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Plaguicida 
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¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!! 

Ela bo · 
rats per: 

Assegureu les vostres 
collites-Podeu tenir el 
vostre 

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

A va lats 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 tècnic que us re
soldrà gratuïtament les 
vostres dificultats -

No són veri
nosos- No 
corroiexen 

Demaneu nos· 
tre fullet 

BONO, CUSÓ i C.a, LTDA. 
Consulat, I - Telèf. A. 4978- BARCELONA 
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Material i maquinària per 

l' alaboració : Vagonetes, 

T repitjador~s de 2 i 3 ci

lindres Trepitjadores 

Separadores i Escorredo

res : Construcció nacional 

i estrangeres. 

Premses contínues: Prem

ses hidràuliques : Bombes 

especials per a mostos. 

Impulsadors de ve¡-ema. 

Marques exclusives; " M ARMONIER MABILLE' ' 

-· M otors per a l'acoplament 

VICENS VILA CLOSA 
Successor de KEGELLS I V ILA 

M ateria l Viti -Vinícola. 

P roductes Enològics mar

ca " ENOL" : Aparells 

per a anàlisis dels vins. 
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Direcció telegràfica: 
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PASSEIG DE 
GRAC I A, 88 

Telèfon 1338 G. 

BARCELOiliA 

•n dlriKlr-voe· a ,.. oae.. anunciadores, olteu AGRIOUL TURA 
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H HJ O lf 8, H U U 8, JO J XO S 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a .màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

_ · el seu rendimGnt. § 
La casa VILLAL TA, de B.arcelona, és la que millor podr; servir-lo en ¡ 
Màquines, .Forns Assecadors 

1 tot el que pertany a l'índústria ceràmica i 
de tp bricació de materials per a construcció 

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

v o". J. F. v 1 LLA L TA., s~ EN e. 
BAR C'E LONA 

Ofi cines . . Apartat correus n. 0 65 
Nou Sant Francrsco, 28 Telèfon ssa 

= 
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SOCIETAT ENOLÒGICA DEl PENEDÈS 
(Societat Anònima) Continuadora de 

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

••• ••• 
.PREMSES · CONTINUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades 1: Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ : TREPITJADORES : BOMBES 

MANGUE,RES I AIXET.ES PER A TINES 

lnstal·lacïons modernes per a Celle~s Cooperatius 

Productes Enològics 

Adobs químics 

Aparells d'anàlisis de vins 

Sofres i ·sulfats 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, cit91J AGRICULTURA 
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L Y 11 NJ! G D ll z ll. oeslntec:cl6 1 desodoruzacl6 prolilàcllca en steneral. 

ZOOLYSINI!. Per al bestiar. * llGDOLYSINil. Per als camps. 

Consulta tècnica gratis. "" Fullets especlah a petició. 

Conc:esslo• s A JNTRA DQmbla"tJe G:atalon)'a, 66 
narlsúotcs e • BAR t: ELONA 

REFRIGERACIÓ 

DEL MOST FORA 

DEL CONTACTE 
DE L'AIRE 

amb el refrigerant" de 
cobertes movibles 

Suprimida la circulació 

interior dels mostos . 

El suspendre la circulació per l'interior, dóna un augment de 
rendiment, més regularitat e11 el treball i disminueix el consum 
d'aigua. Es neteja més ràpidament i no oï~reix cap dificultat. 

·Refrigerant Capil·lar "LAWRENCE" 
E . . 'D t s b 192"' {GRAN PREMI XpOSICIO as eur · I ras urg u 2 DIPLOMES D'HONOR 
B I RO N & LI E GE Enginyers constructors ULLE (França) 

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

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

I Dies de sortida: li I 20 de cada mes 
Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Pora: Pessetes 10 Estranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

