentit de rec;erca més propícia als vin~ , i bé 
significa al menys una tendènc'Ï.a, malgrat que els preus r~stin lluny .en
cara del que caldri.en ;' .més ço que el ·comerç no arriba a entendre és que, 
malgrat el diesig de r ep end:rê els negocis àmb millor peu, els prod;uctors 
sordegi·n tant iort i s'hi mostrin tant po·c apnessats a e&eoltar .raon6. . 

Es evident qu e l'exportàció tendeix a a)lgmentar, però ho fa amb 
una calrpa . que id ese~pera. Si iels franês· augmenten i ·les· pessetes ce·
deix_en , els negociants estrangers semblen interessat<> en ·deturar l 'alça, 
en -cotitzar un descens di~ pr.eus. Cerqu en -co~pensoa.r-se i dif:úcilment ho · 
lograran. . En nostre -cas, tot aboca a una c·onvicció: d•vsentenrdre'ns 
amb França del tractat i ·mhar de que arribat juny ha.guem denunciat 
l'•e-xistènt per tant mateix inútil, ·i -fins perjudicial. · . , ,-

El comerç en general, i ·e-n pa.rt~cular la · nostra indústria, troben mi
llors .r ecursos p er a reclamar, j.a . que avui s'han'· agermanat totes les 
crisis per a tr.oJ>ar-nos unissò d'irnteroososJ ·car no existint ·reciprocitat, 
no .l'es ens pot mantenir sacrificats ·i contents. ' 

S'insisteix novament i ben de ferm en reclamar a favor dels aÍcohols 
vínics . i som ja arribats al període inforn1atiu, que si no recull una 
opinió unànim i compacte, té al menys tan pobres i covardes exce•pci.Jns, 
que són més .a ·enrobusti-r-nos als vinyaters que a ·combatre'ns-; i es que 
els inte-ress-os privats i -creats no poden aventurar-se d·ercidits a una 
campanya qu-E! sols s e.rviria a més enverinar-nos i a moure'ns. Es jus
tament a.ra- que s'acorden amb 'la prudència, ·el t emor i el. silenci. 

Què n'eixirà de }a informació reclamada .pel govern? . - Abans, la 

.\ 
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vella fa-isó ens temia avesats a la comission~ta q].le parlamentava amb 
ministre j tècniès,_ per atraure-se' ls amb boni.cs .enll:ue-rnaments. Avui 

. podríem .creure od'ha~r 1arríbat a un ·canvi de ·sistema si els pa-rers fos- -
sin preser¡tats a tota llum per a qué, coneguent-los, poguéssim judi
car-los. 

Hem de témer que J.',esqué renda alcobolera' sigui a: traba-r-nos perquè 
el peix me•nu't fa l' àpat . del peix gros, i el cetaci .aJ.coholer- té més cua 
de l o que sembla. . 

Bo és, amb ~ot, que el petit -moviment de millora i 'solLicitud s'ha
gi iniciat, perq:uè ja no se:r àl tant_fà:cil fer-lo retrocedí.~, si és ·Ciert, com 

·tot s·e.mbla indicar-bo, que- estem aboca-ts a inïelligèncioes comercioa.ls amb 
altres països i no certament competidors. ·Avui fos i ·demà ,festa; ja ;e};¡. 
se]ltirem a parlar i; ·en parlar-n e·, pótser ting]lem ocasió d 'avivar l'in
terès tl e n óstres ·cròniques .. , I també q].le així si.a. 

,-

'' PERE J.- LLORT. 

Olis 

El comierç d'.exportació -de l'oli esta passant un pérío.de 'de d.esor·ien
t&é.ió com mai s'hagi v-ist, i tot és a causa :de que ·els drets no són 
fixos. Això fa també qu.e cap comerciant pugui ·donar un .Preu exacte 
a la seva cli,entela ·estrangera; puix. -es pot trobar qu'e en ·couiença:r 
l'alÏ:r.e més .es dupliquin o es tripliquin 'els d.rets. EH .iguals condi
cio.n_s- es troba l'~esm:anger que vol comprar' •a Espanya. Per això Vtliem 

· com ·els nestres .clients, guanyats a força de' sacrificis, se'n . to.rnen a 
tractar amb 'els- oliair_és francesos i italians,- que éls -poden cotitzar pr.eus 
sense- c•a.p salvetat. 

I no és solament ,això, sinó que els drets .encara que només sig.uin · 
de deu pessetes or per cent quilos, sóv c-fns, i fa,n que 'eïs preparadors 
cie _marqu.e.c; d'oli puguin prescindir -d.el nostre,- i utilitzar_ els_ de les 

·, . colònïes franceses i de Turquia, perquè els arriben -. a casa a mésJ bon . ' . 
p.r.eu. 

·Tot •això ha pro.duYt 1ma forta paralització del mercat d 'exportació, 
fent que el merèat nacional sig1-ü el que posa _pr~u; i ' naturalment e-ls 
preus es van resistint amb certa· tendència de ba·ixa, que s embla que 
no prosperarà perquè els, ten,edors d'oli, q].le són només els andalu'3o,s, 
e·s resisteixen i no - volen pas afluixar; així veiem que hi ha mo-

. ment que mentre· .a la plaça de Barcelona: l' Qli · d'aquesta p . .roce
dènda baixa, al p1mt productor puja, -cosa molt -expli,cable si anotem 
qU:e •a.vui· tots els -con5Jumidors espanyols tenen de proveir-se a .Arrdahísia. 

Segurament que· aquesta mica de baixa que aquest~ dié:s hem vist, 
· hauria sigut més ·.notable si no hagués ..:sigut que ha -coincidit amb 1a 
p-erspectiva d'una bona pes'ca per a conserva que. es p:Des·ent.a a les 
províncies .del _Nord de la península, lo qua~ h a fet que ·els :conservers 
s''afanyessin a f.er importants pr.ovisions. 

