
_PI a g u i e i d a 
T f per a la des. r as trucció de les 
plagues de( camp i jar
dins. 

Vidicida 
Trfas P?r a tenir els 

vmyars sans 1 
extirlgir la Filoxera, Oí
dium, Mildew, insectes, 
larves, etc. 

Ganad i e ida 
.Trias per_a la higi_e

ne 1 cura c 16 
del bestiar i <\US. 

·A nofelicida 
T fas per a matar r mosquits i evi
tar el Paludisme. 

Sani e ida 
T ' Microbiçida, r1as antisèptic, in
secticida i parasiticida 

Dirtt:for: AllfiiJ§J H·AIONJ 
~tol·Iaborildors: 

EX• Professors 1 tècnic s del De• 
partilment d'Atlrlcuuuro delil 
Miln&omunuot de totaiunya 

¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!! 

E I a bo
rats per: 

Assegureu les vostres 
collites-Podeu ten i rel 
vostre 
bestiar 
sa em
prant GERMICIDES 
Són els únics produc
tes incomparables 

Avalats per la patent 
J'invenció per a tot 
el món núm. 8S124 
Practicar un assaig 
equival a convertir
se en propagador 
Consulteu el nostre Depar
tament tècn ic que us re
soldrà gratuïtament les 
vostres dificultats -

No són veri
nosos - No 
e o rroiexen 

Demaneu nos· 
fre fullet 

BONO, CUSÓ i c.a, LTDA. 
Consulat, I - Telèf. A. 4978- BARCELONA 



' ' 

¡Vinicultors! 
P-er 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 

li 

Bombes: Fafeur · - Catalanes 

MARMONIER 
Tubs d'immersió per a bocois, aixe
tes, coladors, records, etc. - Tubs 
de goma, aspirants ratllats, blindats 

i llisos 

Filtres "TORMO" 
de una, dos, tres, ·quatre i clnc bateries 

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

•••• 

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR '-DE KBGELS I VILA) . 

.. 

Passeig de Gràcia. 88 
Direc:cl6 ielegrMlca 1 KEGETILA. 

TeiMon t)}8 G. 

BARCELONA 
. ·. 

--------------------------------· 

•n dlrl•lr·v.. a ... ••• anunciadores, citeu AQRIOUL TURA 

' , . 
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HBJOlf8, HUlf8, JOTX08 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de Ja terra tot 

La casa VILLAL TA, de Barcelona, és la que millor podrà servir-lo en 
_ el seu rendiment. =-===-~== 

Màquin~es, Forns Ass·ecadors 

VDA. . 

= 

-
J. 

i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a. construcció 

Visiti o escrigui -avui mate.ix a la SECCIÓ A de la casa 

F. VILLAL TA, s. EN c. 

=-
== Oficines. 

8 
A Re EL oN A~artat correus n. 0 65= -~-

Nou Sant Francisco, 28 . Telèfon 568 

fflllllllllllllllllllllllllllllllllí llllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ti 
:!.!111111 Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ~lllllllllllll lllllll!!: 
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Trac tors Af!rícolles ·ê 

- .... CLETRAC"" 
-

Tipus Tanc 

Reconeguts pels tècnics 
com els de major rendi

ment I de més utilitat per a 
tota classe de cultius. 

Tot agriculior progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi· 
derablement el producte de 
ses !Inques, deu enterar-se 
dels aventatges que ofereix el 

"CLETRAC" 

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

Pessetes 12,000 

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

· propietats 

Aparells complementaris de tores classes i 
marques , a preus considerablement redu'its 

Demanar catàlegs i proves al re

presentant general a Espanya ': 

Auto.móvil Salón 

-

I 
Trafalgar, 52 B,f\RCELONA 

;::: Pessefes 7,000 ê 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFc 

¡;¡:n dirig'ir-vCH! a les"cases anunciadores, citeu ACR I CULTURA 
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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 competidor - Els sostres 
d'Uralita són fabricats amb amiant i ciment exclusivament - Els 
sostres d'Uralita han sigut empleats ," per consell dels senyors Tècnics 
de la Mancomunitat de Catalunya i del de varis Consells Provincials de 

Foment catalans , amb èxit satisfactori 

Demaneu prospectes i pr~w a 

URALITA, S. A. 
Central: BA.RCELONA, Plaça A. López, 1S' • Telèfs. 1644 A. i 848 A. 
Madrid- València. Sevilla. Lleyda. Salamanca. Toledo 

BONDES 
t:ENIRífiJ61JE§ 

GRUPS TRANSPORTABLES 
especialment indicats per a recs 

I 
~ .... SISTEMA.U ............................. , 

HHRDOll 
mogudes per 
corretja o di
re ctament, 
acoblades a 
m oto r elèc
tric o motor 
de benzina 

BOMBES 
D'ENCEBAT AUTOMÀTIC 

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

Demaneu catàlegs 1 preus a 

fill D'EHill BRIJ61JERI 
Rlereta, 28 
Barcelona 

En c:irlglr-vos a les cases anunci~dores, citeu AGRIOUL TURA 
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MAQUINARIA · OLIVARERA 
PER A L'ELABORACIÓ D'OLIS 

Grans rendiments per a petites i grans instal'lacions 

PROPIETARIS! Visiteu els molins i us convencereu de l'èxit 

Vista general de una instai·Jaci6 tipus Indus-______________ , 
trial i model de <Elaboració oliera• per a un 
rendiment de 20.000 q. d'òlives en 24 hores. 

Nou <molinet.. Model 1923, per a conèixer la 
quantitat d'Qii que conté un quilo d'olives. 
Pessetes 759 = Demani's catàleg 

Caracterfstiques principals . de garantia: 
QUALITAT - QUANTITAT - ECONOMIA 

QUALITAT.- S'obté elaborant olives recent collides. S'evita per com-
plet els tan perjudicials esquitxos. 

QUANTITAT.- S'obté del 85 al 95 per cent d'oli en primera pressió 
d'olives recent collides : S'obté un esgotament en les pinyoles molt 
=======· major, desconegut fins 1a data ======= 
ECONOMIA. -S'obté un estalvi del 75 per cent de cufins amb molt major 
rendiment en igualtat de personal, local i material : Factors en junt de 
moltíssima importància, difícilment d'obtenir amh els demés Sistemes de 
Molins : Per a millors r~ferències, visiteu instal·lacions i per a tota classe 

de projectes iècnico-pràctics · 

Tallers SALVA TELLA- Tortosa 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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EL MILLOR 
DESIN
FECTANT 

Es ven aconduït 
en llaunes de :1, 

4 1 / 4 i . :10 quilos 

Representant 
general per 
a Espanyaa 

Robert 
Testhendorü 
J. A. C::lavé0 } 0 pral. 

Barcelona 

EN BRUT 

. INOFENSIU I D'OLOR AGRADABLE 
NO TACA 

Per a desinfecció de locab, mobilíarb, estables, 
galliners i per l'agricultura. Contra paràsits, per 
a rentar les robes de malalts infecciosos, espe• 
cialment tuberculollos. Per a usos veterinaris i 

per a eliminar males olors 

'•LYSOFORM" 'Dr. Hans Rosemann, Berlin 

Producte elaborat pel farmac~utlc don C. Sarrlas 1 en son Labo· 

rato r i de Barcelona. per cessió cLyaofo rm.- -

Dr. Hans Rosemann, Berlin 

INSTRUCCIONS PER A L'ÚS 
2 o .3 p&rts de •Lysoform> en brut periOO ~&rts d'aiguacalenta 

I. Desinfecció del quarto del malalt i altres locals, 
netejant·se el sòl1 fregant les parets amb un drap 
humit. 

2. Desinfecció de la roba. La roba es renta després 
d'haver·la posat a remullar per espai d'unes 24 
hores en una solució calenta de I per 100. Heu's 
aquí un procediment adoptat en virtut del dicta
men facultatiu en nombrosos hospitals i sanatoris 

'de tuberculosos i que es recomana per a tota llar 
domèstica. •Lysoform> neteja per si mateix i es
talvia sabó al propi temps que contribueix a la 
conservació de la roba. 

3. Pera recipients, retretes, bidets, escupidores. Ne
teja de tubs d~ desguàs i escorredores, del> arma
ris, frigorífics i rebosts. •Lysoform• elimina tota 
mala olor. Els aliments no prenen l'olor dei •Ly
soform•. 

4. Extermini de paràsits de tota espècie en locals, 
en plantes i animals dGmèstics (gossos, conills, 
gats, ocells, etc.). una loció elimina la mala olor 
dels animals. 

5. .Per a usos veterin-<ris. Locions i compreses en ca
sos de tinya, pegadella, ronya i altres afeccions de 
la pell en els animals domèstics. Es recomanen 
fri ccions amb una solució de 20 per 100 i tot se
guit una lnció amb altra solució al 5 per 100. 

NOTA IMPORTANT: Per a la higiene o desin
fecció personal i per a usos clínics i iracfamenf 
de ferides, ab;f com per a malalties de la pell, -
deu emplear-se el <.Cysoform> pur, que el dis· -

fingeig l'etiqueta de <La infirmera> -

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

Dies de sortida: li i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Estranger: Pess~tes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

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

SUM ARI : Els mercats que es perden, per August .'Ja tons.- Un nou métode per a la recerca 
d'a liments a més baix preu, 11, per M. Rossell/ Vilà.- La refrigeració dels mostos, per P. M. 
El conreu del fajol, per Xavier Riera.- La brisa en l'alimentació del bestiar; per A. Cauda. 
Per la regió baixa de l'Ebre, per M. Figarot.- Algunes notes sobre selecció i hibridació, l, per 
Agrlcola.-Comentaris.-lnformacions comercials: Vins, per Pere}. Llort;,Oiis, per Llslnl Andreu; 
Cereals, per L/uls Marsal; Fruits secs, per Esteve Homs.-Noticiari.-Bibliografia, per R. S.
Con,qultori, per R. S. 

Els mercats que es perden 

C.u> de les nostres produccioThS agràries d'exportació ha tingut com 

l'oli la pega de cridar la benèvola atenció dels governants. No 

-::reiem pas que a~esta pre-fcrènci~ si-gui deguda a l es s•eves propietats 

taca.nts, ò sigui el cum],lliment d'ruquella dita catalana-qui remena oli 

L'is dits se n'unta--que rufcrma una solemne veritat. El fet és, però, que 

d'ençà de la guerra~ amb breus interrupcions, el comerç de l'oli ha estat 

mé~· o menys intervingut fixant preus de taxa, reduïnt les expor.tadons, 

!JO&ant limitaci,ons al comEl_rç, etc., amb ¡1na aclaparadora arbitrarietat. 

Tot això, evidentment, no ha estat fet per perjudicar els productors> 

que els governs :no obliden mai. Els governs de Madrid s'han propo

"at d'assegurar el proveïment del mercat interior i, de passada, d'afa

vorir la penetració espanyol•a a l 'estranger amb la conquesta dels mer

cats consumidors, clients fins al moment d'esclatar la guerra, princi

oalment de Itàlia i de Fr&nça. Aqtèest era el propòsit. 

El propòsit, però, no ha reeix~t. Pel que es l'efereix al consum in

terior tothom sap com ha anat. En els moments de major rigorisme 

fiscal, l'oli dolent, immenjable, -era venut a pr,eus de taxa mentre J'oli 

mitjà i . el bo no es trobaven i hom ·era .obligat de pagar-los als preus 

l'[lle el govern, ingènuament. havia volgut evitar. La taxa tingué sols 

la virtut d•e fer desaparéix~Br, com ,per art d'encantament , l'oli comes

tible; el consumidor, categoria absurda que els governs han curat 
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sempre i protegit, tot tirant fLoretes als productors, no .guanyà res. 

Els consells d'<BAiueUa estupenda soCÍ!etat anomenada la única - única 

potser per les tonteries que deia i proposava amb admirable fecun

ditat - no serviren per defensar el pobre consumidor, mentre perme

teren el frau més. escandalós que hom reoorda i feren la felicitat de la 

numer.osa classe dels aprofitadors. 

Al mateix temps, la somniada conquesta dels mercat.s estrangers va 

ésser dMicultada pels reglaments i disposicions que es feien P'er afa

vorir-la. La impossibilitat de servir els propis mercats féu que França. 

i Itàlia els abandonessin durant la guerra i que els exportadors espa

nyols poguessin fer un paper no despreciabJ..e. Però cal dir que l'aug

ment de les .exportacions assolit aleshores no fou pas fruit de la política 

econòmica entrebancadara instaurada pels governs. Malgrat aquesta 

política, les condicions eren tan f.avor.a,bles, que l'exportació féu una 

puja considerable. Els consunlido)'s del món, perduts els seus habi

tuals proveïdors, .es dirigiren a Espanya, únic pais productor d'oli que 

podia servir-los, 'V'encent aquella repugnància o prevenció que, la pro

paganda interessada i la impreparació dels exportadors peninsulars, 

havien difós a tot arreu •contra els olis ·espanyols. 