Direcció I Administració : Rambla de Sant josep, 16, principal BA~CELONA 

SUM A R 1 : El R. D. sobre els alcoho ls, per August Matons . - Una malaltia poc coneguda dels 
albercoquers, pe r joan Aguiló i Garso!. - Vaques que no lliuren les despulles, per C. B. Dones 
i Casabosch. - Po.da llarga i poda curta, per X . - Com han d'és,er les quadres, per Baldirl 
juscajressa.- Les cooperatives \'inlcoles, per jull Arquleer.- Algunes notes sobre selecció i 
hibridació, 11, per Agrlcola. - Comentaris.- Informacions comercials: Vin~, per Pere]. LlrJrt; 
Olis, per Usin/ Andreu; Cereals, per Llu/s Morsa/; Fruits secs, per Esteve Hams.- Noticiari. 
- Con.,ultori, per R . S. · 

El R. D. sobre els alcohols 
HA aparegut finalment el r eial decret sobre l'ús dels alcohols indus

trials. Verament, però, el decret no es limita a resoldre aquesta 
qüestió sinó que estableix altres normes de caràcter més o menys protec
tiu per ld. ¡yjticultura. 

Heu's aquí, en resum, els principals articles. 
Sempre que la producció de vi a Espanya excedeixi de - 21 milions 

cl'hectolitres - Ies pr.oduccil().ns interiors han tingut lloc sols ,en 
anys excepciontals - i sempre que existeixi en dilpòsit almenys 
el 20 per cent clie l'alcohòl vínic rectificat que es considera 
anualment necessari per l'intdústria vinícola, no es permetrà .per l'en. 
rapçalment de vins i per la fabricació de misteles, l'ús d'alcohol in
dustrial. 

L'alcohol vínic que s'hagi d'usar en vinificació o per la fabricació 
de licors haurà d'ésser rectificat, neutre i de 96-97 graus. 

El privilegi que s'establê.ix en favor de l'alcohol vínic, cessarà quan 
el seu preu passi de 254 pessetes per hectolitre, comprès l'iJAPost actual 

mentre aquest no sigui modificat. 
Fins que no siguin ateses les necessitats de la indústria sucrera, no 

sc;rà permesa la !fabricació d'alcohols directament dJe la bledarave. 
Per evitar la sobreproducció vinícola no s'autoritzaran noves plan· 

tacions de vinya sinó en casos especials de increment no major del 10 

I 
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per cent d'extensió dels actuals terrenys ja returats i dels. que no si
guin susceptibles d 'altres conreus. Es permetrà així mateix la repo
sició dels ceps morts de les vinyes exjstents. 

En 1els y.onv·enis comercials que es celebrin d'ara en .,.,ndavant, Es
panya no concedirà reduccions de dret ¡p~l' sota de la segona tMifa de 
l'aranzel per les begudes alcohòliques. 

:E:s suprimit l'impost de transports per mar en l'emb~rcament, carre
gament i comerç de cabotatge, gran cabotatge i altura, pels vins i be

gudes alcohòliques de producció interior. 
Els env.asos exportats amb vins del país podran ésser lliurement 

reimportats en el termini d'un any quan procedeixin d'Europa, països 
de la Mediterrània i part atlàntica d'Amèrica, i de dos anys quan pro
cedeixin d'altres països. 

Tindran dret a la devolució de l'impost de fabricació d'alcohols els 
vins ·Secs exportats d~ graduaiCió superior als 14 graus, en la l);moporció 
de 70 cèntims per cada litre d'alcohol emprat. 

LBJ venda i el consum de vins naturals del país en bars, tavernes, 
cafès econòmics, no podrà ésser sotmesa a un règim més restrictiu 
que el de la cervesa i altres begudes' si.n:;i1ars. 

Es redueix l'impost de fabricació d'alcohols desnaturalitzats, destí- . 
nats a ésser usats com a combustibles líquids. Aquest alcohol no po-
drà ésser g~avat amb arbitris especials pels Ajuntaments Di- . 
putaci.ons. 

Aquestes són, breument resumides, les princiipals disiposicions del reial · 
decret. 

N'han d'estar .con•tents els vi•ticulton;;? N'han d'estar .descontents? 
Es un xic difícil de contestar, per tal com no." es poden preveure des 
d'ara les conseqüències d'un reial decret tan extens i, per oens aspectes, 
complicat. Sembla que ha estab !fet amb .b0na voluntat amb 
el •propósit de r.esoldne. la qüestió, !Però, ·cal ,veure en la¡ pràctiC'a 
si les disposicions .preses són encer~aJdes, . si donen 1e-ls Pesultats .espe
Iats, i si Dealitzen les esperances dels inspiradors. Nosaltres,· ben sin
~erament, ens témem que no donaran crup útil resultat pels viticultors; 
que no erl} aquest rei•al decr.etJ 1el que ells demanaven. 