Des de fa més .d'un mies que el-mercat barce·loní ha deB<:at de d ~ma

n;a.r olis andalusos; h.i. ha gent maJiciosa que vol v.e:ure en això .un:;¡. 
manca de cabals a ls comerciants ·<J.oe la Ci].ltat Comtal, i no -és pas això, 
sinó q111e no es -compra tant oli d'oliva perquè se'n ·ven.rnolt de ll~vor; 
són moJts els milers de <plilos qui~ en poc temps s'han venut d'oli- de 
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cacau, a preus molt v·entatjosos, que a V<>gades ha po.rtat més de deu 
duros per oal'ga de d.iferència amb els o.Iis_ .corrents andalusos; aquí 
p€1dria pendre exempLe el que mana, i , veuria com •l'oli de llavor és un 
regulador .del d'oli va. 

Les pluges no ·ens són pas propíci'es als. oJivicultors c·a.talans, . això 
fa, segons _el dir •dè' la gent, que no es vegi pas pintar bé la ·collita pro
pera, podent donar díe la mateixa procedència els següents pronòstics 

_ per la vinent ca!Jlpanya. 
T01·tosa, tr·es quarts de collita. 
Reus, tres quarts de· collita. 
Lley.da, mitja i escassa. 
Osca, mitja· coJlita. 
Baix A1·agó, tns qua.rts de collit•a. 
Tolec_io .i tota ,Ja regió amialusa, tindran l'any que- ve ·una bona co

llita,· pot ésse'r més abundant quie la última, degut a les g.rans i · c:ms
tants pluges que hàn tingut durant tot l'hiver:n. 

L'oli al .sulfur ha estat un ·xic esbmcatr però és degut a la poca -de
manda ge sabó i a la m.a~ca en absolut de la sev:a exportació. Cal 
anotar que tant a les fàbriques del país com a les de la resta de .la pe
nínsula, lés existències són bastant escasses, per· io qual és de preveu-re 
una alça en llur preu, a no, ésser qu;e els olis de •coco els hi f-ess-in la 
competènci•a. 

LISINI ANDREU . . 

Cereals 

Despd-s dels dies de Setmana Santa i Pasqua, cinc dies en t-ota1 de 
festa a Llotja, el mercat s'ha représ amb gran m9viment, si no d'ope-
Cions, de- temptativa d'elles. · 

Desengany.em-nos, la plaça e·stà desprQv.eï·da -després d'una llarga 
t-emporada d '•abstènir-se de com¡:¡rar els fabri-cants, -durant la qual, si 
bé es veritat que els blataire:s h3Jgu_eren de c;edir un xic i ni àdhuc 
així logrà a-nimar-se el mer-cat, ara subsistint i tot l'abstenció forçad·a 
que no els permet pagar més el blat perquè no · es pot augmentar el 
preu del pa, no o.bstant, es demostra la bona. voluntat per a comp.ra:r i 
es. compra al •millor preu possibl~; perquè, hi ha ·ca;da disconformitat 
que esp!lrv;era. 

En · blats d'una mateixa proced·ència hi han 1lag)lt aquests <dies clife
rències d<e pr.eu d'nna, ·dule:s -i M-huc· tves P¡e&Setles pel~ 100 · quilos. 
Aqueuos blats, però, n-o han trobat comprador, i en canvi n'han tr0bat 

·els que s'aconte.ntaren amb un augment de 0'80 a 1 pesa:eta -~ls 100 
quilos. 

Les moltes operaci<o.ns verificad'es ho són de 1es procedències, i als 
pr-euSi que a CO!l_ltinuació s'exp1;essen: ' 

Cande.al de Castella, 43-45; Manxa êand.eal, 44-44'50; .classe especial 
d'Aragó, 56; Extremadura ~lancs, 41'50-42; Extremadura •cruche.r, 43'50. 
Tot .. a: p essetes ·· els -100 quilos vagó -origen. Promig •del · preu del blat 
de Castella, 44' 45. ~-

El blat de mor-o Plata, que tan fo.rta_ ~lça. havia rebut di.es endar-' 
rera, hav·ent assolit els preus de 40 pessetes i 41 els 100 quilo.s _snb.re -
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CLAPÉS ·Y JULIA 
abans JOSEP SANT ANA SOLER 

Agents exclusius per Cataluny a dels Super
fosfats de la cCompagnle Bordelalse des 
Prodults Chlmiques• de Burdeos: · 

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

~chulke & May r A . O ., d'Hamburgo. 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 
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la BOMBA que 
reuneix l e s ca
r acterístiqu es 
més aventatjoses 

ÉS L A 

TANK 
La ÚNICA que no té estopada 
No n ecessita engrassament 

Representant exclusiu: 

J. Maristany Casajuana 
Cons u lat, n.' 1 : Barcelona 

AGRO' IBÈRICA. S. A. ·' !==================BARCELONA =:=:=:=I 
SOFRES de 

Nou de San Franc:e11c:9 J•. pral. 
Telèfon A. 2514 

tote11 c:la1111e11 
per a l' "'gri• 
c:ultura i 
lndú11tria 
FAbric:a i DlO• 

Un• a Vilafran• 
c:a del Penadêa 

I VITTORIO SERRA 
CARRER VILADOMT, 126 • Telèlon 937 H. 