L'acció del gcivern impedí que els exportadors poguessin aprofitar 

íntegrament les condici.ons favorables del momentJ i, ço que és pitjor, ·sn 

perdurar encara després de l·a guerra,• quan e·ls competidors es llença

ren a la lluita per r-ependre les posicions perdudes, és a dir, quan era 

indis•penosable no sols una absoluta llib•ertau d'acció sinó una política 

protectora, .ha oausat danys que són irreparables. 

La conseqüència de tot això ha estat ben dara. Les exportacions 

espanyoles van disminuint i rels mercats conqu-er.its es van perdent. 

Les següents xitfres dònen •en quintars mètrics l'exportació es~anyo

l,;t .en els últims .anys; es veu ben bé el salt asoend.ent, ~ue coincid-eix 

amb la guerra, i la dev·8Jllacta de la rpau. 

910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 

_,, ¡ 

. 

393.110 quintars mètrics 

383.430 )) )) 

616.97Q )) )) 

301.990 )) )) 

448.100 )) )) 

675.700 )) )) 

888.520 )) )) 

816.150 )) )) 

234.490 )) )) 

1.122.718 )) )) 

,j 

I 
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920 543.200 quintars mètrics . 
921 480.500 )) )) 

922 464.810 )) )) 

923 468.480 (en els 10 primers mesos) 

La devallada és lenta; ni França ni Itàlia s'han ·alliberat totalment 

encara del pes de la guerra; però d'aquí a ].ms quants anys si les 

coses no canvien, la caigud•a de l'exportació peninsular serà completa. 

La prova del moviment ascencional de les exportacions totals ita

lianes ens la donen les xif>res següents: 

912 298.681 quintars mètri•cs 

913 . .. < ... 223.403 )) )) 

914 • ·· ! ... 174.393 )) )) 

915 265.598 )) )) 

916 66.267 )) )) 

917 12.229 )) )) 

918 5.241 )) )) 

919 10.896 )) )) 

920 .. . 12.356 )) )) 

921 31.988 )) )) 

922 60.418 )) l) 

923 ... 265.737 l) )) 

L'any 1923 Itàlia ,ha aconseguit novament els quantitatius d'abans de 

Ja guerra. 
A>questa penetració italiana significa derrota de l'exportació espa

nyola. En els moments actuals, a un augment de l'exportació italiana 

o francesa·, correspon una disminució de l'espanyola. 

V.egi's en efecte el que està passant als Estats Units que, durant 

la guerra, foren el gran mercat espanyol. L'oli exportat cap aquell 

país per Espanya i Itàlia, ha estat: 

Espanya Itàlia 

913 12.067 85.760 quintars mètrics 

9Í4 12.500 84.570 )) )) 

915 16.930 89.830 )) )) 

916 46.710 40.417 )) )) 

917 122.920 2.129 l) )) 

918 72.180 1 )) )) 

919 321.470 406 )) )) 
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Espanya Itàlia. 

920 86.820 '1.318 )) )) 

921 44.110 ? )) )) 

922 ? (1) 32.·179 )) )) 

923 ? (1) 112.295 )) )) 

.I 

Es a dir en 1923 Itàlia ha reprès les .•antigues posicions les ba 

~up<e.rades. Quan les ·estadistiques espanyol·es seran publicades podrem 

constatar la disminució corr-esponent a l'augment italià. 

¿.Com ba aconseguit Itàlia .aquesta victòri:;? De la manera més 

senzilla: abolint les limitacions •e-stablertes durant la gu-erna i deixant 

que tel comerç es d-esenrotlli lliurement. 

Aquesta cosa tan fà~il és la que no ban sapigut f·er els goveí:n,s 

rspanyols. 