La limit~ció establerta per les plantacions de vinya demostra aquell 
"'sp:e:ri~ -favorwMe qve potser ingènuament ens sembla copsar en el decret. 
L'única manera d' evi·tar les crisis vinícoles consisteix en iproporcionàr 
la producció al consum. Qualsevol altra disposició més o menys res
trictiva no representa més que un drap <:alent. No cura el mal. Evita, 
el màximum, una ~extremada gravetat o illl!pedeix que es presenti sovint. 
Es segur, per exemple, que 'si la protecció 1de l'alcohol vínic establerta 
pel decret :POrta un augment estable dèl preu del vi, si fa remunerador 
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el conreu de la vinya, en pocs anys ·la supeiiície cultivada .augmentarà 

i torl1!a.rem a 1a sobrepr.oducció ; això ens sembla .rinevita,ble i ho hem 

escrit moltes vegades. 
Si no es fan noves plantacions_ és perquè 1a vinya no dÓna; si dóna, 

._ i snbretot si dóna bé, les noves plantacions rec,omencen. Per això al ' 

costl}t de di·sposicions dirigides a assegurar una constj¡.ncia en el p::eu 

del vi, cal que n'.W. hagi unes altres que mirin d'impedir que aquelles 

di:sposicions fonamentals siguin anullades. El procurar que la produc

ció vagi augmentant pa.r.alle1ament al consum és una idea teòricament 

acceptable. Ara, en la pràctica ens sembla d'aplicació compliaada i fins 

agronòmicament perillosa. La .limHació, en ·efiCCw, per mirar un no
més dels aspectes de la qüestió, !Vfecta tan les terres bones 1p1er vinya 

com 1es dolentes i ·es donarà 1el .cas que flJllí on avui ja es 

• cultiva la vinya . ihi !hauran terres dolentes plantades mentre no se'n 

r•odran plantar de bones. 

. ·. 

Tampoc veiem cla11es Jes c.onseqüències q:ue tindrà el fet d'impedir 

! 'ús de l'alcohol industrial sols menltre el 1preu del v1nic no ·excedeixi de 

les 254 pessetes. Aquesta clàu~ula pot, segons com vagin les coses, 
' anullar la 1prohibidó. I moltes alt11es són les <Coses que no ve1em clares, 

malgrat la ·bona volnntat amb la qual ·e:Il.S ihem llegit el .llarg reial de

cret i la llarga ·eX!posició. I no crei·em pas que 1es tracti d'oifuscació o 

de prevenció deliberaJdament aontrària. 
Aviat, però, podnem sortir de duibtes i veune si ·efecti•v.ament el reial 

decret resol el plet dels vinyaiÍ.ers. Caldrà només mirar la cotització 
del vi. 

AUGUST MATONS 

Una malaltia poc coneguda 
dels alberco~uers 

D ARL.6,VEM no <fa gaire amb un amic ·entusiasta del cu}tiu die ia vihya 

sense associacions (solament ..admet
1 
la de l'olive!;a), car les d'ave

llaner lles considera anti-econòmiques, i ens convencia que el pervindre 

del Camp de Tarragona en terrenys de regadiu està en el conre1,1 de 
fruiters. Fruiters de fruita tendra; ¡pomeres, presseguers, albercoquers, 

pruneres, cirerers, etc., i més Ma, que sembla un fet la construcció del 

llac de Vilavert, si susceptibilitats molestes, rivalitats de poblacions, no 

esterilitzen una obra 1pròpia de gent americana, digna del geni català. 

\ ; 
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Jo voldria que es deixessin personalismes, que tots es sacrifiquessin 

per al bé comú. Els que -coneixem la gent del Camp sabem prou bé que 

els petits núvols s'esvairan fosos pel calor de l'amor patri i pels clams 

del poble agrícola que vol aigua. 