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

Representa ot general i depo
sitari dels Productes lnsectl-
cid~s Anticriptogàmics de la 

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

En dirigir-vos 11- lea casee anuncladoree, citeu AGRICULTURA 
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-PAPERS ''PUIG'' 
Especialitat en P~per,s filtres 

per a farmàcia, vins, olis I de-

més usos Industrials - Exls-

tèncla permanent per a servir 

tota classe d ' aparells filtres-

premsa per Importants. que 

- - siguin les demandes - -

Fabricació da Paper Pergaml 
per a grasses, xocolates I In
dústries derivades de la llet, 
an competència I qualitat als 
seus similars estrangers; es
pecialitat en els tipus per a 
filatures i també per a perga
- - - mins fantasia - - .. -

511111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllliiiiiiiiiiiiiii111111111111111111111111111111111JIIIHIIIIIIIIIIIIIII~ 

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

XA NCO I CAL VIS 

No compreu sense demanar 
preus a aquesta casa 

P.! ~ 
B~·scules 

caixes pera 
ca_ bais 

PArlAment, 9 

~~~($~~®00~ 
----·---·---------· •••••••••••• 

Bailén, 2, entl. 
~ARCELONÀ 

Nicotina 
Sulfat de Nicotina 
Marca Verf 

"L'ESTRELLA" 

Els millors insecticides per 
a Agricultura i Ramaderia 

De resultats meravellosos con-
tra. els pugons i erugues 

Demaneu prospectes I diri
giu vostres comandes a: 

Joan Bascompte, S. en C. 
Plaça de les Olles, n: .a 
VIcens Ferrer & Comp.• 
Banús & Soler. · Jaume, 1, 18 
Fill de J. Vidal I Ribas, S. en C. 
B A R C E L O N A 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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CASA NIETZGER, s. A. 
Casa centra" ~ 

Passeig de Gràcia, 76 · lí, ' . 

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

Telèfon: A 1944 

Apartat 225 

BARCELONA 
5ucusrals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

Instal·lacions completes de tota classe de Laboratoris 
Balanc~s "SARTORIUS" ~ : Microscopis "REICHERT" 
Porcellana fina resistent al foc : : Vidre JenéJ4

1 
i_.còrrent 

Aparells per a tota cldsse 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 portàtiÏs per a analitzar RÀPID AMENT la llet, 

APROPIATS PER A VETERINARIS 
Grans existències en material de 

CIRURGIA I VETERINARIA 

URALITA .. 
per a cobertes i per a recobriments, Tuberia, 

Dipòsits per aigua : 
• 

Sostres d'Uralita 
per a emplear en la Lluita contra la mosca de l'oliva, segons el 
sistema del professor Lotrointe - Els sostres. d'Uralita són inoxidables, 
lleugers, de duració indefinida i no tenen cvmpetidor - Els sostres 
d'Uralita són fabricats amb amiant i ciment exclusivam'ent - Els 
sostres d'Uralita ban sigut empleats , · per consell dels senyors Tècnics 
de la Mancomunitat de Catalunya i del de varis Consells Provincials de 

Foment catalans, amb èxit satisfactori ·-

Demaneu prospectes i preus a 

URALITA, s. A. I 

Central: B-'.RC6LONA, Plaça A. L6pez,t5- Teléfs. tM4 A. i 848 A. 
Madrid • València • Sevilla· Lleyda ·Salamanca. Toledo 

En "irlglr-voa a 188 ~as88 anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Triturador beltta 
L'úniC: que íi.iiiiíiiiiiiiïiiiii '.'ROJal lrt·umph" ---- reuneix tots -

- els aventat· 

Holí 
tes i necessi• 
tats per a l'e· 
laboració de 
:: pilUOS :: E LS m és perfectes del món , molen , 

ta misse n i barregen amb una 
solé! passada totes les matèri es , ja si
gui n dures , mig-du res o flo nges: ce
r ea ls, palles, a l fa ls, garrofes, terres, 
suc re, ca lç , g u ix, troncs, fu lles , dro

Tenim mon· 
tada una sec
tió d'assotés. 
on poden 
veure•s fon• 
:: clonar :: 
Relertnctes a 
saU sl ace Ió. 

gu es, ossos, 
ordj , civa
da. d raps , 
sofre, esp i
gu es de b la t 
d e m or o . 
can yes, 
adobs, etc ., 
especia l per 
a b a r r eg es 
::íntimes:: 

- l'loUes latill• iïiiiiiiiiïïiiiiiiiiPiiiiïiiiiïiiiïiiiiiiiiiiiïiii 
tats de pafla· 
:: ment :: 

Grans existèilc:ies de Molins a mà :•: 

POlVORITlllDOR "lE RJlTIONNEl" 
Pèr aire comprimit: Alta .pressió contínua : La compressió 
de l'alre sols es verifica una vegada al dia: El més eficaç per 
al tractament dels arbres :: Adquirit pels ~ervels Tècnics 
d ' Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya : Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en 10 minuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona 

''La Xeringa AvÍcola" 
PER A TR~CTA .\I ENTS DEL 
BEST I Al~, AUS I )A il DI NS 

Heninè Turpinl ¡ c:.a ni!PREII!NTANn 
Consell dè cent 

(entre l'In maner 1 casanova ), 339 • BARCELONA 

Prospectes eratis 

En dlriglr-vos a les cases anunclador89, citeu AGRICUL Tl:fRA 
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carro al moll, ara ha baixat fins a 39, i una classe més ordinària de 

Nordamèri-ca, la «Ye.llÒw americann, es fa un xic moo barata, pcod.ent-se 