AUGUST MATONS. 

~~~~----..-......... -- ...... ~·~ ......... ~-...:-.........--.. .~~ ........... ..l....---..-......--..-..... .......... .-.-... 
. ' 

Un nou mètode per a la recerca 
d'aliments a més baix preu 

II . . 

ELS mètodes exposats en l'article anterior podien agrupar-se en tres 

categories: una, formada pel mètode de príncipis equivalents, pel 

d'unitats :z:¡.utriti•V'es, per l'escandinau. i pel de Ma:llévre. Un altve pel 

mètode de Sanson, i finalment el de K.bün i el de Keller composarien 
• 

l'últim grup. 
Els mètodes que formen el prinÍ•er grup són tots en.s .molt senzills 

i per això •el seu ús -és, potser, el més generalitzat. "Per a .apli~ar-lo 
n'hi ha prou ·amb tenir en c.ompte les du~s · cat-egories d'alime~ts: els 1 

rics en matèria azotada i els que ho són en matèria hi·CÍrocarbonad.a. 

El .mè:to¡ie de Sanson no és pas just. En considerar ;només el va

lor de la matèria azotada dels aliments, els demés principis · nutritius 

qu•e contenen queden despreciats, i no obstant, les gra-se:s i les matèries 

hidrocarbonades els animals les aprofitaran almenys com les del? al-

1 tres aHments, que Sanson suposa abundantíssims i a baix preu en la 

fm ca. 

(I) Les dades referents a les exportacions als diferents països no han estat publicades encara. 

. 
,-
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Els mètodes de Khün i de Keller porten una complicació inne:cessà
ria, pel f.et de que aquest autors sembla com si volguessin postposar 
llurs idees a 'les realitats mercu.r;ials. El mercat, amb els seus ~reus, 
func:Lona segons d!E!terminades lleis, i .aquestes no són ~as les matielxes, 
ni guard en èorre1ació amb les necessitats fisiologiques i els objectius 
zootècnics. 

De l'aplicació d-els mètodes d-e Klhün i d·e Keller en resulta sempre 
que l 'aliment favmescut és el 1·ic en matèries azotades i en matèries 
grasses. Però el mercat quasi sem¡pre ens ofereix el blat de moro, ali
ment ric en hidrocarbonats, relativament car, i en oanvi -el turtó de 
cacauet, aliment forta:n•ent azotat, a més baix preu, i la pinyola,d.a o 
sansa, residu carregat de grassa, quasi a donar. 

I és que ·en realitat ·els ,principis qu-e amb més quantitat consumeixen 
els animals són els feculents. Les grasses les han de consumir amb 
moderació, i les ma1Jèri•es azotades encara amb més baixa proporció. 

Per a Klhün ·el valor dels tres .aliments susdit-s!. moresc, turtó de ca
.cauet i pinyolada, reduïts a unitats seria: 

Moresc ... 
Turtó de cacauet 
Pinyola ... 

107 unitats 
312 )) 
80 )) 

Si a:quests aliments per les unitats que contenen, les comptéssim al 
preu ·de 40 cèntims una, preu encara una mica més baix del que regeix 
actualment per la immensa majoria d'aliments concentrats, resultaria 
que -els d,its aliments, segons el mètode de Khün, haurien de va1eT: 

Pessetes 

Moresc 107 unitats x 40 cènts. 42'80 
T~tó de · cacauet 312 )) x 40 )) 124'80 
Pinyola ... ... 80 )) x 40 )) 34'00 

Els preus vigents d'aquests alimen.ts són 38, 33 i 10 pessetes respec
tivament, o sigui completament a 1a inversa de com haurien d'ésser, 
seg:ons el mètod-e preconitzat per K!hün. 

Amb ·el mètode :keller s'hauri•en · de f·er a:nàlogues consideracions, 
però més rebaixades, ja que els coeficients per la matèria azotada i per 
la matèria grassa són més baixos. 

I passem, ara, a l'exposició del Mètode català. Aquest mètode fa 
sis o set anys que el vinc ~BXposant en el meu curs de Zootècnia. Els es
tudiants el coneixen, però no els ramaders, per no haver sigut encara 
descrit fora de l'aula. 
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Quan un ramader ha de comprar aliments pot haver de ·menester 
tota mena de principis nutritius, o bé tan sols d'un d'ells, i d}em un sol 
perquè els principis no nitrogenats essent de la mat€ix.a categoria, 
prèvlà reducció de son valor calorific, els principis nutritius qued,en, de 
fet, reduïts a dos tipus: azotats i no azotats. , 

Sl el ramader ha de menester solament principis no azotats, llavors 
s'aplica el mètode de la suma d'unitats nutritives, que el valor ter
mògen ·dels principis azotats és igua.l a la dels ihidrocarhonats. 

La i~novació en el Mètode català apareix en el moment en què el 
raiDaJder ha de menester només que matèria azotada. Llavors, es pro
cedeix com en el mètode de Sanson, però amb la dH'~rència de què 
mentre en aqu·est les matèries no azotades són despreciades, en el Mè

tode català se les valora, donant-les-hi el preu dels aliments de menys 
cost. 

Per exemple, Sanson diria que el quilo de matèria azotada del turtó 
de ·cacauet ·costa 72 cèntims. Nosaltres ob}ecta:rem: ted'ectivament, costa 
72 cètnims, menys la rebaixa del v·alor de la matèria no azotada, 
menys la rebaixa de l'azot que troba11em en .els excrements. 

Pel Mèto!le català la valor real d'un quilo de matèria azotada de 
turtó de cacauet, la composició del qual és de 46 tper cent de matèria 
azotooa digestible i 36 per cent de no azotada, seria : 

v'alor de 100 quilos de turtó de cacauet . . . 33'00 pte s .. 
Valor de·36 quilos de matèria no azotada a 40 .cènts. la unitat 14'40 " 
Valor de 4, quilos de nitrogen que aniran a parar al femer, 

a 2 pessetes quHo .. . , .. . 8'00 » 

Valor de 46 quilos de matèria .azotada 10'60 » 

La matèria no azotada i l'azót del femer valen 22140 pessetes, 1es. 
I 

quals s'han de :restar de les 33 a què costa eis 100 quil.os de turtó, i, per 
consegüent, queden 10'60 pessetes ,<¡ruantitat que representa el :valor deil.s 
46 quilos de matèria azotada. 

De manera que eJ;J. realitat el preu d'un quilo de matèria azotada de 
turtó és de 23 cèntims, i no dte~ 72 com pretindria Sanson i, abans que 
ell, Boussingault. En efecte; la matèri·a azotada d'un alj.ment no la 
venen separada dels demés princi.tP.iS com la tallera ven carn separada 
dels òssos. Es necessari compnar amb la matèria azotada l'altra que no 
bo és. I com que la matèria no azotada, sigui produïda a 1a finca 
sigui comprada al mercat, té un valor ·p.ositiu, just és consid·erar-la. 

El mat€ix s'iha de procedir amb l'azot que ·es trobarà el femer. Sa
bem que els fems llur valor real el tenen pel nitrogen que posseeixen, no 
per Uur massa. El nitrog-en dels fems bav.ent de provenir n~cessària-
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VINI -ESTERILITZADOR 
De tots els productes llençats a1 mercat per la important casa MILLER 

THOMSON & Co., de Londres, cap ha assolit l'èxit tan gran com l'obtingut per 
el ja conegut CONSERVOL, qual producte, destinat a Ja 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 garantitzada, satisfà les 
més severes exigències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, Jogrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres); evita tota classe d'alteració en un 
vi, encara que aquest hagí sofert •coupage• o rebaixes de graus, com és en el 
fermentar, agrejar-se, enterbolir-se, florir-se. 

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

-- Preu: 15 peueteo quilo en pot. ori~en, de llauna -
Caixa de Z5 pob (Z8 qulloo), 300 peueteo 

Cada pot acompanya le• instrucclona per a •on empleu 

''NEUTRAC -IDOL'' 
El cNEUTRACIDOL», com el seu nom indica, està destinat a corregir tot 

excés d'acidesa en els vins, donant excel·lents resultats en els casos d'Acidesa 
{agres), Picadures, Girats, Escaldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenin-t so
rollosos i garantizats èxits, excepte en els casos en què un vi està en el màxim 
d'alguna de aquestes malalties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació 
complerta per a donar sortida al vi com bo, al menys permet la barreja amb vins 
normals, essent a l'ensems cobert de sobres, pel benefici que aquesta barreja re
porta, l'escàs valor empleat en el producte. 

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

Preu: 7 peude• quilo. Caixa origen de Z5 pots (Z5 qulloa), peuete.150 

En venda: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.- Banús i Soler, 
Jaume I, 18.-Barcelona.-Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.
Joan Cunillera, Freneria, !.-Barcelona.- Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni B,licells. Picas, "4.-Tàrrega {Lleyda).- Pere Abadie, Plaça Constitució.
Tortosa (T ragona).-Grabiel Hermindez, Salvà, 10.-València.-Fills de J. Igle
sias,-Rioseco (Valladolid), 

Productes Enològics 
Tanins.- Tartàrics. - Cltric•.- Metabisulfil de Potassa.-Anfiferments 
- Ciarlflcants àclds.- Oelallnes. - Aibúmlnes -Colorants Inofensius. 
- Decolorants.- Anllàcids -Extracte sec.-Aromes: Burdeos,Me-
doc, Macon, Rlojà, Sauterne. - Extracte de Moscatell i Ranci.
Aparells filtres perfectes Nacionals i Estrangers.~ Mànegues per a 
baixos de vins .-1'1anegots per a aparells flltres.-Fillrollna. - Paper 
filtre. - Herbes Tori no per a la fabricació de Vermut. - Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

iïiïi'i'i'iïillllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllfllltllllltllllfllllllllllllllllliiïiiï 

JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASP .. ~LAS 
Telèfon 4.79 .. S. P. 

~t:n dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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NO,TORS 

Molins IDEAL 

per a p insos. Molen i ga rbellen 
a la vegada , civada, blat de 
moro, ord i, faves, ga-rrofes , 

palla, etc. , etc. 

) 

per a ous 1 
1 benZina, 
de lo c:asa 

GE BR. 
HORTIN6 

BOMBES 

per a rega r o per alt r ~ 

iS;JHPRE' ús, am b rendiment d 'aigua 
ElUSiÈN• fins a r8o,ooo li t res 1pe r 

CIES! minut 

HUGO KATTWINKE'L 
Magatzem de Maquinària i Oficines Tècniq~es 

BARCELONA: M ADRID : 

·S Viladomat, r58 i r6o Núñez de Balboa, ,6 

• : ················································-·························-······················ 
' I 

CASA ,·METZGER, $. A. 
Casa central: ~ Telèf on : A 1944 

I 
Passeig de Gràcia, 76 Apartat 225 

..w--·~ 

BA 'RCE!c-ONA 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALENCIA - BILBAO 

Instal·lacions completes de tofa classe de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : : Microscopis "REICHERT" '. 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre jena i corrent 

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

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

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

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

Grans existències en material de 

CIRURGIA VETERINÀRIA 

, En dirigir-vos a 189 cases anu~ciadores, citeu AGRIOUL TURA ,., 
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ment dels aliments, és lògic que si ·aquell adob té un valor, el qual 

procedeix de cert~ aliments, que es descompti dél preu que costaren al 

comprar-los. En determinades e¡¡¡plotacions els fems poden no tenir oop 

valor ; llavors no hi ha lloc. al descompte. 

En el capítol de la recerca dels aliments més econòí:nics hi mancava 

en veritat, un mètode que s'ajustés a les necessitats pràctiques, comple

tament desposseït de rigidesa, prou flexible per adopt:;tr-se a totes les 

cjrcumstàncies de qualsevulga explo·taciÓ pecuària. 

Nosaltres pensem que amb el Mètode català hem trobat la manera 

de poguer apreciar amb justesa la valor dels aliments. 

L 

M. ROSSELL I VILA 

La refrigeració dels mostos 

ES llevadures i ·els diversos ferments qJJ.e transfornnen el raïm en vi 

el caracteritzen d'una manera tan intensa que és no sols útil 

sinó també necessari de conèixer les millors condicions en les quals 

deuen trobar-se per desempenyar completament llur tasca. Entre aques

tes ·condicions, la temperatura favorable presenta una considerabLe im

portància. 

Hom pot afirmar abans de tot que 1es temperatures elevades són per

judicials a la bona marxa de la fermentació i per consegüent a la qua

litat del vi obtingut. Al voltant de 40 graus la llevadura sofveix, al 

principi, en la seva activitat, que disminueix d'una manera notable dels 

35 als 37 graus i sobretot en Ja seva vitalitat, car cap als 4,0 graus, 

algunes varietats de lle·..-adura cessen de treballar i a voltes moren; 

d'altres resisteixen però no reprenen llur acció fins després d'un sensi

ble rebaixament de la temperatura. 

Junt amb la llevadJJ.ra viuen nombroses bactèri•es que teniBID. com a 

temperatura ' òptima 37-38 graus. Si el most no és àcid, els microbis 

inútils i perjudicials es desenrotllen d'una manera tan intensa, mer

cès a l'elevació de la temperatura, qu•e molest1810. amb llur número i amb 

llur acció la proliferació de la llevadura la qual es desenrotlla amb difi

cultat després i tot de la refrigeració del most. 

La tempe:r.atu;a elevada, demés, afavoreix o· augmenta la pèrdua d'al

cohol per evaporació, i el bouquet i el gust de .fruit s'atenuen en una 

proporció notable. 
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Tals elevacions de temperatura es produeix-en dprant les tardors cà

lides i sobretot en mostos rics en sucre i posats en envasos de grans 

dimensi.ons. El calor produït pel desdoblament del sucre és tan gran qwe 

la l'efrigeració per les parets esdevé insuficient. 