Però l'explotació dels fruiters ba d'orientar-se vers una major ¡pro

ducció en qualitat i un major interès en combatre aquells flagells que 

ara comencen, .p·erquè no ~esdevinguin enldèmi-cs. 

El míldiu, l'oídium, la flloxera i altres plagues de la vinya són ven

çudes per l'•home; la mosca de l'olivera amb els nous procediments de 

lluita, ~especialment amb el sistema Lotrionte completat amb les polvo

ritzacions de sulfat de coure, ba quedat reduïda a límits insignificants. 

Manca ara de tenir cura de les malalties actuals i les possibles dels 

fruiters. Guiats per aquesta norma ens plau avui parlar d'una malal-

ti81 poc coneguda aqui, i coneguda molt a Itàlia per la goma de les • , 
?'ames dels arbres de pinyol: albercoque1·, prunem, pressegtM1', etc. 

Tot just formades les fulles de l'albercoquer hom resta sorprès en 

veure-les moltes d'elles afen-ades unes amb a'ltres per un líquid que ex

creta una ta-ca del limbe. Si separem aquestes fulles curosament, po

dr:em O'bservar la taca d'un color verd fosc que caniVia .en rogenca així 

que és més vella, fins que pren el color característic de fulla seca. Les 

fulles aferrades formen un manyoc de sis o vuit, es sequen i cauen. Les 

rametes terminals portadores de les fulles malaltes resten desfullades 

a l'any següent no fan brotooa: han mort. 

Si \tolem aixecar •ara la ;pell d'aquestes rametes veurem entr.e ell!es 

la fusta un líquid espès, rogenc, una goma; si amb lente d'augment ob

servem la rameta veurem per dintre, davall de l'escorxa, unes taques 

dle color de xocolata i per l'exterior d'1lll color rogenc; també podrem 

observar per aqueix indret alguna gota del Jíquid espès, que no és altre 

que goma. 

Aquesta infecció és pr.oduïda per un fung· que 1els micòlegs l'anome

nen Ascospora Beijerinckii; la seva forma conídica s'anomena CO?·y

neum Beijerinckii. Són les conÍidies, que produeixen la secada de 1es 

fulles i Fametes i a aquestes formes, hom atribueix la causa de la for

mació de la goma en les rarrietes de albercoquer. 

Les èonfdies són òrgans microscò~ics de reproducció ·dlel fung durant 

tot el bon temps. •Són uns bastonets microscòpks que surten del fung, 

travessen l'epidermis de les fulles i rametes j en rompre's per l'extre

mitat superior, ·cauen en trossets al damunt de les rametes de l'alber

coquer i reprod'91eixen nous lfungs. Són les llavors d'istiu. Té també 

aqueix fung altres llavors que resisteixen als freds i a les pluges d'hi

vern sense morir, podrir-se ni poder germinar; aquestes són les llavors 

d'hivern. 
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Ha estat provat qrue aqueix fung és el causant de la goma en les 

rames terminals de l'albercoquer, presseguer, etc. Són interessants en 

aqueix sentit les observacions d'En Fen·a ris per demostrar-ho; fen~ cul
tius purs en gelatin'a de CoTyneum i inoculant rametes amb un tub de 

cristall tapat amb cotó per un extrem pe_r evitar possibles contamina

cions, després d'una, setmana de la sembra observà les taques de l'As

cospoTa en la forma Co?·y?llru.Lm, i . gotes · de gom:a en els punts 
infectats. 

No volem dir amb això que la goma dels arbres sigui dleguda única
ment i exclusivament al Co1-yneum; bé sabem pro].l que hi ha altres cau

ses parasitàri<es i no paràSitàries, i totes no ben definides, qu~ són mo

tiu de la gomosis. El cert és que la forma Coryneum de l'Ascospom 

Beijerinck.ii produeix la goma 'quan infecta les tendres rames dels al

bercoquers. 
Cercant els inse.ctes hivernals de l'albercoquer troba:r:em la presèn

cia de Scolitids, tel Synoxilon sexdentatum -en gran abundància, en 
aquestes rames mig mortes dels albe1:coquers; al principi suposàvem 

que eren aqUJests xilòfags els causants de la secada de les rames, però 
estudis i observacions posteriors ens !han convenç].lt que els Scolítids ata

quen sols les rames dels albercoquers que l'any anterior han estat in

fectades de Ascospo1·a Beijerinck.ii. 