obtenir a una pesseba menys. · 
A origen, degut a les variaci_ons del canvi d•e la moneda, na estat un 

bon xic: fluix, però &embla que a dar.rera hora ~eacciona i ja es' demanen 

25 pes.setes ·per a embarcamen~ maig, i 24'50 per al juny; tot a 
preus caf. 

LLuis MARSAL. 

~----- ........ ... _. ... _ -- ----- --· ------ -----...-...-....-.-..--~--.,.. -~~~..._ ... _ . ....._ 

- . 

NOTICIARI 

L'EnoLòg·ica de Vüafm.ncm dei Penedès donarà aquest an-y també un 

curs breu intensiu d ' enologia, de d'eu dies d·e duració, dedicat. als vini

cultors, i .als ·comerciants dre vins. Es faTan exercicis de d-egustació, 
pràctiques d'anàlisi, pràctiques d.e c-eller es visitaran impo.rbants ,;sta-

' bliments vinícoles, i (}S donaran lliçons teòriqnes. . 
El curs ·començarà,.. •el 30 ·de juñy, .pròxim; el número ·de · lÍo·cs és 

limitat. Per pod-er ass-istir-hi cal fer dema'Il.da per carta al Dir"ector, 
abans del 15 de juny.. · 

- ·-El: deu d'.mquest m.es s'inaugu1·a a Ba1·ceLona f' expo·sició inten1acional 

-d'A vi cultura. Hi assisteix gran número. d:e nacions europees i ameri-
canes. 

-Ha estat daus.umt · pà l' auto1·itat gov-enwtiva el local d<ll Sindicat 

Agrícola ·Catòlic 1àe Balaguer i sa -comar-ca. Ignòrem el d:elicte que 

aquells pag-esos puguin haver comès i lamentem sincerament la mol~tia 

que &e'ls hauTà ocasi.onat. · No obstant .esperem que· això no impedirà 

que €] .Sindicat continuï desenr:OLtJlant la seva profitosa tasca. 

-A Les e01na1'ques que com·ecn La bLeda.Tav·e s e'ns diu qJie hi ha un 

xic d'esveramènt perquè ·es tem qU'e aparegui de nou el flag.ell de l'any 

passat. Alg~ms pobles ha·:n fet ja demandes d'arseniat. El f-er provisió 

d'·in&ectici-da és una mida lloable d·e prudè'ncia. Però c-al anar amb 
·compte. Les nostres notíci.es fins aquest moment són qu.é ha ap.arJgut 

la. Pegomy·ia hyosciann,i, un ·cuqu,et que viu dins la. fulla entre les dues 

pells; J.a part menjada de la fulla es toTna groga-. Aquest cuc no es 

combat amb arseniat. 1 També hi era l'any pa&sat, p1erò . el que va fer 

mal fou Ja Laphygma exigtiOJ que és •combatpda eficaçment per l'ar

,seniat. Cal, donés, asseg-urar-se d-e la natm;alesa .d<ê l'1nsecte abano; de 

fer tractaments. 

-Les· me·rcaderies gi?;a)des L'any 1923 p.er la Federació Sindical Agrà

ri,a. . de Girona, són d 'aquest 'Volum: 
· Adol:>s, 592,290 quilos; sements, 10,050 quilos; )despulles, 29,850 qui

los i granes 389,588 quilos. 
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-ALs qu.e envien . vins a CoLòmbia. S'ha fet pública una disposidó 
per la qual es preceptua que aquells que eñviïn vins a Colòmbia tenen 
d 'acompanya-r-hi una. -declaració demostrativa de què el vi s'ha ob:in
gut amb suc de raïm, per ,fermentació, i que· no conté èters, extractes 
artificials i alcohols que. n.o, siguin vínics. · 

-La faTinera deL Sindiç,rat de CÚvera. Diu el darrer número del 
seu portaveu: 

«Dins pocs dies, st Déu vol, tornarem a veure treballar la fàbrica 
de. farin'tls. · L'eloqüènda dels fets, ens relleven de dir res. Aquesta 
reedificàció parla i parlarà per si . sol&_ molts anys. 

Fe-licitem-nos-en .. 
Per acord de la Junta no es solemnitzarà aquest .aconteix·ement. 
Sols, i !perquè els socis sàpiguen el· dia que aquesta començarà a 

treballar, s'inaugurarà també aquell dia la llanterna amb què es corona 
la torre. 

Que pe.r molts anys, paguem gaudir-nos-en., 
Que ai~í · sigui! Les simpaties cfe tots els que acompanyaren en la 

dissort als ·esforçats socis del Sindicat Agrícola de Cervera i · sa. co
marca, els acompanyen ara en el seu gaudi. 

-Una assembLea vitícola n[~ciona! es projecta ce.lebrar aviat .a Pam
plona, per t.al de d:eterminar una sèrie de problemes que afectin per 
un igual a totes les regi~ms vitícole.s d'Espanya. 

-EL govern fTancès, .a l'objecte d'afavorir lè's indústries de la Uet 
d'allí, ha prohibit la importació de llet este.rilitzada, ·pectonada, con
.centrada i l.acteada. 

-Unc.¡ nova fàbrica de suc1:e. Corren veus de que en vista de, l'ex
tensió que va prenent el conreu de. Ia remolatxa sucrera a la comarca 
d'Urge._ll, s'ha pensrut instal:lar una fàbrica -de sucre. a BaLaguer. 

Els agricultors urgelle~os ho esperen amb candeletes. 

-A · La conwTCa de BanyoLes estan E~~ssajant, -amb èxit satisfactori, 
unes maqujnetes d'entrecavar, que van molt bé aplic'ades aL conreu 
dels alls, tan estès en aquella contrada. 

-Les expo1·tacions de . vi a Suïssa. S'han acordat les bases per les 
quals deuran regir-se d'aquí endavant les exportacions deJ.s vins a 
Suïssa. 

-El Sindieat «ALena_ vinicolan s'-ha .adherit a la campar¡.ya ~ general 
en dèf'ensa de. la · viticulttura, per-ò ha sol:licitat del IOtirectori que elevi 
la tributació d'els alcohols potables al nivell que -tenen establert França 
i Itàlia, per - a donar així major _garantia i estabilitat a la prodl).cció 