En la pràctica per obtenir bons resultats es pot a.dmetre que peJs :vins 

comuns cal que la temperatura del most en fermentació no arribi a·ls 

37 graus, i ·pels vins fins, 33 ó 34. Per aquests és més convenient que no 

passi ni tan so[s dels 30. 

Quan es considera l'enorme dtferència existent, des del punt de 

vista de la riquesa alcohòlica i de la facilitat de conservació, entre e!ls 

vins procedents de mostos refrigerats i els que proced·eixen de mostos 

no rcd'rigerats o re!frigerats massa tard, !hom arriba a la c'onclusió de 

la necessitat de la _refrigeració. 

Aquesta r·efrigeració deu éss~r feta a la temperatura de 32 graus i 

sobretot abans que el most hagi arribat •als 37 graus, i pot ésser feta 

fins per sota del 20 graus sense perill de perjudicar la r-egularitat de la 

iiermentació; s'obté, al contrari, un augment en la ~iquesa alcothòlica 

del :vi. 
Amb una bona installació aquesta refrigeració s'opera amb molta 

facilitat sob11e grans quantitats de líquid, ocasionant despeses insigni

ficants si es tenen en compte els aventatges que procura. 

Actualment la pràctica de la 11efrigeració és completament generelit

zada en els cellers de l'Argentina i de l'Argèlia. S'obté un refredament 

ràpid a temperatures re>lativame:nt baixes, sense fort consum d'aigua, 

amb apar~ll¡:; apropiats entre els quals, per exempl1e, cal fer menció del 

re!frig'erant capillar Lawrence. 

L'adopció de la refrigeració a Argèlia ha fet desaparèiJrer la fermen

tació manitica que era abans moli freqüent. Amb èlla s'obtenen, avui, 

vins més 'fins i de millor conservació, .car les tempel'atures poc elevades 

erviten ·el desenrotllament dels ferments dolents particularment perjudi

cials al vi durant la feq:n~tació secundària. 

P. ~-

Per què no us dediqueu a la cria del cuc de seda? És una ind.ús

t?·ia fàcU i senzilla en la qual es poden ocupar dones, vells i criatures 

en una època de· l'any en que les feines tnel carnp són més aviat esca·sses. 

Un pw·ell de mesos de feina, feta a ca.sa, us poden prop.orcionaf un in

arés considerable . Deu moreres en plena producció us permeten de criar 

un unça de llavor de la qual obtindreu una cinqttantena de quilos de

capoll. 
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El conreu del fajol 

Bromatologia i economia de Ja planta 

F ET l' -estudi cultural en l' artiol•e .anterior, ens resta ara fer l'estudi 

bromatològic i econòmic per a que aquesta monografia sigui quel

com r-eal, que assoléixi -ei)sems el doble .concepte teòric-pràctic . 

En ·l'estudi crític d.els aliments gen-eralment emprats, sovint s'ar-

' riba a resu1tats contradictoris, deguts primerament 'a una mala inter

pretacfó dels .fets que avalen l'efe-ctivitat d'aJqU'ell aliment, i després al 

desconeixement absolut de la composició químic1;1. digestible de l'ali

ment que. es va a emprar, i preu a què resultaria l'unitat nutritiva, 

comparativament als altres aliments -existen"t.s 311 mercat. 

És per això que eiFi parlar del fajo•l i esmentar eis efectes alimenticis 

que en les diferents espècies animals hom ha pogut constatar, tenim es

pecial interès en publicar ensems unes quantes composicions correspo

nents a diferents estats del seu aprofitament, per si poden ésser una 

orientació. 

La :farina continguda en wquest 31quatil, per la gran analogia de lta 

seva composició a la majoria de les gramíni·es, ha donlat lloc a qul!l! no 

obstant i pertenèixer a la família dels poligons, s'haguí classificat entre 

Pls cereals. 
Diferents autors estrangers han fet d'aquesta farina un anàlisi qui

mic-biològic ben seriós, no obstant i ésser un aliment relathnament se

C'undari, ço que encara dóna molt més valor a llur treball d'investigació. 
El rendiment en .iarina, segons Arpin, és de 70-75 per 1:00. 

La composició d'aquesta farina és molt variable segons els autors. 

$egons GRANDEAU Segons. BOUSINGAULT 
% % 

Aigua ... ... ... 13'80 Aigua ... .. . ... 13'00 

Cendres. .. ! ... ... , 1'80 Sals minerals ... 2'60 

Matèries proteiques. .. . / 10'10 Matèries azotades ... 13'10 
Cellulosa ... ... 8'00 Cellulosa ... ... 3'50 
Matèries amilàcies. 43'80 Extractius no azotats ... 64'00 
Matèria grassa. ... 1'10 Matèries grasses ... 3'90 

Schener i Grirrimer han trobat en el fajol enzimes proteolítiques. 

Segons Ritthansan, la substànci'a azotada està •en gran part consti-

I 

I 
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tu1da per g.lutin-caseïna, mentr.e E. Fement diu <P.J'e està constituïda 
per fibrina i fibrin-çaseih:Ía. 

Els extractius no azotats; en gran part •estan constituïts peu· midó, 
78 per 100; sucre, 0'9 per 100 i' 2'9 per 100 dJe. goma. 

En la matè:r:ïa gl'ia...ssa ~!telwac va trobar-hi, demés de les grasses 
neutl'es, àlCids grassos lliur·es i 1 '88 _per 100 de lecitina." 

Les cendres són / molt riques en anhídrid fosfòric, potassa i mlilg
nèsla. 

Es, doncs, la farina en qües1J.i.ó un a•liment beh ac-ceptable, <Il}e bé 
es me·r.eix . entrar en les nostres .explotacions · ramaderes. 

Actualment, a les comarques cataianes on és més o menys conegut, 

és consumit baix dues d'armes dif•erents : direct:=tment en gra, per a ali
mentació de l'aVliram, entrant en la !I'ació ·en la prop.or.ció d'una meitJat 
per a' 1a r ecrla de pollets i d'un terç per a l'aviram en plena -explotació; 
en qualse\'ol d'aquestes dues Jfunci-ons econòmiques, forneix •eoccellents 
produ<:tors i demés sembla que actu:a d'estimulant en la posta. " 

Reduït a fari!D.a és •consumit en la recria d•e. poroe-ll.s, també amb 
òptims resultats. No coneixem pas •a:ltres dades a Catalunya. 

A Itàlia, el Dr. E. Poti pa:rla amb elogi d'unes experiències fetes en 
l'engreixament de vedells en les {fUie s'obtingué una carn molt ' blanca_. 
En l'·engreixement del porc és considerat a Itàlia com aliment de pri
mer -ordre, tant per a la recria ·com per a la reproducció i engreixament. 
Als cavalls se'ls dóna en la proporció d'un terç i sembla que· un e:x,cés 
els fa suar i torna lluent el "PM. En les ~aques lleteres, segons aquest 

mateix autor, un excés pot ·arribar a disminuir l•a producció de llet i 
influir en la composició de la mante:ga, disminuint la proporció d'oleïna 
i augmentant la quantitat d'àcids grassos volàtihs. 

A França, . .segons Guoioen, sembla que entra a formar p·art de J'alimèn
t.:ació d·e bou.s, moltons i porcs. 

Entrem a parlar ara d'una altra utilització g·eneralitzaga e}'). molts 

països amb algunes dades que es;n·entai'Ieun per la seva, possible apJlica-ció 
a les nostres comliii'qUes. L'utilització en farr.aúg·e: ver-d i sec .. 

Seg.ons •ei .gran bromatolòl<eig ja ·esmentat, el Dr. E. Pott, la varietat 
especialment indicada per a f:arr~tge és el PoL Fag. argenteum o Fag-

esculentum argente.um. 

La composició d'aqlJiest 1a~ratg.e tallat en plena :fioraiCió, segonts el 
mateix autor és: 

% % 
Matèria seca ... 16'40 Extractius no azotats ... ... I 7'60 

Id. ' azotada ... 2'50 Gellulosa ... . .. !'50 
I d. grassa. I' 0'60 C~nd!'es ... 1'20 

.I 
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Segons P. BBJess.J.er, de la matèria azotada total el 18 per 100 és 
co.nstituït per prDteïJta i el 10 per 100 p•er matèri•a. no proteica. 

En quant a digestibilitat és molt semblant al trefle vioLeta. 
Sembla qu.e en forma de !farratge verd i en pl·ena florac~ó, 'El[ mengoo 

bé totes les espècies animals, però començat a: granar, mostvoo :una oerta 
resistència a consumir-lo: 

La fenilficació és bastant clifi.cil. La composició d'aquest fenc, se
gB~da .la ;planta en pl!e.na flora:ció, segons W. Henneberg, és: 

Matèria s8Jca ... 
Id. Id. azotada ... 
I d. no azotada .... 

% % 
90'30 Ce1hilosa .. . 
10'60 Cendres ... . 
40'70 

' 

32'iO 
6'90 

Ara bé, per a •conservar el fajol segat durant la floració, serà prefe-
rible ensitjar-lo. 

Segons Baessler, el fajol ·ensitjat conté: 

% % 

Matèria seca ... 23'00 Extractius no azotats ... 9'30 

I d. azotada 3'70 Cellulos•a ... 6'7() 

Id. grassa ... 1'20 Cendres. ... 2'2{)¡ 

En aquesta forma és menjat amb molt de gust principalment pels: 
bovins. 

No cal esmootar aquí la gran importància de les plant81Cions de 
fajol per a l'aprofitament de llur flor en els grans oerntl'es d'apicultura,

. contribuint així al crèdit de· llurs marques. 
En aquests lhltims anys ha 18ntrat també en l'ornal!lentació de parcs 

i jardins, donant als ·parterres, amb llur flor blanca, un bell aspecte 
de formosa nevada >en p1e i.stiu. 

Resumint, direm que creiem es tracta d'un con11eu exceUent a totes 
aquelles comal'ques les conilicions olimB~tològiques d~ les quals cor·res
ponguin a les ja esmentades; que emprat en la alimentació del bestiar 
!'esulta un aliment més excellent encara, guaitant sempre, però, aque
lles normes ,generals que ja han esdeving:ut elementals en alimentació. 
Així, el proc4s ·d'adaptBJció a aqu'Elst aliment, deurà ésser regular i 
sistemàtic. En lo possible es procurarà donar-lo degudament, mòlt i 

' més o menys cuit, segons les, espècies animals. La radó es f{)rmarà 
sempre a base de dos o tres aliments com;plem8!lltaris, segons les norm~ 
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de racionament. A¡questa circumstància tindrà .més interès encara , 

quan es dongui en forma de farratg·e verd o sec. 

Una quantitat arbitrària, lo mateix que en els altres farratges, su

lJOSaria una propensió vo.luntària a la diarrea, inflmacions vesciculars 

de la pell, erupcions tinyoses, que c8Jmp en principalment sobre <els bo-

vins, constituint una veri1able malura: el fagopiTism.e. 

Aquesta malura és el gran argument de molts autors per a comba

tre aquest conreu. 

El fet és que es tracta d'una mal11ra força dre<sconegu da, a lmenys 

clímcament Veiem qo que diu el .gran patòleg Damman : 

"Un fungus i les seves espores colpei~en el fajol i són la verit able 

c3.usa del fagopirisme. 

»Aquest fungus i aquestes espores influeixen en el gust i la seva acció 

nociv•a es pot explicar en la descomposició de -la part colpida amb des

t>nrotUamen: del ptomaïna verinosa. 

nAixi s'explica que ei ifajol no sempre sigui verinós, ço que depèn 

tle climes, localitats, anys, •etc.» 

Aquest criteri tan seriós com franc, creiem que és la última paraula 

en parlar de fag.opirisrn~, mentre la veritable causa r<esti un de tants 

secrets de la química biològica. 

XAVIER RIERA 

La bnsa en l'alimentació del bestiar 

L 'aprofitament ru~s su_b-productes de les indúst r ies ru.raJs no és gaire 

complet a Catalunya; ni la sansa lli la brisa, per n o citar més 

que els dos de major importància, són utilitzats en la forma deguda. 

Creiem per això d'utilitat traduir de la revista italiana ull Coltivatore>• 

un breu article que tracta òe l'aprofitament de la brisa en l'alimentació 

del bestiar, tema que ja h3: estat estudiat altres vegades ·a les planes 

d'AGRICULTURA, però que èal tractar sovint, úniea manera de !er in

~eressar els lectors. Heu's aquí l'arti~e : 

No hi ha dubte que els !Productes del cep poden ésser utilitzats en 

l'alimentació del bestiar; la qüestió ha estat resolta ja en les èpoqu es 

de crisi vinícola deguda a sobreproducció. 

En un fulletó del Dr. Somma, publicat en 1904, 1'1argument és ex

tensament tractat i les condusions a les quals arriba l'autor demos

tren que l'ús de brisa destillada en l'alimentació, és út j,l. 

.. 
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Els anàlisis de Somma 

a la brisa: 

de Mensio don-en la següent romposició 

Aigua ... 

Cendres ... ... 

Albuminoides 

Cellulosa 
Extractius no nitrogenats 

Grasses 

Brisa 
destil ·Iada 

sense gr" net) 

56.98 

4.62 

11.02 

46.12 

24.43 
8.43 

Brisa 
destillada 

(amb granet) 

59.10 

9.05 

9.99 

47.93 

23. 71 

5.12 

Anàlisis anterior s d'altres autors porten les dades segünts : 

Albuminoides 3.70 12.90 

Cellulosa 4.10 22.10 

Extractius no nitrogenats 10 34.35 

Grasses ... 1 5.75 

Menozzi i Niccoli, en llur Manuale de l'ali.mentació del bestiar, atri

bueixen una digeribHitat del 50 per cent als principis continguts a la 

brisa, i comparant aquesta composició .amb 'la del fenc de qualitat mit

jana, es troba que la brisa té un v-alor nutritiu igual a la meitat del 

valor d'aquest f~nc. La relaçió nutritiva de la brisa és 10,2; les uni

~'ats comercials, 30,28'. i el seu valor com a ~arratge és d'unes 3,03 lir-es 

pet quintar. 

Per tant, sovint convé de consumir la brisa a la quadra en lloc 

de vendre-la a les facines . 

Sola, ·però, la brisa no constit].leix un aliment complet o suficient; 

és necessari afegir el 5 per cent en pes de turtós (Müntz) o melassa. 

La Sucrera de Spinett, a .Marengo (Alexandria), fabricà des de fa al

guns anys un aliment concentrat a base de brisa i melassa. 

Cornevin aconsella pels bòvi·ds els següents tipus de racións 

I. 

n. 

Brisa ... 

Boll 
Fenc d'alfals 

Brisa ... 
'Fulles de morera 

8 quilos 
2 )) 

12 )) 

15 quilos 
7 )) 
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Pels animals a l'engreix: 

I. 

Il. 

Brisa 
Turtó de lli 

Segó 
Fenc de veces i ordi granat 