Martelli, en d etallats experiments absents de tota causa d'error, evi

dencia que els Scolítids no són tampoc la, causa de la gomosis, ni de 

l·a mort de les rames dels presseguers, prunera i ametller, arbres esco

llits pel seu estudi; ni l'Eccoptogaster amygdali, ni Eccoptogaster ru

golosus ni l'EccÓptogaster pruni són els causants res-pectivament del 

secament de les rames de l'ametller, presseguer, ni prunera, ni són els 

causants de la goma: el causant de la goma i secada de les rames és 

el microfita objecte dels nostres comentaris. 
L' Ascospora Beijerinck.ii causa a l'alber<:oquer la mort de les fulles 

i la goma i mort de les r:Unetes. Aquestes moren més de pressa per les 

posteriors invasions de la fauna Scolitida. 

Quan ataca el fruit, cosa poc lfreqüent, aqueix cau 's ense ma

durar. 
Aixi tota la nostra activitat s'ha de <:'analitzar en combatre el fung. 

La fauna Scolítida en aqueix cas és cir<:unstancial, va, als arbres de 

pinyol corn van les Si1fes, Necròfers, Luciles, etc., als cadàVIers. 

:Manem de combat1·e la ·plaga.-Durant l'istiu aquelles rametes que 

han estat atacades per l'AscospoTa i. que contenen molta goma s 'han , 
de tillar i cremar, car són focus infectius i atraients de scolítids. Els 

I • 
t~:~-lls deuen tapar-se ·amb quitrà o altra substància desinfectant, 

pastosa. 
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Després cal mer .po1voritzacions oamb suLfat de coure. 

Una fórmula que dóna bons resulta ts és la següent : 

Aigua 100 litres 

Sulfat de coure 1 quilo 

Calç apagada, quantitat suficient fins a neutralitzar 

Pot servj.r per indicador el paper blanc de fénolftaleina; la lletada . 

de calç s'afegeix fins que el paper comença a vermellejar. Llavors es 

barreja bé aqueix brou i pot ja aplicar-se. L'elaboració d'aqueixa fór

mula no té dificultat. Primerament es mesura l'aigua, després en un 

cistell o saquet es posa el sulfat, i el tot, s'introdueix a l'aigua; dissolt 

el sulfat, ço que s 'obté en menys d'una hora, s'afegeix 1a calç poc a 

poc i es va remenant fins que el ¡paper indicador de fenolftaleïna co

mença a vermellejar. 

L'aplicació pot fer-se amb les mateixes màquines de donar sulfat a . 

l'oliv.era. L'època ,d'aplicació, quan l'albercoquer ·borr.ona, que rdiuen nos

tres pagesos. Es 'POlvoritza ben bé •ton el brancatge i les rames més 

grosses. Deu repetir-se el tractament vuit dies després i ha de conti

Imar-se com a mitjà preventiu tots els anys. 

Com a mesura profilàctica no deuen tteure's agulles ni escudets 

d'arbres que hagin sofert la gomosis, car del contrari, som nosaltres 

mateixos que f·em la sembra del microfita .en ~els empelts. 

Jo.<\.!'1 AGUILO I GARSOT. 

Vaques que no lliuren les despulles 

EN resposta als precs d'alguns ramaders que voldrien ésser assaben

tats de les normes a seguir quan les ¡parteres no deslliuren aviat 

els llits o membranes placentàries que han servit de daustre als nadons, 

escrivim aquestes ratlles que confiem que serviran també tant en 

aquells casos en que hi ha l'intervenció del Vleterinari, com quan per 

qualsevol circumstància no cal esperar l'auxili i el consell tècnic d'a

quest professional. 