vinicol.a. 

-El CanseU de Foment P1·ovinciaL GiToní ha. celebrat concursos aví
coles a Figu~res, Girona, Santa Coloma de Farnés i Torroella d'e Montgrí. 

La concurrència als' indicats concursos demostra ben bé com la nostra 
gent es preo-cupen de criar races b-en sel•e·ccionades. 

-Vot co:rp01·atiu. Es concedeix en '_la nova llei Municipal als Sindicats 
Agri•col•es i demés entitats agràries, la qual cosa és molt de ll.o;ar, p11ÍX 
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realment r.epresenten un factor importantí,¡ssim de l'opinió dels pobles. 
Per a evitar que ·el eaciquisme vingui a -crear-ne· a,mb mires al vot cor
poratiu, aquBst no es conceq.eix sinó a les entitats que tinguin més de 
sis anys d'.existèncioa. Espere~ que els Sindicats no deixaran perdre's 
aquest d.ret quan es faci el cens de les entitats amb dr-et al v.o,t corpo
ratiu. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 

DE LÀ. MANCOMUNITAT DE CATÀLÚNYA 

L'Institut de Mecànica Aplicada Agrícola està éondensant en un 
llibre la iiLvestigació practicada referent a l 'ús de les màquines agrí
coles a Cata•lu;nya. 

, S'han adreçat al servei d'e Ramaderia demandes de guarans per a 
e.xportar a Ultramar. 

S'hà distribuït per part del Laboratori de Patologia animal el. sèrum 
que s'utilitza a Suïssa, als vaquers que han d·emanat la m anera de 
combatre la diarrea dels vedells. En el mateix· Laboratori s'ha fet un 
estudi d 'isolament de gèrmens microbians i inoculacions per a pre
parar la tuberculina. 

P<ll ServBi d'Arbres ~ruiters s~ han . respost. c.onsultes de Barcelona 
sobre ma1alties del taronge-r; ·de Sant 'Feliu del Llobregat, sobr-e les 
de la pomera; ·de Girona, so¡br.e varietats de l'avellaner; de Balagu er, 
sobre malalti·es _de pr]ID€res i olivers, i finalment ha fet un estudi sobre 
el cost de pro.duoció d-èls f.ruiters a la ·Provínci'a de Barcelona. 

Sense · això ·està preparant él mateix Servei, una campanya de lluita _ 
contra les malaltiBs dels fruit-ers de la província de I,.feyd•a, reaJii.zant 
un pr-evi estudi per a l 'aplicació dels iñseçticides mé§ convenients. 

El personal del Serv·ei de Terra Campa ha realit:z¡at un viatge a la 
V.all d'An~.n i Pll!llars, a l'o¡bjrecte d'Bstablir en els camps d'ex,periiJ,lenta
ció de Vietlla i Esterri ..d:Aneo, ·unes parcelles amb adobs químioo aplicats 
als prats n aturals. 
- Ultra això, s'ha vi·sitat . els •camps <ie Cervera, SaJ!ta' Coloma"de Que
ralt i Caldes de Montbuy, i, demé1Ï, ha contestat consUltes de Gandesa 
sobre e1 conreu d.e la¡ soja, i de ·Santa Coloma sobre pug.o¡ns. 

Pel Servei de Viticultura ·¡ Enología s'ha determililat l'aci.desà volàtil 

de tots els vim~ d-els Cellers Cooperatiu€ de Santp:edor i Sant Cugat · del 
Vallés . 

Ha co,ntestat també diferents¡ consu)tes sobrè temes de vinY'a a petició 
de propietaris de Sant Sadurní dte Noya, Calaf i Caldoo de Montbuy, i 

visitat el Sindieat Agrícola :de •Sant Martí de Tous pèr a donar ins
truccions a fi de· cómençar els treballs · del Celler Cooperatiu, la direcció · 

ael qual va a càrrec. de l'indicat Servei. 

El Laboratori de Patologia animal ha realitzat una sèrie d'inve5ti· 
gaciol)s, .per a provar 1a preparació d'una vacuna per a combat ra el 

còlera de l'aviram. 
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Bibliografia 
MOTOCULTIVO, .per Sant-ia.go Sànch'iz y PeycL1·ó. Un volum de 248 pàgines 

amb 37 fotogravats. Luís Santos, editor. Madrj,d, 1924. 5 pessete;;. 

Es molt útil de poder disposar d'una obra en la qual siguin expo
sa-d-e.:: totes les qüestions 1eferents al mot.c.crtlti·u i siguin ·des·crits gran 
:;:•t'nnero de tra-ctors, pe.rquè són ben po:cs avui -els que t enen sob.re el 
r. roblema idees clares. 

Entre albes temes, aquest llibre tracta dels següents: ·Què és el mo
t o .~tlltiu, d·escripció d'aparell-s, avantatges i il!convenients dets dife-reuts 
tip11.>, el motocultiu des del punt de vista e·:onòmic, el moto.r, tracti·•·;; 
ind.Ppenclents, arades, moto-arade", motocultors, apa!~ll~ de cable, o.Li ~ .l
i n c1.ons pel '-desen-rotllament del rnc.to·cultiu n..- E,;,J..anya. 

PLA D'ORGANITZACIÓ SOCIAL AGRÀRI~ per Josep M. Rendé. Arxius dels 
Serveis Tècnics d'~gricultura. 136 tplanes. Amb un mapa. Bar
celo:r:a, 1924. 

L'esforç cooperatiu magnífic realitzat per Catalunya es · troba en
cara en el seu períod e inicial. Manca - d''unil' -els sindicats ·existents 
en una agrupació única que sigui' el p·ortaveu autoritzat de la pagesia. 
Per arribar-hi és necessari -primer de constitui-r federacions comar
ca-ls que siguil'l el pont d'unió dels sindicats amb l'organització central 
catalana. 

En Rendé, en ·aquest llib:r;e, proposa _un pla 'd·e fed•eracions c.omarc~ais 
que a nosaltres ens sembla magnífic 1 que çreiem que els nostres sindi
cats han d'estudiar amb interès i simpatia. 