Brisa 
Turtó de cotó 
F enc d'alfals .. . 
Blat de moro .. . 

Agricultura 

3 quilos 
1 )) 

0,5 )) 

12 )) 

6 quilos 
1,2 )) 

8 )) 

1 )) 

Muntz ha demostrat la utilitat de la subministració de 4 quilos de 
brisa al dia, per ovella. Els cav,alls també suporten bé l 'alimentació a 
base de brisa, melassa i civada (Papelier). 

També a Asti, el Senyor Boano, ha trobat convenient l'alimentacjó 
amb brisa als animals a l 'engreix i als de t:r:eball . 

. Marchi, en base a experiències, aferma que la brisa ha servit per 
a fer la ració més rica en princi¡pis nutritius i que les vaques · així ali
mentades han augmentat de 'pes; aconsella de 8 a 10 quilos per cap. 

El _granet és recomanat per a l' alimentJació de l'aviram i dels co

nills. El Doctor Oliva ha experimentat també l'aJimentació amb raïm 
i -ha obtingut resultats econòmics positius. 

Hi ha l a qüestió si la brisa pot fer mal al bestiar. , Ha estat consta
tat que el ,raïm i e1s sarments verds provoquen diarrees i que l>a brisa, 
al cap de temps, irrita :1es v~~e·s intestinals ti que d·etura o dismi
nueix la producció de 1~ gallines ponedores. Cal recordar que el raïm 
conté tartrats 'Í. sa.:ls de magnèsia, que són laXl8.Ilts; el matJeix passa 
amb la brisa. Els sarments llenyosos, en. canvi, contenen taní, que 

és astringent .. 
Els !Productes de cep són rics d'àcids que dissolen les reserves ani

maJs i per això consumeixen ealor, és a dir, ·produeixen fred. Són 
veritables refrigeradors. D'altra banda, les pallofes -contenen matèria 
colorant vermella, productore de calor. 

En general, la pobresa de principis albuminoides i de grasses fa 
que els productes del cep s'hagin de considerar com boníssims ali
ments per al bestiar; és indispensable, però, d'usar-los barrejats amb 
aliments concentrats que els completin i en disminueixin el possible 
l'efecte perjudicial. 

A. CAUD:A 
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Per la regió baixa de I 'Ebre 

L A mn~ca oleària poc quefer té enguamy a la comarca tortosina, .car 

la seca li ha de'storbat les seves malifetes; les poques olives que per 

raresa s'aguanten dalt d':un benaventurat arbre, no es troben en condi

cions per ésser parasitooes, perq:uè totes elles estan arrugades cam a 

panses; la pul pa és tan escatimada qUJel l'insecte amb ·el seu instint, ha 

com_près no devia desovar 18.1 fruit, perquè el cp.c no trobaria ni prou 

carn ni prou espai rper evolucionar convenientment. 

En eanvi el brunzir d'aquests dipter.s revoletejant pels garrofers, 

manifesta be.n clarament Bll que oerqu•ent per aquells encontorns : la gota 

de la garrofa; gota abundosa des dels voltants de Sant Jaume fin que 

e¡¡ barrusquen, excessivament ensucrada, que tots els matins penja a 

l'extremitat inferior del fruit, emulsió del sucre de la garrofa amb la 

precipitació de l'aiguatge que té lloc la major part de dies des de bo

ca de nit fins bon després de l'eixida del sol. 

Humitat i dolçor; ve't aquí les dues coses amad-es d'aq:uests insectes; 

ll.ra treiem conseqüències. Per això hi ha divisió de parers en els sis

temes Berlese i Lotrionte per combatre la mosca, essent molts els que 

creuen que en anys humits deu donar-se la pre.ferència al Lotrionte, 

però en comarques seques el Berlese pot donar millors resultats. 

No és d·e creure que enguany !IJUgui treure's oap demostració dels oli

verars experimentals, però què hi fa aLxò ; és tanta la paciència que te

nim ~Sls pagesos, que r-es ens farà esperar un any més; ja hi estem fets. 

La s~cada ha perdut la collita de les olives, és veritat; els agrònoms 

recomanen treballar amb sovintesa el terreny per combatre-la, a fi de 

tallar l'evaporació per capilaritat com matar les herbes que poden 

robar la poca humitat que hi ha¡gi, aJfeblinb més i més l'arbre; d'ací ve 

el dry fanning. 

Ara bé : Aquest any les llaurades i cavades tan se val fer-les com 

no; les arbraries més mal portades, aquelles que cada dos anys sols 

reben tres llaur.ades, enguany semblen vilars models, e!l. terreny està 

net d'herbes, ni les brasseres ni l'agram, ni la canyota es veuen per 

oop lloc; és un encant, un mir~cJe; fins la terra no està afeixegada 

com si estigués treballada de rpocs dies, i la secada és tan gran que ja 

poden afonar que r-es d'lhumitat es troba, no comprenent .com els ar

bres encara aguanten les fp.lles, si bé lhi ha finques que lllmb un llumí 

cremariey. tota l'heretat; per ço molts pagesos al veure tanta desfeta 

arronoen les espatlles, i desencoratjats no pensen tornar a l'oliverar fins 

que una pluja hi faci tres pams de saó. 



I 

452 Agnculturéi 

També els arrossers es queixen de la n:ianca de plu ges, de la seca 
no, perquè l 'rarròs des de que es sembra fins que es sega vegeta poc 
més o menys en una doblada d'aigua de quinze centímetres; diuen que 
la planta no treballa com cal, perquè encara l'aigua del cel no li ,ha 
rentat [a cara. No ·està malament que digués•sim; .el fet és que' aquest ce

eeal que ací es cultiva irntensi>vament, bo i p.odrí·em dir exagera-t, ·enguany 

no reS¡pon a la cura dels pagesos ; la planta no ha goixat com deuria, 
ni hi ha la pa,lla corresponent als adobs invertits, perquè e~uany 
tothom ba adoba,t més rfort que de costum, esperança,ts d'obtind'l'e el 

màxim de colli'ta, i per fi de f·esta, sembla que una mala11i·a vol compro

metre la collita · fallant el gra. 
Quina mal8Jltia és? E1s tècnics per ara no ho ham aclarit; els 

uns l'anomenen brusone, ·els altres puccidia, els altres fusarium, d'àl
tres la classifi•quen .com un accident, i per fi, els pa¡gesos l'anomenen 
moscat; és a dir, tants ca:ps tants barrets i.. .. ¡si en fa .d'anys qui\ :va 

l 
la cosa; té molt · m 9lt d'aparegut amb lo passat amb el flagell de la 
ll agosta i l 'antiga Mancomunitat! 

Potsèr ara amb la nova reforma dels Consells !Provincials de Foment 
~rau ren;¡ 1' aigua clara, perquè ar a ja nó dominarà el parer dels savis , 
com eren nomenats aquells vocals que aportaven dins aquells organis
mes el &8').1 ··concurs desinteressa,t, tal vol-ta insufidentment científic, però 
sempre amb bon·a voluntat i encertadament. 

Es de suposar que la Granja Arrossera de Catalunya d·eu estudiar l'a 
mal8Jltia i àdhuc trobar una solucti.ó ; estarem · a1 tan to, i lo qJJ.>e~ suene 
sona1·à; al ' seu t emps ja en parlarem; per ara sols podem avençar que 
les plantes de terrenys pantanosos cone:gudes pe.r senills ( carrizos) des 
de primers de juliol esta.n farcides d 'aquesta malaltia, a les fulles es 
presenta ¡per l'estil de la roja i bé pod.ria ésser que 'aquesta planta e:JÇ.:' 
jJOntània hagi sigut la cauea de la invasió als arrossàrs. 

M. FIGAROT 

Algunes notes sobre selecció i hibridació 
I 

D 'ernçà d'uns quants anys, el món cientific agrari s'ha lle<nçài amb 

apassionat interès als estudis de genèti•ca i s·elecciQ. Val la pena 
per això d-e dedicar unes notes de divulgació per ·a -explicar a.ls nostres • 

lectors ço que es perse~ueix ainb aqJJ.ests treballs i també, breument, 
com se portén a cap. 

La seleccitó M ple-r obj ecte el millorament de les plantes comeades; 

I 



.t.1 yncultw·a 453 

ço és, l'exaltació de llurs qualitats i la reducció de llurs defectes, i pot 

fer-se tant en els v·egetals que es reprodueixen per llavor com en els 

que es multipliqtl!en per bulíb, estaca, empeJt, etc:, ço ~s que es multipli

quen agàmicament. 

Aquests últims, peTò, estan poc subjectes a variacions i solament 

sofreixen modificacions per acció -de l'.ambüm.t .en el qual són conreats. 

No variem, doncs, per una força natural que ells portin a dins, sinó 

per influèncía dels agents exteriors. 

Així, una vari•etat de cep no canvia si es multiplica per murgó o pe-r 

estaca, però si les noves plantes obtingudes es porten en climes o tà

lenys di-f.e11ents d'aquells on es vam prodUJi.r, poden solfrir importants mo

dificacions tant en sentit progressiu com regressiu. 

Hi ha d'això un cas ben conegut que P?t -citar-se entremi·g d·e mil 

altres. A Andallli3ia existeix una varietat d'oliveres, la Manzanilla, que 

és probablement la que . dó"JJa ·eis frpits més grossos del món. Trans

portada a Catalunya, a Itàlia, als Estats Units, és a dir, en lloc did'j:!rent 

de l'oríglnarl, la roa.nzanHla dóna fTuits molt més petits. ·Però hi han 

-casos de millorament, que són els que s'utilitzen i els que es cerq].Ien. · 

Sovint s'usa i~troduir de l'estranger o de regions llunyanes noves 

~arietats de plantes d·e les quals s'ha lloat la productivitat, i quoe: con

¡·eades en el nostre clima no do·nen els resultats esperats. Això d1epèn 

essenc:ila.lment de 1es condicions di!f.erents d·el clima, del teTreny, etc., en 

les quals la planta P.n portada, que podien no ésser-li favorables; i la 

degenera·ctó és més ·freqÜ'ent quan es porten plantes de climes . càlids 

.a climes frescos, de terrenys fèrtils a terrenys pobres, de terres fond•81S 

a terres supé:nfl!:ials, de ll~cs humits a llocs secs, etcètera. En canvi 

.si {!e llocs pobres, secs, .et.c., es porten a llocs fèrtils, fnescals, etc., la 

varietat deg·en•eTa molt poc, no degeneTa o millora. 

Per això pot ,dir-se en Unia general que abans -d ' introduir varietats 

Joru.nes cal 1:.ensar en millorar les indígenes. 

En -!a repToducció P'er llavoT, en canvi, les variacions són, en .gener~l, 

més fàcils i més fondes encara que no hi hagi canvi d'am.bilent, sob:r.etot 

.si té lloc la fecunda·ció creuada, ço és, si les flors d'una planta són 

fecundades amb polen d'altres flors de la mateboa planta, o millor de 

plantes· dil{.er·ents. Les llavors que s'obtenen són millors i donen origen 

a plamtes !Xfés robustes i n;tés resistents als agents atmosfèrics. · 

La selecció es funda es po~ dir en la reproducció per llavor. 

Si es vol, per exempl<e, rrü~orar una cLasse de blat es comença per 

·escollir en el camp ·en el qual es conrea, la parcella on el cereal ha 

assolit m.ajoT desenrotllà!lnent i es presenta millor. Quap el fruit és_ 

.madur es procedeix a la recollida: .a mà de les ~spigues més ben conrror-

', 
' 
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mades, més plenes, prenent-les prtncipalment de les plantes més fortes, 

no volcades, i que més han fiJ1olat. Aquestes €Spigues es baten i s'escu

Deixen les llavors més desenrotllades utilitzant un cedaç o una garbe

lladora. 
Les llavors així obtingudes per.feobament fetes, estan evidentment en 

les millor~ condicions per donar plantes :vigoroses i abundantment fruc

tíferes. Si les cultivem en terra die bona qualitat, ben adobada, etc., 

repro~uiran plantes i espigues que per desenrotllament i produ~tivitat 

se semblaran 'a aquelles que o1iginaren les llavors i ·veurem aixi repe

tits en l!a. parcella sembrada, els caràcters de les espigues escollides. 

En aquesta nova parcella la selecció pot continuar-se encara. Es com

lJrèn que entremig d e tantes espigues n'hi hauran algun(ls-moltês o 

poques, car en això entra un xic la !fortuna-que per desenrotllament 

i riquesa estaran per damunt de les alti•es i contindran més llavors que 

aquelles de les quals pro0cedien les llavors que les originaren. 

Escollint aquestes espigues en la manera dita i continuant a repetir 

vàrJes vegades la selecció, pod,em arribar a millorar una :varietat augmen

tant-ne notaMemenú la capacitat de produir. 

La selecció, però, pot .anar encaminada no sol a exaltar la produc

tivitat d'una planta sinó també a intensificar un caràcter determinat, 

per exemple, la resistència al volcamenú, la composició <1eJs fruits, etc. 

En tots els casos es procedeix més o menys de la manera dita, escollint, 

però, J,es llavors que presenten més accentuat cls caràcters que interesS€n 

al seleccionador. 

&i, per exemple, vo1em accentuar en el nostre blat les seves aptituds 

a la panificació, caldrà, un cop •escollides les millors Thavors, fer una 

altra selecció consistent en eliminar les llavors dures, deixant les que 

siguin riques en midó. Els blats rics en midó són indi.cats per a la pani

ficació, mentre qp.e els durs-rics ·en gluten-van més bé per fer pastes. 

La sepa11ació d'aquestes dues menes de llavors pot ier-se examinant-les 

pe-r transparència: les glutinoses (dUl'es) són translúcides, mentre les 

amidàooes són opaques. El mateix mètode és usat per l'arròs. 

Cal atfegir que de vegades hi han propietats qtte •en certa manera són 

complementàries; .aixi els blats durs són 'normalment menys productius 

que els altres i pe-r això l'augmentar indefinidament una de les caraJC

terístiques vol dir redu'ir la ·característica ~omplementària. tPerò aques

ta. és una qüestió que interessa més al cíentific se-l-eccionador que no 

al pagès. 
Hem dit les normes essencials de la selecció i podem dir ara, per 

acabar, que el pagès Jes hauria de tenir sempre presents i practicar~les 

:-tmli rigor. La influència de la llavor és grandíssima en 1a producció; 

, 

• l 



Agricultura 455 

per això el cultivador •ha d'usar llavor seleccionada. Si no pot procu

rar-se-La d'una institució que ofereixi garanties, se 1a pot produir ell 