Dins una comarca ramadera en la qual no hi h8¡gi cap malura en 

les d'emenes destinaJd.es a la cria, hom observa més sovint el no deslliu

rament dels llits en les vaques que no pas en les altres espècies. L'or-



11CONSERVOL 11 

VINI- ESTERILITZADOR 
De tots els productes llença ts a l mercat per la important casa MILLER 

T~OMSON & Co., de Londres, c~p ha assolit l'èxit tan gran com l'obtingut per 
el ¡a conegut CONSERYOL, qual producte, destinat a la conservació i clarificació 
dels vins, ha lograt obtenir et màxim de perfecció sobre tots els proíluctes 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 hagi 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 collilers 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 opera.cions. 

- - Preu: 15 peuetes quilo en pots orlgerl, de llauna - • 
Caixa de %5 pots (%8 quilos), 300 pessetes 

Cada pot acompanya les Instruccions per a son empleu 

''NEUTRACIDOL'' 
El •NEUTRACIDOL•, com el seu nom indica, està destinat a corregir tot 

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

Es ven en pots originals de llauna de 1 qutlo 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 peudes quUo. Caixa origen de z5 pots (25 qullo1), peuete1 HO 

En venda: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.- Banús i Soler, 
Jaume I, 18.-Barcelona.-Yicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.
Joan Conillera, Fretteria, 1.-Barcelona.-Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni B<~lcel . Pi as, 4.-Tàrrega (Lleyda).- Pere A ba die, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hermíndez, Salvà, 10.- València.- Fills de J. Igle
sias,-Rioseco (Valladolid). 

Productes Eriològícs 
Tanln~.-Tartàrlcs.-Cilrlc~.-Metabisulflf de Potassa.- Antlferments 
-Ciarlficants àclds;- Oelaljnes.-Aibúmlnes -Colorants inofensius. 
- Decolorants. - Antiàcids -Extracte sec.-Aromes: Burdeos, Me-
doc, Macon, Rioja, Sauterne. -Extracte de Mo·catell I Ranci.
Aparells filtres perfectes Nacionals I Estrangers.- Mànegues per a 
baixos de vi no.- Manegots per a aparells filtres.- Ftltrolma.- P<!per 
filtre.- HerbPs Torlno per a 111 fabricació de Verinut.- Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Jitlllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllltlfllllllllfllllllf11 

JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASP .. ~LAS 
Telèfon 4.79 - S. P. 

11:n dirigir-vos a les cases anunoladorn, ott•u AGRICULTURA 
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CASA METZGER, S.' A. 

~ Casa central: Telèfon: A 1944 

Passeig de Gràcia, 76 Apartat 225 

BA•RCELONA 

Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

lnstai·Jacions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : : Microscopis "REICHERT" 

Porcelldna 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 llet 

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

Grans existències en material de 

CIRURGIA VETERINÀRIA 

:·············································· 
B~scules 

• catxes pera 
e~ bais 

jp~LÇ)~¡r[i?)~~ 
PArlament, 9 

~~17\$~~®00~ 
---·---·---------· ••••••• •••• 

: 
: . : . . . . . . 

AL THEIN = 

PINSO MELASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 

lllllllllllllllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIInl 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció i 
de la llet i . . 

···········································-··= 
~ dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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dre de repeti·ció af.eda en menys a la cabra, a l'o~e<lla, a la trp.ja, a 1a 

somera i a l'euga. Però en les espècies amb madriguera sembrada de 

cotiledons (esponges matricals) aquest pro·cés de la cria és moH menys · 

greu que en les altres espècies com per exemple en l'euga, de madri

guera llisa i sense altre lligam que el cordó placentari ; malgrat tenir 

totes l~s es.pècies en la superfície de la matriu una mena de 1 inadap

tació de gèrmens infecciosos, ;puix que solament .~eis de molta virior po

den produir les malalties sobrevingudes pel no deslliurament dels llits, 

en la vaca, la febre no apareix fins passades moltes hores i potser dies 

després del part, mentre en les eugues aquest accident del part és de 

tota gravetat des del primer moment d'haver lliurat el fetus. 