LA FRUCTICULTURA EXTENSIVA A CALIFÒRNIA, per R. Salm. Escola Superior 
d 'Agricultura. Un fulletó de. 86 - planes amb gravats. Barcelona, 
an;¡ 1~24. 

Deu fer un parell d'anys l'Escola Superiol" d'Agricultura ·envià,_ .a 
Callifòrnfa l'alumne Sr. f.:;al,a en -viatge · d 'estudi. - ResuLtat d 'aquest 
viatge és aqu esta interèssant 'relació en la qual es ~detallen ·· moltes 
pràctiques de conreu d''.aguell país famós per la seva riquesa i ferti
u : at, i és posat en evidència •el. desenrotllament prodigiós de la frut:
ticultura. 

Es molt probable que aquest llibret tingÚi una benefici'osa influèn
cia en la nostra fructicultura, fins ara no gaire considêrada al nostre 
paí~. 

L 'ARADA BRAVANT, per Albe1't Dàneo. Serveis Tècnics d'Agricultura. Un 
fulletó de 47 pà-gines, •amb gravats. Barcel.o¡na, ·1924 . . · 

L 'arada brav.ant no s' ha introduït encara prou en la nostra .agri
cultura. Aquest boní~ fulleió d'e divulgació és dirigit .a ensenyar el 
se~ funcionament i a demostr-ar ~ls avèntatges de la introducció. 

R S: . 

:. 

. I 

. 
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En aque,sfa secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

T. T., CANONJA.-Li hem contestat particula rmeñt. 

, J. M., MoJA. - Es un xic difícil de poder endevinar la malaltia rle les 
seves pereres donada la brevíssima descripció que ·en fa. P .o,t tractu-s2 
d'un insecte, el Cephus compTessus, que pon un -ou en els brots termi
nals de lia perera. El brot, en conseqüència d.e les -picade-s, es deforma un 
xie . De l'ou n eix una petita larveta que rosega vertkalment. l'inte.ior 
d el brot,• el qual acostuma a secar-se. El rem ei contra aquesta malaltia 
cons 'steix en tallar i cremar els brots malalts. Dins d'aquests, si els 
eXJamina, tr'òbarà un petit- ·cuq).let groc. Els tractaments ai•senicars -de 
primavera contra les aJtres malalties >de la pere.ra, ajuden a salvar-la
també d'aquesta. 

Pot trac~ar~se també de malaltia d'orJgen criptogàmic, però n o sa
h.Iiem identificar-la en aquest ' mo~ent. _•Contra aquesta li anirà bé 
de tallar primer, en fe-r l a pod-a, els brots secs i •cremar-los i d•espré.s 
fer un -enérg:ic tractament d 'hiv.èrn, · trei•ent primer escorça i pintant -la 
després amb una solució lle.ugerament àcida -de sulfat de coure al 4-5 per 
cent. Amb la mateixa -solu ció es pulveritZia l'arbre. Aquest tractament 
li servirà al mateix temps per co¡mbatre altres malalties criptogàmiques 
d·e la peTera. 

Demés una quinZiena o vintena de dies abans de l' època .en l:a qual 
acostumen a aparèixer els primers brots secs, faci una pulverització 
amb sulfat preparat .com p ~r l·a vinya. Aquest traCtament li s'er à útil 

_també per combatre· res altres malalties. 

U. P., _CruTAT.-Si no parlem gaire sovint ,cfe conreu mecanlC és per
què en les condi·cions econòmiques d·e la nostra terra n 0¡_ és generalment 
gaire pràctïc. . -

Cre.iem que pot · ésse-r un bon •negoci l 'adquisi<;ió d'un tra·ctor per llo
gar-lo per treballades de desfons, però això, naturalment, depèn d 'l la 
comarca. Tenim entès que em alguns pobles de Ca-talunya n 'hi ha11 ja 
destinats ·a questa fe~na. , 

En l 'act).l a litat el motocultiu •es troba en un punt mort i atrav,~ssa 

un a crisi ; la nostra opinió és qu'e ·paga ara els .excessos dels últims 
anys. Però s'aixecarà de nou i aleshores el problema -serà resolt com
pletament. 

M. L. B., VILAFJtANCA.-En els númer.os 4 i 6 d'aquest any, foren 
publicats uns articles del Sr. Soler i Coll sobre el "COni1eu del pir~tre. 

Allí trobarà Jes dades que sollicita sobre· e l seu conreu. Av.iat en pu
blicarem un alt!1,e: qu.e ja tenim en cartera, on ·es tracta ta mbé d :3 la 
preparació i aplicació d.e l'insectici-da: 

C. L., FIGUERES.-P·er combatre la cabra o aranyó, p'ot us-a r les se
güe-nts solucions arseni-cals o ni-cotinadés: 

' 

' 

l 
I 
I 
i 
I 
¡ 
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1) Arseniat de sosa. 
Calç. 
Ai·gua .. , .... 

2) Nicotina. 
Sabó moll. 
Aigua .... 

200 grams 
1 quilo 

100 litres 

50 grams 
500 )) 
100 litl'es 

Agricultur a 

Faci tres tractaments: un al final •de mai.g, l'altre al ji:tliol i .el 
te-rcer a mig octubre. , 

P er -refer els arbres molt perjudiGats •convindrà que faci .una espor
gadà enèrgica, i ].:ma for.ta adobada. 

A l'hive:~·n netegi les soques treient l 'escorça, i pintant després amb 
lisol i sulfa.t d e coure. 

R. s. 

CALENDARI 

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

MAIG I JUNY 

HORTALISSES 
Es s·embren : 
Albergínies (un poc tard) .- Apit ple, gro.s.-Ble>des grogés o blan

ques.-Bròquil Sant Andreu, bròquil Santa Teresa (millor en j'llny) .
Carabasses de bon gust, carabasses caraba.ssoneres, ·carabasses de ra
baguet i :altres.-Carts plens, ,grossos.-Cogombr·es.-Col borratxqna, col 
de cabdell o. ·d<e sóld_at, grossa francesa i· demés de f;u lla llisa, col de Milà 