mateix procedint ~com s'tha dit, ·I"eservant per la sembra ].ma llavor esco

llida, la millor que les seves terres !hrugin produït, o, més racionalment 

.encara, destinant un tros de la seVJa fu:lca, el més fèrtil; .el més !!urat, 

a la producció de la llavor que neaessitarà per ,a la sembra de la resta. 

Es un f.eú demostrat que el sol empleu de llavor seleccionada-en el 

cas d1eil bltat, per exempLe-sense recórrer a cap més variació en els mè

tod·es de conreu, eleva el rendiment per hectàrea de 3 fins a 5 quintars. 

Això ' vol dir que Ca>ta!lunya, adoptMlt ri-gorosament la selecció, Ç'O és, 

emprant per la sembra solament llta.vor seleccionada en la forma senzilla 

que hem indicat, arribaria a produir la meitat més del que ara pro

dueix, reduint quasi a zero l•es importacions de blat. 

Les institucions -dent:L'ijques procedeixen, però, d'una manera més 

complicada del que hem dit . per fer la selecció, ,car cerquem t::•mbé plan

tes que presentin un major número de caràcters i propietats pròximes 

a la pei'Ifecció. N'hi hta pro{¡ amb dir que es té present: alçada i pes 

de la planta, pes mitjà de la palla per d-ecímetre; .el seu diàmetre al 

segon entrenús i a la base; alçada de l'espiga compieta; alçad·a de la 

poréió fèrtil del ràquis (part de la palla damlint la qual neixen les1 es

piguetes); alçadta del ràquis complet. Densitat i pes de l'espiga, nú-
1 

mero total de l-es IBspiguetes i número d·e les fèrtils. Número d'aquestes 

amb un, dos, tres, quatre, i cinc flors. ;fèr-tils, Pes total dels grans i pes 

mibjà d'un. Llangada i amplada mitjanes dels graus. Resistència al 

_rovell. LlaDg;ada de les arestes, aspoecte del gra, malalties, etc. 
AGR!COLA 

COMENTARIS 
Les fruites 

D'una conferència burg·alesa aprenen} que el cultiu dels fl'uiterars 

C'alifornians deu ell seu origen d'unes missions religioses, prenero.t peu 

les explotacions en l'.¡¡Lny 1850, el punt de representar ara un ingrés 

anyal de tres cents milions de dòlars. 
E.l con1-erenciant, ' senyor Braceras, glossant la puixança del país, 

diu: «Es ·desconeix allí (a Califòrnia) el pauperisme; arréu es nota el 

progrès . Xalets neltíssims pl:ens de comodita-ts, llnm elèctrica, telèfQn, 

banyeres; prats de verdor i flors, i automòbils que rtransporten els 

obrers a les fàbriques i mag-atzems! · 
Digué WiJson qua Nord Amèrica comptaba amb mitj•ans com .cap altre 

país del món: 18,000 empleats t~cnics que reparteixen arreu ensenya-

I 
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ments i arreu milloren les pràctiques. 'Transports rapidissims i eco
nòmics. 

Concursos i exposicions; lleis de protecció i vigilància; cultiu, poda, 
fertilització i desinfecció dels arbres; estives on es seleccionen_ els fruits 
per a oonseTveria >O -consum directe. Espòrt:ules i caixes d'èmbalatge 
models, baratissimes i de bell veure. 

Extensió dels conreu&? 

Cirerers . ... ... 3,446 hectàrees 
J->nmerés 47,210 )) 

Pomere~ . ... .. l ï 13,460 )) 

Nogueres 19,400 )) 

P ereres ... 9,040 )) 

Una Jl ei intervé les condicions dels fruits per a les vendes: madura
ció (no rema,dur); bon color; qualitat uniforme; deslliurats d'insectes 
i fungus, putrefacció i macadures; lliures del dany de gelades, rosti
dures de sol, grossor general uniforme en cada embalatge. 

Institut Internacional d'Agricultura 

Fou fundat a Roma el 1905 amb convenció de vàries nacions, Espa
nya entre elles, i mercès •al primer valiment econòmic de tre~centes 

miJ lires anyals ofertes pel rei d'Itàlia. 
Actualment hi estan a<iherits 72 E stats i en l'Assemblea de R .. ma, 

reunida del 2 al 9 de juliol passat, 57 nacions hi enviaren delegats. 
El caràcter de l'Institut és peT ara purament informatiu i estadístic , 

i el pressupost de despeses puja a tres milions quatrecentes mil lir.es. 
Amb l'aportació de les institucions Jliures, des d'ara admeses, augmentarà 
la vàlua de l'Institut. 

En la dal'l'era Assemblea preponderaren les delegacions nordameri
canes, un dels quals 11ep resentants afirmava pàrlar en nom de 4.000,000 
d 'agricultors. 

Espanya contribueix amb 80,000 pessetes anyals. 

L'electricit&t i les plantes 

De t emps era coneguda 1a influència de !'·electricitat sobre ~es p1an
t es; però sols recen<tment hom b.a arríbat a conclusions dignes de con
sideració i que poden rl;enir una l!.x'tensa aplicació pràctica. 

Per això ha e..o,tat necessari, però, de, canviar l'orientació de les ·r e
cerques. Un savi italià, Albert Pirovano, ha observat que l'apUcac.ió 

' directa del corrent elèctrtc a les plantes n o produeix resultats 
menys \,'llcara •aplican1J..la ~ la planta o a la llay;or, que són éssers ja 
formats . Ell ha pen~léllt d'utilitzar l'electricitat dinàmica per induc
ció, fent-la actuar d311Ilunt l 'òvul i el polen, és a dir, damunt els eie
ments sexuals, per modificar-los abans de llur unió. 

Amb aquest sistema ell illa pogut obtenir r esultats "¡orpren~nts: re
tardament en la !floració, 'fructi!ficació primerenca, nanisme, canvia. 

I . • 

ment de color i lforma de l•a flor, canviament de lforma i color dels 
fruits, augmen<t de fructifica,ció, modificació de la veg.etació, etc. 

El Govern italià s'ha interessat de seguida d'aquest,; expe·riments i 

\ 

. ' 
I 
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ha ·posat ra la disposició del savi un Jaboratori complet perquè pugui 
continuar le~: seves recerques, que seran fetJes sobretot ct::¡munt als 
ru1~bres frui-ters . 

Hom comp1~èn d·e seguida la importància enorme d'aqueS'ts estudis. 
Pensant només que en ço que ens inter-essa mes directament, no.s~altrcs 
desitjaríem que el savi italià pogués trobar un· ame.tller que florís tar
danament; ham·íem acabat d-e pe.rdre les collites per les glaçades. 

La carn congelada a Paris i a Barcelona 

D'el 24 d'abril ençà, s'han destinat 149 taules dels ·mercats die. P•arís 
a la venda al de.tall de ·carn congelada. La major part d'aquestes p1aces 

• han estat soHiciiades per grans societats d'import•adó, una sola de les 
<!Uals n'ha obtingut més dJe, tr-enta. 

Els impoi>tadors afirmen, i es bo de creure, que la carn congeladr, 
consumida actualment. ·a França és de 'qualitat força su.P'e:rior a la que 
era introduïda durant la guerra. · 

D'això es pot deduir que el públic francès que ja s'havia habituat de 
temps al consum de .carn ·americana com una necessitat d·erivada de 
l' e11cariment d'aquell aliment enfront drels recursos dels consumidors, 
ref-erma d'una manera contundent ·ei s·eu dret a ben nodrir-se. 

A Barcelon~, que amb tot i ésser un dels llocs de la p·enínsula on les 
classes trebaUaodores consumeix!e.n més carn (de carn · bovina solament es 
consumeixen anyalmenot uns dotze milions de quilos), distilm molt dels 
promitjos de consum per habitant d'altres paï.sos de raça físicament 
més forta, caldria que ens preocupéssim, oom la Municipalitat p·ariseu
ca, d'un problema d'una tal importància. 

Tots re·cordem com l'any divuit es faotu:r;ar.en amb destí a nostl'a ciu
tat unes poques remeses de carn frigorífica. Als -escarllifalls primicials 
d'un públic no avesat, escaraf·a·lls de ben poca importància, degueren 
a junf.ar-se una tal sèrie d'obsta0les per a regularitzar les remeses, que 
ben aviat a Barce1ona, d!e la carn congelad·a no s'en cantà gall ni ga

llina. 
I és ben mortifi:cant de veure com a les ciutats franceses pod:en men . 

ja.r la carn, SO'Vint dwes pessetes per qui1o més bal'ata que nosaltres, te
nint ·en compte la diJerència dels canvis i la igualtat de qualitat. 

Bé prou sabem qu-e tant a l' Argeíll·tina com a l'Uruguai, com a Aus
tràÍia i als Estats Units trobaríem la bona carn a baix preu, petò cal 
a.nar amb rcompte -en no ferir ·els interessos dels senyors potentats d·e 
les 11egions ramaderes espanyoles, qu.e fet i fet saben escudar-se rera un 
nn aranzel com un vulgar català. 

1::1 BaJrszcz 

En un dels .números passats sortíem ·amb un mot extrany: el moskon
fyt, avui ven1m a treure'n un d.e força més en1101V-essat; el barszcz. 

A pagèB hi ha una pila de productes que s 'acostumen a produir 
solament pel consum de l·a finca: el-s farrat~el:\ verds die: les finque-s 
vallesanes i del Maresma, pe.r citar un eXJemple. D'altl'es, com les ver
dur-es, han de vendre'o.1 ·en un moment donat a pre:us des-esperants, si 
és q11e íllO es volen perdre bous i esquelles. 

A:ve bé; si ens trobem un any amb un estoc d.e farrrutge VJe:rd S·)-

, 
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brer, prou bé que sabrem donar-li una sortida destinant-lo a la feni
ficació. Am!b les verdures que no valguessin 1a pena de vendre-les pel 
seu baix preu, en podríem fer conser-ves casolailles; amb la llet sobrant, 
mantegues, <formatges, etc., i així trobaríem sorticLes més o menys via
bles per a una bona part dels productes sobrers, transformant-los f'n 
altres cLe més fa{!il conservació, una bona part de les vegadee, amb 
l'aj1,11i g'enotil i gratuït d'uns petitíssims éssers vius, llevadures, mit
j>ançanb procet.1SOS de fennentació. 

Avui en- parlarem d'una cl:esconeguda 3/bsolutament al nostre país, 
popnlaríssima en canvi a Polònia, de l'idioma die la qual n'lhavem en
matllev.a.t el nom. 

Els polonesos per a -elaborar el seu barszcz nacional, parteixen de 
les remolatxes vermelleL~ sotmeten-t-les a un .procés de fermentació. 

Ben netes 1es bledaraves, les tallen a llesques i les posen en gerres 
de terrissa, recobrin1-leL4 d'uns quants centímetres d',aigua i collocant 
Loes gerres an els llocs més ca1ents de llurs cases, de preferència les 
haoít31cions del migdia o tarrnbé a lea cuines, vora les llars del foc. 

Promptament es declara una franca fermentació del suc endolcit, 
que durarà d'uns deu a quinve dies, passats els quals es cola tot plegat 
al travers d'uns sacs ben tupits. · 

D'a1questa roa.IlJera, s'ohlé un liquid rbgenc, forç·a perfumat, :viscós 
com oli, d'un gusi força agradable que és a la vegada dolç i acidulat 
(agre-dolç). 

Aquest suc, embotellat curosament, és el tradicianal barszcz polo
nè.'', no en malparJ.éssiu pas públicament i si alguna vegada fossiu 
l'onvida..ts a tastar-ne alguna sopa (una de les maneres de consumir-lo) 
vos prec ingènuament que d'una man>exa discreta me'n f.essiu sa.be:r 
vosbre parer. 

INFORMACIONS COMERCIALS 
Vins 

El gran temps per batre, car la secada ha persistit arreu, a excepció 
dels últims dies 16'!1 algunes comarques on les pluges han estat fortes, 
massa i :tot, i ·nan anat acompanyades de pedra que cap al costat de 
Manresa ha esmicorat els vinyats. · 

En -els demés aspectes, som a tnobar ben poqUJe'S variacions, perquè 
no acaben d 'activar-se els negocis, tontament. •encalmats; bé que cal 
dir que som ara els vinyaters els resolts a no vendre, tant més quant 
ja podem prev-eure que, filns a trobar-nos-ibi be.n arranjats, no serà (ni 
de molt) sobrer el most que encuparem. I, clar; poc i mal pagat , a tot 
hora té mercat. 

Som encara a l'entorn de les emperesides o incommovibles dues pes
setes grau-illectòlitre... ¡•Si en fa de temps qu-e · els viny¡ats senten l'a
dormidor set per vuit (rals) de la guatlla comercial! Fins ens hi en
-,onyem amb la mandrosa repetició de la botzinada tonada. En tenim 

l. 
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de Productos 
Químic os 

Sollat dc tcrro dc 
.:lasses cspcc:ials 
per al'airic:ultura 
J\clds Snlfúri.:, mnrii\ü.: 1 
nitri.:, purs 1 comercials 
Alums, Bisulfats de sosa -
SUlfat d'Alúmina, de sosa 
de zen.:. Plini de plom, Lltar· 
sUri, sulfur de ferro, etc. 

PIONtADA, 23 

Barcelona 
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Bascules 
caixes pera 

c~bals 

{p>~LÇ)~[r~~~ 
ParlAment, 9 
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AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció 

de 1-a llet 

: . 

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

Elevador Hnlticel'lnlar 

(aruclle 
La bomba que 
menys easta 

La única que s'lnstal'la 
sense baixar al pon 
Pot fnn.:ionar a mà 

T · 
Constructor: 

A. Piñol 
Les Franqueses 
ProwtiiCta de Barcelona 

En dirigir-vos a les oases anuno~adores, citeu AGRICULTURA 
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Si voleu conservar bé els vostres v ins llu ï
leu contra les ma lalties, atureu l'aug ment 

de l'acid esa volàtil amb el 

PASTORITZADOR DEPATY 
model 1924, sobre peus o rodes. Ap arell 

~~&::r- .:-r-.. el més per feccionat. Gran rendiment . 
Absolu tament eficaç. O perant molt fàcil

men t i ràpidament netejab le. 

Max Depaty, d e París 
.................................................................................................. . 
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BEZIERS 
( Fra n ça) 

EXACTITUD 
PRACTICA 
ECONÚMICA 

·································JI!································································ 
Filtre§ PINEL 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Brillantor 

perfecta' 
dels vins 

111111111111111111111111 

-Molt sòlid

Preu reduït 

PRODUCTES ENOLÓGICS 
DE LA MOLT ACREDITADA CASA 

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

,\oti-ferments. tan(ns. 
Coles de peix. gelatines 
CI ari fi cants, Sapes, etc. 

:··································································································: . . 
~ Representant: PERE SA NS- Lleona, 13, entl.- Barcelona ~ 
..................................................•................................................• 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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el botet ple i bon any si la .collita ens tr.oba camvüvts. Per resistència 
no restarà com tampoc per manca de fusta on estivar el suc; una i 

altra estan en l'actiu del vinyater que fins troba que podl'ia ésser re
curs el vi en aqueua general manca d'aigua que ha estroncat les deus 
en tantíssims indrets que fins els estiuejants són obligats a ' finir 'llur 
agradable exil retornant-se'n a ciutat. 

Mal 18.ny firns pels taverners multiplicado.rs que fiten amb esglai la 

dura necessitat de vendre el vi a natural arribada. 
Per unes i altres raons, els vinyats pateixen i en patim tots al veure 

la ·situació com una interrogant, car els raïms mostren una aturada i 
vénen endarrerits i amb pèssima maduració. 

PERE J. LLORT 

Olis 

Fa J].ns dies que -els nostnes comerciants estam ·esvenats; la camisa 
no els toca al cos per la por que tenen d'una incautrució d'oJ.is per part 
del gov-ern i aquesta pot estar fornamerntada en una darrera nota de 
ia Junta Cent1·al de Abastecimientos de Madrid, én la que diu que no 
es vol qu:e es pagui l'oli a més de 22 pessetes i mitja, l'arroVJa anda
lusa, sobr.e vagó punt de producció. 

Aquí a Barcelona res se sap de cert, però es diuen tantes coses .. . 
Siegons aLguns han amenaçat en fer P'agar .100 pessetes als detallistes 
i 1,000 al magatzemistes per haver apujat els pre:us sense autorització 
del delegat de proveÏilllents; aJ.tres •creuen que la inc•autació a preu 
de taxa es ,faria d1ns de poc; .em fi, es diuen tantes coses, que han fet 
que en sec es deturés del tot de fer operacions en el nostr~ m'encat. 

El preu d.e taxa. sembla que per Barcelona seria •a 51 duros; les 
últirn'es Vle<ndes ifetes abans de la nota a1ludida van ésser a 56 duros. 

També es diu que en un termini mol•t curt es .farà complir la 
llei; és dir, que no es deixarà barrejar l'oli d'oHv·a amb olis estranys. 

A Madrid, els comerciants sembla qu~ ja han estat avisats que no 
f•acin cap compra a més del preu de taxa. 

A Andalusia s'ban pre~ la nota, tal com ells acostumen, i continuen 
donant preus cars. 

La pluja d'aquests dies ha fet que millorés la situació dJels nostr-es 
·olivers, ço que encana que rno en molt, ooneficiarà la propera collita. 

La calrila del mercat d'aqUJests di-es ha fet que es paralitzessin en 
tot les operacions en rota classe d'olis comestibles, anant una mic-a a 
la baixa els olis corrents i refermant-se en llur p:reu eJ.s olis de cacau. 

Andalusia ja comença -a oferir els olis de la nova collita per entre
gar .en 1eols mesos de novembre i desembre; s'han fet algunes opera
-cions a 50 i 51 duros la carga sobre Bancelona, amb la clàssioa an
ticipació del duro per arrova, o sigui deu duros per carga. Aquestes 
operacions, qué són una espècie de sondeigs, ens fan preveure per 
l'•any que ve preus també cars. , ' 

A l'estranger. ib.an tingut també una important puja en els preus·, 
però aquesta no arriba a nivellar-se al preu dels nostres olis, sense 
comptar els drets de sortida; més la collita d'ells no es presenta massa 
bona i no seria d'-estramyar pugessin més els preus, de mame.L'a ,que 
els f{)S factible pagar els nostres i, demés, el dret de oortida. 
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L'estat de coses del nostre país, en relació a l'oli, ha fet veure coses 
que no s'h~vien registrat pas mai, i és il'emigr~:~-ció de les principals 
cases espanyoles a l'estranger per a preparar allí llurs marques. 

Són vàriles les cases d 'Andalusia que ja envasen fora els olis que 
destinen a l'HaNarua i Cuba, com també es dert J<Iue la principal 
marca d'oüs ·catJa.lana de molt prestigt a la RepÚ!bli·ca ',Arg1entina, , 
fa Ja seva elaboració a Gènova. Quines coses fa el destí; .no fa molt 
temps que es deplorava qu¡e els nostres olis amaven a Itàlia i FrançBJ 
per a ésser vlflnuts amb mann1es d'aquells pa~sos. Ara rveiem, 
al revés, que les nostres marques s'elaboren ·amb els ol1s Ita-
i!ans. 

Els olis al sulfur, no obstant la gran puj•a de les grasses p~er sabo
neries, no s'han mogut del Jloc i més aviat han baix,at. 

De preus, com es pot dir que .estem en uri estat qn~e no és nor
mal, no en donem cap; poden servir per orientar-€e els de la passada 
informació. 

LISIN! ANDREU. 
Cereals 

La situació actual dt;ll mercat de blats és d'una relatïva calma en les 
transaccions, motivada per la Tesistència dels farinaires a adquirir 
nous estocs als preus alts que estan regint, i que porten encara tendèn
cia a augmentar. 

Veiem ,que en poc més de dos mesos els preus d'aquest cereal ha:n 
augmentat d'un duro per cJem.t quilos; i el corrent alcista encara no 
s'ha estr noat. I com que els ben enterats farinaires han sentit a 
parlar, (ò bé els ho han dit a l'orella) de quelcom referent a intencions 
amagades de la Junta de Subsistències, s'est]men més sangrar-se en 
salut, no fos cas que els sortís un negoci com el d'en Robert amb les 
cabres. 

Solament podem veure aquests dies algunes compres fetes, de va
gons expedits sense voodre a l'origen per uns quarts colliters apressats. 

Si en els blats veiem el mercat a l'espectativa, en el moresc podem 
dir que més aviat està esverat. Sembla que enguany sense causa apa
rent prou seriosa, hi hagi interès en veure aquest gènere més amunt 
dels núvols. Les transaccions són només les més precises, i s'efectuen 
amb la màxima tjvantor . Qui té moresc se'l guarda, cregut ja , que la 
seva fortuna és feta. 

Sabíem ja de fa dies, que als Estats Units, la collita de moresc 1a 

donaven per ho i amlla; però enguany precisament, a altres centres pro
ductors de moresc, tindran collites per a compensar, àdhuc amb es
creix, aquella sensible pèrdua. Les notícies que es van rebent d>e 
Rússia, de Bessaràbia, de Romania, ens anuncien una bona collita. 

De Buenos Aires ens han ·dit que enguany podran. inundar mate
rialment el mercat i que bona part de la collita és probable que es perdi, 
podrint-se als camps per no trobar sortida adequada. 

Amb tot i això, els tenedors locals creuen en la fermesa d'aquest gra 
i el guarden prou bé en els seus magatzems. 

Encara no fa tres setmanes que es podien comprar embarcaments 
a 25 pessetes; en escriure aquestes ratlles, ja el preu flaireja la tren
t.ena. Cal anar molt amb compte amb aquesta puja insòlita, que sem· 
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rre havem vist que vera una pujada hi ll·:;t una baixada i .aquesta de 
vegades és tant o més pendent que la primera. 

Els altres cereals, sense novetats importants. 
Havem anotat les següents cotitzacions: 
Bla,J;s: Candeals Oastella, 44 a ·45 pessetes els 100 quilos sobre 

v.agó d'origen; extremenys, de 42 a 43'50. 1 

Farines: Extra blanca superior, a 63 !Pessetes els 100 quilos; extra 
blança corent, a 61; número 3, a 43'50; número 4, a 39'50; segones, a 
37'50; terceres ,a 32'50; quartes, a 30; extra força a 73 pessetes. 

:\!01·esc: PÏata, de juny a desembl'e, de 29'50 a 32L15 pessetes els 100 

q~lilos; disponible a 35 (preus caf.) 
. Ordi: arís, ·nranJOego o extremeny, de 35 a 36 pessetes; alacantí, a 35, 

els 100 quilos posats sobre carro. • 
LLUís. MARSAL 

Fruits secs 

Des de la nostra crònica anterior el preus de tots els fruits secs 
lw.n experimentat una considerable pu}a, deguda en primer lloc, a la 
torta demanda que ens ve de l'estranger i també a que en tenir al da-

. vant la nova collita, les existències de la vella ·escassegen fÓrça. En 
petites escales els preus han anat pujant d'una tal manera, que l'at
metlla. !POrta una diferència d'unes · catorze pessetes, i l 'avellana de 
tTenta cinc, continuant uns preus força sostinguts per les poques ofer
tes que bi ha a les places productores., Sembla també ben probable que 
les d,e la nova collita es cotitzin als mateixos preus o ben poc menys 
que les de l'anterior. 

La collita d'avellana continua ben preparada; però, en general, el 
gra no creix per manca de pluges. Aquest probable defecte sembla in
fluir força en la puja de ¡preus de l'avellana vella. 

L'atmella de Mallorca no ha ¡:;ofert ·CaP variació considerable, havent, 
però, d•é totes maneres, pujat unes poques pessetes. 

De pinyons catalans hi ba una gran escassedat d'ofertes, operant
se quasi exclusivament amb els de procedència castellana. 

Actualment es cotitzen als següents preu posats sobre vagó estació 
Barcelona. 

Ametlla en gra. Liargueta propietari, a 420 pesestes; Esperança pri
m,ara, a 423; ídem segona, a 410; comuna, a 390; marcona, a 430; pla
neta, a 430; Mallorca escollida, a 405; ídem propietari a 385; totes el 

sac de 100 quilos. Mollar en cl<;>sca a 73 pessetes els 50 quilos. 
Avellana !e'Il gl'a: Primera, a 324; segona, a 292 pessetes els 100 

quilos. 
Avellana en closca: Negreta J')Xtra, a 85 pessetes els 58 quilos; gar

bella\ia a go; propietari, a 79. 
·Pinyons pelats : Castellans a 320 pessetes els 100 quilos .. 

ESTEVE HOMS 

No descuideu cap de les petites indúst1·ies rurals: apicultura, avicul
tura, cuniciatum, sericicultuTa. Totes constitu-eixen tma bono; font d'in
gTessos. 

. . 

f 
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t .NOTICIARI 
-- Els .exportadon de vins de Tarrna1gona han ·adreçat al Djrector d'e 

la Companyia de Ferrocarrils del Nord 'p.n telegrama interessfmt-li 
ner a que es comencin ben a:viat les obr-es de la nova estació d'aqu~.

lla ciutat. 

-Els avellaners. En ' ge:Illeral tots els aveUarners de secà de Catalu
nya donaran enguany una pobre collita, amb tot i la ,revifalla que es 
nota a les com8.trques .aon com a La Selva, hi ha plogut quelcom. En 
canvi els avellrunus que s'han pogut !'egar permti'berl. prejutjar una collita 
ben remuneradora. 

- Crisi important. Rebem notícies de Palafr)lgeill de que continua 
per aquella regió el règim de sequedat .ext~ema, considerant-se perdu
des totes les collites. ·Cal notar que el ma1 resta agreujat per la fonda 
crisi que de molis anys 1>ernçà 18.travessa la indústria suro-taper~, aug
mentad!a encara consjderrublement pel desrniV'e¡]l monetJari internacio~o-

nal., .i la 1manca de mitjans econòmi-cs dels paiisds consumidors. · 

- Estadística. Extraiem de l' «Anuari estadístic d'Espanya» les da
des següents sobre la riquesa pequària espanyola corresponents · al .nou 
eens del bestiar: gallines, 25.102,975 caps; ' xais, 20.521,677; éavalls, 
722,123; ases, 1.137,980; muls i matxos, 1.294,912; bestjar boví, 3. 718,189; 
cabriu, 2.980,562 i ~oréí 5.151,988. 

-Per la defensa dBls boscos. S'han dictat darrer.ament una sèrie 
de disposicions ençaminadès a garantir l.à seguretat del nostre patri
moni forestal enfront dels perills de les · cremes involuntàries i inten
cionades. 

-El moresc a l'Amè?'ica. Les notícies d'enguany són ben contra
dictòries !Per 1a prdducció d'aquest cereal a les contrades de les Amè-
riques. . 1 . . , • 

Mentre éns diuen que als Estats Uñits la collita ha descendit fins a_ 
una ter.cera o quarta part, a l 'Argentina, en canvi, sembla · que hi un 
gros collitot, que àdhuc amoïna als productors, de por de no tr.obar 1a 
sortida prou >expedita. ,, 

-La collit.a de blat a Rússia ha estat de 2,1•53 milions de puds, equi-
valents a uns 344 milions de quintars mètrics, inferior en poc menys de 11 

la meitat a 1a .corresponent a l'any 1913 . . · · 

- Les patates . Els productors de là Costa de Llevant 'representats 
per mantes deleg-acions sindicals i pels alcaldes d'alguns Ajuntaments, 
han tingut una reunió a, Mataró per tractar 'dels seus intere11sos, i han 
adreçat u,na comurnicació .a:l Gov-ernador civil, en rèspO'sta a les tl.ispo
"'icions d'aquesrt, .en la que li exposen •l'estat de la seva pro'ducció i les 
solucion·s q¡¡e ells cr-euen indicades per a regular l'abastiment d,e· la 
capital. . 

_, I 
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-La ta.w per a la fa1·ina? Ens diuen que la Junta de Subsistèn

cies per eyitar una puja automàtica del preu del pa, motivada per l'ac

tual inc:nement dels preus del blat, _pretén establir una altna v-egada 

una classe única de farina, que es vengui a 60 pessetes, els 100 quilos. 

·Constituiria una altra solució el conservar els !!Jreus actuals, desmi

llorant la qualitat de la farina amb l'addició ¡:l.e més classe segona. 

Cal, però, de totes passades, servir bé i barat al consumidor, i no tirar 

per terra al productor, la .ex-tloreixent indústria molinera ·catalwa. Ja 

veurem com s'arregla. 

Bibliografia 
. 

lL VERMUT per A. Strucchi i F. Cm·pentieTi. Un volum de 274 planes 

amb gravats. •Casa Editorial Ottavi. , Casale Montferrato, Itàlia. 15 

lires. 

Es un tractat veritabJJement complet sobre ,i.a preparaJCió industrial 

d'•aquest vi .especial tan ·Conegut, que es comença ja a fabricar molt· 