grossa, col >de set eetmanes, grossa; col de set setmanes, nana; -col ver
da, gitana (pe·r · a -fer brots), col verda retallada (per •a fer brots), -col 
de Brusselles.-Coliflor de novembre (millor en juny) .-Colinap o napicol. 
-Enciam ·escaroler d'istiu, endam •escarxofet, enciam llarg, blanc o · 
romà, enciam -bleder o Maymó.- Escarola doble, Úespada.-Esp~rrecs 
grossos.-Fasc.ls d-e mig temps.-Julivert . ...:__~el~ns d'hivern,_ tardans, m:e
lons francesos (millor en !maig), melops ·del país (millor en maig), me
lons dc Va.lènc}a (millor en maig) .-Patates.- P astan aga ·d·e taula,.--Pe
brots tardans.-Porros.- Ravenets mitj•ans, .ravenets rodo,ns.-Remol atxa 
de taula.-Se;rfnll.-Tomàtecs tardans.-Xkoira.-Xínd·ri.es.-Xi.ri'v'i€s. 

FARRATGES 
Es sembren: 
.-<Ufals.-Col geganta (per a fulles).-.R.emol atxa grossa (un poc tard). 
També es sembra espès p€.!' •a farratge vel'd : 
Sorgo o Meu ca dolça.- Trèbol .gros o Trèfula. I herbes de {!rat •en-

rega.diu. · · 
Bl at de moro 6 m!>resc.-Guixes . . 
P er m a jor detalls dirigir-se a Fills .de Nonell, Plaçà de Santa Ma

ria. -Barcelona . 



FUNDACIÓ BER AT METGE 

Heu's aquí !'.empresa lite
rària més sòlida i tra·scen- 
dent del nostre Ressorgi
ment cultural. Arreu de 
Cat a I unya i entre ·Jes Subscrigui 's a : 
seleccions espirituals Edltorfftl tatftlana,5.Jl. 
estrangeres ha estat re- Rambla Sa nt Josep, 16, pra l. 
buda amb entusiasme Tel, 184 A. : BARCELONA 

................................................................................................... 
Si voleu conser-var bé els vo-stres vins llui
teu contra les malalties, atureu l'augment 

de J'aéidesa volàtil amb ei' · 

PASTOJUTZADOR DEPATY 
model 1924, sobre peus o rodes . Ararell 
el més perfeccionat. Gran rendiment. 
Absolutament eficaç. Operant mplt fàcil-

ment i ràpidament netejable. 

MAX DEPATY 
' 

··············································································~··················· 

Ràsculu 10 rtàtU Ull ft 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll . -

EXACTITUD 
DRAc·T ICA 

ecoNúMICA -: - . 
.... . ................................................................................................... . . . 

,. PRODUCTES ENOLÓGICS 

·. : . . 

DE LA MOLT ACREDITADA CASA 

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

' ' 
Anti-ferm <c nts, tanins , 
Coles de peix , gelatinas 
Clarifitants, Sarias, etc . 

~ 

Filtres- PINE-L 
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII 

Brillan.tor 

perfecta 

dels vins 
111111111111111111111111 

- , Molt sòlid - -

Preu reduït 

: .................................. ¡ •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
i Representant: PERE SA NS- U e ona, ·13, entl.- Barcelona . i 
: ~ _. . . - ' : .............................................................•...................................... -

En dirigir·vos ' è les cases ... ~nuhbiadòteS, ·êiteu 'AGRICUÏlT'tiRÀ 
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B TALLERS ' DE COURERIA 

OWBEfl: ~~ t~~~i;.~~st~;n~~rfser rI :J olis . MOTO . iiOM· 
• BES per a bodegues 

i sindicats agrlcoles , 
·- de ptli •s i grans ren-

diments · AIXETES 
J O A N d_e totes cla~ses per a 

hnes de e om en t y 
ESCA VOLA fusta ---• 

\ 

Jaume Giralt, 21-Telèfon 1430 S. P.·BARCELONA 

................................................................................................... 
: ¡ ~ 

S 80FRE8 nEHRE8, CHLDD BORDEL~8. PYRHLIDn COnCEniRHI MHRCH "8CHLOE81nfi" 

i. Usine.s S chloesing frères Ltd. 
M A R S E L L ' A Destrueix radicalment o i.d ium , 

"CASA FUNDADA EN 1846 Mildiu de les fulles i del raïm ; 
Blan qu eta , 8Jack· Rot, Fyral i apo

plegia-fullatge de la vinya, malalties de la patata , tomaqueres, melon'ércs 

Atiem ttenerul per 11 Espunya: 
J. DOR-GEBRAY : Via. Laieta'na, 19,' Barcelona 

i cucs dels 
arbres fruiters -·················································'!.·················································· 

Sollat itt ltrro de 
.ctassts tSPttiats 
per a l'astr~c:uuura . 
.l\clds Sulfúric, muriàtic 1 
nUrlc, purs 1 comercials 
llums; Bisulfats de sosa 
SuUat d'Alúmina, de sosa 

~ de zenc. Mini de plom, Lltar .. 
sUri, sulfur de ferro; eté. 

• 
K O N C I D_l, Z 3 

BarceiQna 
~·•••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•ur. 

Molins i Jrituradors "JORRHS"-

I Economia 
i Finances 

Revi:Jfa 
Quinzenal 
ct'lnfo;;,ació 
i Di~ulgació 

Per a Moresc,. Ga
rrofes, raves, s~
gol i tota classe 
de c·ereals, Els de 
major rendim• nt i 
de més dura~a . 
Pro ves grat i s. 
Més de cent cartes 

Ot! n-ferènria. 
PIA BC: · TOBRAS 
Anseu : 12 
811 re e I onu 

I 
Edíto:l-iai 
Catalana. 

Rbl. S. Josep, 
16, pral . I 

S. A. 

· . Barce~o~a I 
L:;ln dirlgl r·vo.s ~ le.!! èases anunc~adores, citf:u AGRICUL TU.RA 

.... 
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LA POSTA 
de) es seves gallings es-

.. tarà en ·,relació amb la 
riquesa .en· Pmtènes i en F.osfats .de sa -alimentació 

\ I ~ ; ' • ' • • 

t ... ELS_ ALIM~l'JTS VE GET ~LS ~o - BASTEN! 
·-· perquè " són póbres ·en aquests- elements -- ~· 

·.o- Sols a,mb tin C!>inplement animal pot 
vostè enriquir lei:! pasterades per a l'aviram 

•"";"'_&-···~~- .- -~- •• ... • ....,... --;.' -

El millor aliment animal , l'únic que siga complet 
(proteïnes i m . ·~ m.1•• juntes), és la ... 

Proteïnes: 62 °/0 

Fosfats : 18 °/0 

Calç~ 7 °/0 

FARINA. nE~ PEIX 
Ració diària: 

Fresc I enter desgranada marca ATLANTIC 

fo grams 
Sacs de 10 i 75 
quilograms 

ENRIC. TEIXER, R. tant U. rat 

GRANOLLÉRS "" . Sta. EULARIA 

o=====:::::::::=======-ò · · 
SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

~Societat Anònima) Continuadora de 

SERpA, ·Ros. I ~ C.A - Vilafrànca del Penedès 
AGÈ·NCIA A BARCELONA~ València, 278 

••• • •• 
, PREMSES CONTINUES ."MABILLE''·1 

- . • I LI!~ més perteccjonades _: Les inés sòlides : Les més . econò!lliques 

PREMSES- MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES - ... . . .. . . . . ' .: . ~ 

PREMSES A MA : TREPITJADORES: BOMBES 
I 

MANGUERES .I AIXETES PER A 'fiNES 
·.!: 

. Jnstal·lacions modernes per · a Cellers Coopçrati us 

Productes Enològics Apare_lls d'anàlisis -de vins ·? 

Ad~bs químics Sofres i Sulfats 

-
t;:!' dlrlglrwos .a .. l~., ~~~es A~:~Ufici.~dqr~ •. e~~~~ A~-~U.L.:rU~A 

--
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EDITORIAL 
CATALANA 

S o e: i - e . t a t A n i. n i m a 

Té el gust d'oferir a catalans, sol·licitem 
tots els seus ~àmies i el cq_ncurs per a tota 
al públic · en general, mena de treballs tl'im-

1 
els magnífics tallers pressió : mos~raris, 
d'impremta que a.caba factures, . cartes, talo
d'instal·lar i ampliar. naris, tiquets, cartells, 
La gran capacitat ' anunc!s, targes, 
de ren'di ment de · esqueles, llibres, 
nostre moderní~- ~~ circulars, estats, 
sim utillatge i la IJ revistes, memo-
seva absoluta perfec- ràndums, fulletons, 
ció ens permeten aten- inel}ús, dietaris- i im
dreno sols a la pro- ' pressions de totes 
ducció pròpia, sinó, cl'a_sses. Es~éciali

també a qualsevol · tat en tot ço que 
altre treball qtle sigui en ca talà. 
els nostres amics · La mateixa im-
i el públic en premta s'encar
general tinguin rega de que t0ts 
a bé encarre~ els treballs si-
gar-nos. 

Impremta : _ Dels amics, 
especfal-

11 

ment, i de 
tots els 

guin revisats, . 
de lèxic, per 
l'l·n.stitut 
d'Estudis 
Catalans 

Administració: 
Fer/andina, 
núms.7,9i 11 
Tel. 5329 A. 

Barc:elona 

. • 

' 

Rambla Sant 
josep, 16, pl. 
·T-el. 184 ~A. 

En dÍrlgi-;.:vos a les cases ~~unciadores, citau· AGiucui.;TUR:A 

, . 



, 
' 

·MAQUINARIA OLIVAR ERA 
PER A L'ELA B ORACI6 D ' O LI S 

Grans rend i ments per a petites i grans instal· lacions 

PROPIETARIS! Visiteu els molins i us convencereu de l'èxit 

Vista general de una ins tal·lació ti pus I nd us- ---- - .,..---- ----• 
trial i model de ·Elaboració olie ra• per a un 
rendiment de 20 qui los d 'oli ves en 24 hores. 

Nou •molinet•. Model 192.1 , per a conèixer la 
quan.titat d' nli que conté un quilo d'olives. 
Pessetes 759 = Oemani' s catàleg 

CaracterJstiques prin.cipals de garantia: 
QUALITAT - QUANTITAT - ECONOMIA 

QUALITAT.- S'obté elaborant olives recent collides. S'evita per com-
plet els tan perjudicials esquibços. 

QUANTITAT. - S'obté del 85 al 95 per cent d'oli en primera pressió 
d'olives recen t co l lides : S'obté un e!>go tament en l es pinyoles molt 
========'= major, desconegut fins la da ta ======= 
ECONOMIA. - S'ob té un estal vi de l 75 per cent de cufins amb mol t major 
renaiment en igual tat de personal , local i mater ial : Factors en junt de 
moltissima importància, dilícilment d'obtenir amh el s demés Sistemes de 
Molins : Per a millors rete1 ències, visiteu instal ·lacions i per a tota classe 

de projectes tècnico-pràct ics 

Tallers SALVATELLA- Tortosa 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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I BOMBA- . I 
-

= 

= 

-

CARRERAS 
. • . ''' -: . .. -.Jo.',·:.:~·· .. , · ... '-"!.l .. · .·.:~ ~: ; ' ... ' 

S I S T -EM A PATENTAT 

• 

................. : ... 
Trasbalsa vins i olis sense alterar llur natu
ralesa - Aspira l'aigua a 8 metres i l'e leva a 
qualsevol alçada - Consum la meitat de força 
que qualsevo l altre sistema 
Suporta elevades temperatures dels líquids 

Duració indefinida : Garantia ii·Ii
mitada : Nombroses referències 

Cairera8 'Y Permanyer 
Corts, 462 Telèfon 888 H. BA..RCELONA. 
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Edítorlal Catalana, S. A.-Secci6 d'hnpremta,...:..Ferlandina, 7, 91 I I. Tel. 5329 'A.-BARCELONA 
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