bé també al nostre país. , En ell són exposats ¡;Jn forma ·clara i ben 

accessibne tots els detalls d'.elaboració . 

. ENFERMEDAD!'S CRIPTOGA.MICAS .DE LA REMOLACHA, per R. Gonzàlez Fragosa. 

Un fulletó de 32 pàgines, amb grav·ats. C.atecismos del Agricultor 

y del Gan.adero, Calpe. Madrid, 0'50 ptes. 

El Sr. Gonzàlez Fragoso, que és un dlels nostres micòlegs .espa

nyols, ha ·escrit un fulletó claríssim i exacte sobre les malalties de la 

bledarave, èosa que •constatem àmb satisfacció per tal com ben sovint 

e•ls fulletons de divulgació de patologia ¡vegetal que corren per les 

mans dlels pagesos acostumen a ésser escrits amb pedanteria estúpida 

L a estar pl-agats d'errades cientifiques, malgrat els diplomes i els 

títols de llurs autom. 

RoEDORES DEL CAMPO y DE LOS AJ?MACENES, per Angel CabreTa. Catecismos 

del Agricultor y c;lel Ganade.ro. tUn fulletó de 32 pàgines, amb gra

vats. . Callpe, Madrid, 0'50 ptes. · 

Tracta de la destrucció d'aquesta mena d'animals que tants danys 

oQCasionen no solament al camp sinó també a les cases. 

FORMULARIO DE TERAPÉUTICA VEGETAL, per A. Azanza y Azcona. Catecismos 

d·el Agricultor y del Ga.nadero. Un ¡full€tó de 64 pàgin·es amb gravats. 

Cal;pe, Madrid, 1 pta. 

Es una relació dels dilfer.ents productes que s'usen per combatre les 

malalties de Jes plantes. De cada un es detalla la manera d'aplicar-lo i 

~s casos pels quals és indicat. 
La seg,ona part del fulletó és dedicada a l'estudi dels apared.l.s repar. 

iidors d'anticriptogàmics li:quids i sqlids. 
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L'oiDIUM r EL MILDIU, per J. Sancho AdelLa•c. Cate.cismos del Agricultor 
y del Ganadero. Un fulletó de 32 pàgines amb gravats. Calpe, Ma
drid, 0'50 ptes. 

Conté l 'estudi d'àquests dos temibles flagells de la vinya, de les 
causes favorables i contràries a llur dJesenrotllament, i de la manera de 
rombatre'ls. 

En 'la última part són estudia.des les podridures (rots). 

LA ESTERILIDAD DE LAS FLORES, per L. Navarro. Catecismos del Agricul
tor y del Ganadero. Un fulletó de 32 pàgines amb gravats_ ~Iacl,rid, 
Calpe, 0'50 ptes. 

Estlrdia l'esterilitat de les flors d'algunes de ll.es més importants 
plantes cultivades (olivera, cep, figuera), explicant les cal{ses d'infer
tilitat que de vegades hom observa, sovint deguts a fenòmens d'avor
tament floral poc cQIIleguts encara. 

CONSULTORI 

R. s. 

En ~q uesta secció es respondrà gra
iultamenf í per lorn rigurós, a totes 
le,; consulres que facin e I s llegidors 

C. F ., CIUTAT.--La major part de les llavors forestals germinen am:U 
dificuliat si són ·Sembrades directament al camp. Generalment s' 813-

tràtifiquen des de la tardor en sona fresca i es sembren a la prima
vera. Hem llegit que alguns viveristes obtenen bons resultats posant 
la grana en aigua èonstantment renovada durant alguns dies. Aquest 
mètode és més ràpid que ¡'estratifwació però res més. L'important és 
que adquireixi la llavor en cases se-rioses. Moltes vegades el fracàs no 
éE degut més que a la mala qualitat de la llavor, que, essent -massa 
vella o havent estat malament conservada, ha perdut la ~acuitat ger
minativa. L 'essencial és començar per aquí. 

Respecte al demés que ens diu, mirarem de complaure'!. 
I 

A. I., <:;AsmLL DEL REl"IEL -Acceptem de bon grat la seva suggestió. 
Esperem en un dels pròxims números de poder-lo complaure. 

M. E. B., CIUTAT. -Creiem que quantitats tan petites d 'adobs qui
mies com les que necessita per les seves •flort:¡, les trobarà a les 
drogueries importants. Les flors, naturalment, li agrairan l'adobada. 
Recordi d·e no limitar-se 'a usar adobs químics; !IJOSi també matèria 
orgànica, per exemple, terra vegetal. Els jardiners probablement n'hi 

"vendran. 

LL. M. G. , LES PRESES.- Pot adquirir el llibre, A. Nogués. El gusa
no de seda, ptes. 1'50. Llibreria Pui,g, Plaça Nova. 
' També pot dirigir-se al Foment Nacional de SeTicicuUw·a, Alta de 
Sant;. Pere, 1, Barcelona, que li enviarà gratuïtament alguns fulletons 
de !Propaganda que podran ésser-li útils. 

Un <lels nostres collaboradors tractarà aviat d'aquest tema. 
R. ·s. 

" 
r 
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~ ~!:~:1~: ::. ~~ t~i~ ~ ~~ :p~ I 
GRIJP§ ElE(TRÒGENJ 

- 1 lnsrat ·tacii'IIS cum¡Jier
tes per a regors i ele

vacions d'aigua 

NOTORI SEMI· DIESEl 
"(liHllX" 
PER A OLIS PESATS 

Tipus industrials, 
agr ico I es, elèctrics i 

marins. 

Des de 6 HP en endavant, amb un o més cilindres. 
Consum de combustible: 250 gra~1s per HP hora . . 

]o8ep Coma8 i c.a 
Bailèn, 19 "' BA.RCELONA. 

PER .11 LUJl'l 
I fOR(:.II 

= 

•lllliiÍIIIIIIIItllttlllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllltllllllllllll
lll lllllllllllll lllllllllllllllllllll lllllliiiiiJ¡:; 

:,lllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllfllllflllllllllllllllltlllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

! ' - La.grada,més ! 
~ ;e:~=n~e~ :,;~ -~=~ 

Meravellosa en el seu · tre

ball. Enginyosa amb el seu 

sistema de plaques mòbils 

amb 3 puntes. - Magnifics 

Patentada resultats en terreny tenaç 

Guílle111 Cottí 
!!!!!!!! Enginyer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Provença, 36:Z. 

-==_====i 
BARCELONA 

Maquinària Agrícola- Vinícola- Oleícola 
lnstaNacions completes -Demanin-se catàlegs, rejer~ncíes i certificats 

~liiiiiiUIIIIIIIIIII:IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ : 
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AVECURA 
L'únic preparat eficaç contra el CÓLERA, PEPIDA, DIFTERIA 

malalties del fetge de les 

GALLINES 
I DEMÉS AUS DE CORRAL 

Engreixa i les fa més ponedores 
Demani's en Farmàcies i Drogueries 

AVECURA 
(Nom registrat) 

M. Presos 
Palafrugell (Girona) ..................................................................................•.........•...... 

l=r .. ·p·¡ .. p¡E:·R·s ........... ~.~ .. p·¡JiG .. ;·;· .. ·· 
Espei:lalltat en Papers flltree s a Iv ador puig Fabricació de Paper Pergaml 
per a farmàcia, vins, olis 1 da- Enric .Granados, 5 (abans per a grasses, xocolates I ln-

Universotat) - Tel. 3581 A dústrles derivades de la llet, 
BARCELONA en competència I qualitat als 

Úniques fàbriques a. Espanya seus similars estrangers; es-
Casa fundada on 1900 peclalltat en els tipus per a 

PAPERS llN GENE~AL filatures i també per a perga-
mins fantasia 

IT)éa usos Industrials .. Exls-

tèncla permanent per a servir 

tota classe d'aparells filtres-

premsa 'per Importants que 

- - siguin les demandes - -

-~JIII IJIIIIIIIIII IIII IJIIIIIIIIIIIJ.I IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIUI IIIJIIllllllll lll lll llllllllllll fllllll llll llllllll .'llllllll~ 
I 

LINIMENTD 
ALDNSD DJEA 

1 PARA 

Cabal los, Mul os y Asnos. 

No mas fuego ni señales en la piel. • --Vejlgaforioyresolutivo el mas activo 
Y económico de cuantos se conocen. 
No dçja fa_marca mas feve en la piel. 
Se garanhzan sus efectosy actividad. 

Se envia un fra;;;;;-;:¡e muestra a los 
Sres.Veferin~s que lo pidan. 

DEPOSITARIOS: oJ.URIACHvC~ (S.ENC) 
8RUCH, 49.- BARCELONA 

TIPOGRAFIA 
E.MPORIVM 
Societat Anònima 

Forlandin&, 9 i 11 
Tolèfon · 5329 A. 

La gran capacitat dc! 

rendiment de nostre 

~oderníssim utillatge 

i la seva absoluta perfec-

ci6 ens permeten a ten

dre no sols a lla prod ucci6 

pròpia, sin6 també a 

qualsevol altre treball 

que els nostres amics i 

el públic en general tin

gui ab;; encarregar-nos. 

En dirigir-vos a les cases anunciador~ citeu AGRICULTURA 



VITTORIO SERRA 
Carrer Viladamat, 126 · Telèfon 937 H. 

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

Representant general i depo
sitari dels Productes insecti
cides Anticriptogàmics de la 

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

CLAPÉS y 

La BOMBA que 
reuneix les ca
racterístiques 
més aventatjoses 

ÉS LA 

TANK 
La ÚNICA que no té estopada 
No necessita engrassament 

Repreaentaat exclusiu: 

J. Marista.ny Casajuana 
Cons u lat, n. • r : Barcelona 

JULIA 1 

abans JOSEP SANT ANA SOLER 

Agents exclusius per Catalunya dels Super
fosfats de la •Compagnle Bordelalse dee 
Produïts Chimlques• de Burdeos. 

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

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

Cran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

·---------------~----------------· 

Campió oficial durant 
17 anys consecutius 

Màquina d'escriure 

UNDERWOOD 
Companyia Mecanogràfica 

Guillem Trúniger, S. A. 

Balmes, 7 Barcelona 

···················--------------· En dlrlgir-voe a tea oaa&& llllunoladoree, olieu AGRICULTURA 
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SULFATADORA 

BACCHUSa70~~sa 

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 Agrfcoles 

t· 

~LLAVORS PER--------------------------~~ 

A FARRATGES 
DE PURESA I 
GERMINACIÓ 
GARANTITZADA 

XANCO I CALVIS 

No compreu sense demanar 
preus a aquesta .casa 

Bailèn , 2, entl. 
BA~CELONA 

c:ompaf!nie I1inière & I1etallurt!lque d' Auzon, §. A. 
~--~--~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~PARÍS~ 

PRODIJtiES INSEtlltWES 
PER A lA A6Rlt1JUDRA 

A~SENIATS DE SOSA TOTES 
G~ADUACIONS :: ARSENIAT DE 
CALÇ :: ARSENIAT DE PLOM 
A~SENIAT DE .POT ASSA :: ACE-

TAT DE PLOM NEUT~E 
:: BOUIAE D'AUZON :: 

Molins i l riturodors "lORHHS" 
Pera Moresc, Gar
rofes, Faves, Sè
gol i tota classe 
de cereals. Els de 
major rendiment i 
de més durada. 
Proves gratis. 
Més de cent cartes 

de referència. 
I'IARC TORRAS 
Anteu. 12 
Bll re e IODA 

Agent·Deposltarl exchuiu: 

M. A. PLANAS 
Establert-jullol1824 

Comerç al per Major de Drogues 
~roductes Quimics, Herboristes i 

Productes Colonials 
Passelst de 111 Indústria. 3 2 
Dlrec:elé Tel et.: "PIAPL.DI.IS .. 

B A R t E l O N A 

Economia I 
i Finances Editorial 

Revista 
Quinzenal 
d'Informació 
i Divulgació . 

Catalana 

I 
S. A. 

Rbl. S. Josep, 

16, pral. I 
1 

Barcelona 

En "'iHrïgir-vos ~ ' tès ·oases anunciadores, Cft81.1 AGiiJCULTURA 



REFRIGERACIÓ " 
DEL MOST FORA 
DEL CONTACTE 

DE L'AIRE 

amb el refrigerant de 
cobertes movi b I es 

Suprimida la circulacïo 

interior dels mostos 

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

Refrigerant Capit· lar "LAWRENCE" 
E . . , p t St b 192"' {GRAN PREMI 

XpOSICIO as e ur ~ ras urg u 2 DIPLOMES D'HONOR 
BlRON & LIEGE Enginyers constructors LJLLE (França) 

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

Declarada d'Ufllllat P6bllca pel Ministeri de Foment en 3 de maig de 19%% 

L Y 11 111 E & RE z A. De5bdeec:l6 I de50dorUzac:l6 proWàc:Uea en ~en er aJ. 

ZOOLYIIIIE. Per al be5Uar. * A&ROLYIIIIE. Per all c:amps. 

Consulta t~cnlca gratis. "" Fullets especials a petició. 

Conc:euJo• s A JNTRA Rambla de ClllaiDDfa, 66 
nlll'll mates e e B A R C E LO N A 

En dirl¡tlr-vos a tes cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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O D 
SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

) 

(Societat Anònima) Continuadora de 

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

••• • •• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

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

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ TREPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics Aparells d'anàlisis de vins 

Mobs químics Sofres i Sulfats I 
,__,;,..___ ___ _ 

Publicacions Agrícoles u CALP E'' 
CATECISMES DE 
L'AG"RICULTOR 
I EL· RAMADER 

Medalla d'or en el Concurs 
Nacional de Ramaderia, 1922. 
La primera biblioteca escrita 
per a Espanya i paisos ame
ricans. 
PUBLICATS BAIX 
LA DIRECCIÓ DE 
LLuís DE HoYos SÀINZ 

Els Catecismes de l' Agricul
tor i el Ramader. fulletons 
d'Agricultu ra popular i pràc
tiques agrícoles i pecuàries, 
consten! de 32 pàgines, de 
190 per 135 mm., amb tipus 
de lletra molt clar, llegible i 
profusament il·lustrats en el 
text i amb làmines en negre 
i en color. 

A MADRID, • Casa del 
Libro• , Avda. Pi i Mar
gall, 7, i a BARCELONA, 
carrer Mallorca, 460 
Aquesta Revista serveix als 
seus subscriptors les Publi
cacions Agr!coles • CA LPE. 

150 CATECISMES PUBLICATS 
Sèries I a 111 - Ciències fonamentals i econòmiques 

1. - Como se mi de un CJimpo. P. Gonzalez 
Quijano. 

2 . - Combustibles agrícolas. P. lv\artínez 
Sttong. 

3·- Motores de viento : molinos. - F . Doreste. 
41.- Cerc as y cerramientos. - J. F. Uzquiza. 
42. - Como se hace un pozo. - L. Pérez Cossi o. 
4· - Formación de la tierra laborable.-J. Dantín. 
5. - El observatorio meteorológico del agricul-

tor. - H. Alonso. 
6. - La predicción del tiempo en agricultura. -

N. Sana. 
43 - Selección de semillas.-A . García Romero. 
44- Crecimiento de los vegetales. - E. Fer

nandez Galiana. 
7. - Accidentes del trabajo en agricultura. -

L. Jordana de Pozas. 
8. - Arrendamiento de predios rústícos. - D. de 

Buèn. . 
g. - Como se piden aguas para riego. - M. Lo

renzo Pardo. 
45.- A parceria agrícola y pecuaria.-1. de Casso. 
46. - Bodegas cooperativas. - J.. del Cañizo. 

Preu de cada Rúmero: 50 cèntims 

Tip. Emporivm, S. A.- FerÍandlna, 9 i li - Telè(on 5329 A.- BA~CELONA 
• 