La veritable causa d'aquesta diem-ne malaltia que han cercat molts 

tècnics dins la fisiopatoLogia de l'8Ipare1l de la generació, no s'th.la trobat 

pas; els ramaders que asseguren d'h8Iver vist en les vaques velles o en 

l'es magres o .wf.eb1ides 31quest rprooés, no diuen :r-es de nou; el mateirx 

1p1assa amb els que l'atribueixen a l'haver passat el bestiar mala.Uies 

llaq~ues o crònique~, o al predomini del temperament limfàtic en les 

vaques lleteres, o bé a la Iluna que pertany a una ine.gulaJ'itat <le les 

estacions anyals. Totes aquestes circumstà:p.cies s'han de considerar 

com a condicions alienes a1 mal, •OOcara que en Úna petHa part sémb~en 
poder explicar en qualques v31queries la repetició de casos in

sospitats. 
Un dels factors més donats com a causa determinant, concreta i 

decisiva ld·e la manca d'expulsió de l'embokall pl18.Centari en les v31qwes, 

és la migrada inclinació del trespol de la c.ort, puix que hom dledueix que 

el pes del fetus afavoreix en aquest cas molt poc el desenganxament 

dels llits per raure la gravitació de 1a madriguera vers el centre del 

ventre en com¡ptes de recolzar-se al damunt del cercle dels ossos de la . 

pelvis. Però ta:mpoc és admissible aquesta causa, car en contr.aldes on 

els pr:ats són planers no s'.observen, pas més n0mbre de vaques· que aca

bin malament el ~edellar; al contrari, sembla que el 'pasturar ajudi a 
I 

servar la bona salut de les parteres. 

La manoa d'expulsió dels llits una vegada lliurats de les traves . que 

·abans els lligaven a la matriu, dep. semrp;re atribuir-se a la contracció 

prematura del coll matrical i per això no s'ha d'estudiar com a "no 
1 lliurament placentari», puix vençut l'obs·tacle m e·càni·c, 'els llits pod.en 

ésser lliurats a ple ret. 

Mentre el fetus viu, i el cordó umbilical resta sencer sembla haver-hi 

una forta atracció entr.e· la matriu i la placenta, però tot seguit qu~e el 

fetus mor o .el coroó umbilical es trenca, !'•atracció mútúa és nu1la, la 

placenta ja no és teixit viu i no cal pen~ar que la separació d'aquest 

teixit mort - com hom ha vingut explicant fins ara- sigui degut a la 
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contracció de la m atl'iu , perquè rw !hi .han fibres musculars ni cap t.e'i

xit elàsti c que sigui. prou .potent q¡er a realitzar el desenganxament, 

malgrat sigui acceptat -com a determinant de l 'expulsió el seguit de 

contraccions dle la matriu. 
Per això el dioagnòstic i fins el pronòstic de l 'em:preson3Jment dels 

llits deu fer-se després d'un examen rigurós. Per això hont prepara la 

mà i braç de l'operador- arranant les ungles, r entant la pell amb 

sabó i ·aigua calenta i darrerament untant la mà i .braç amb vaselina, 

oli d ' olioves, ·llard, etc., i mentre un altre sosté la CJia ~enlaire hom in
trodueix la mà amb ¡forma de con unint la puntJa dels lditB i així obrint 

la natura pot amb molt poc3J força arribar fins a la madriguera i pel 

tracte pot fer-se càrrec de si les despulles resten quasi en totalitat en

ganxades a la matriu (diagnòsti-c greu) o surerr en un líquid baiTejat 

de posterma i solament estan agaf·ades al vèrtix de la madriguera (diag

nòstic lleu) , o la .mà ja de primer antuvi no pot dEWassar el coll de la 

madriguera , dificultat que cal vèncer mitjançant una dutxa d 'aigua ca-. 

lenta a 40°, durant mitja hora, menada al bell mig del mateix coll o 

com a remei ulterior una unció de vase}ina deixatada amb sul·fat d'a

tropina al 10 q¡er CJent, esperant la consegüent dilatació que dongui pas 
' a la mà per assegurar-se de l'estat de les despulles. 

Cal recordar que el «no deslliurament dels llits» més usual no cor

respon· a una complicació ni és conseqüèn-cia dJe malalties generals 

infeccioses, com .pot veure's en les vaqueries on pateix·en totB els anys 

l'abortamenú infecciós o ihi8Jl soJ'r.t ·el mal de pe:u, .e-1 carbó, o la sei?ti-
' cèmita gangrenosa, perquè llavors el mecanisme patogènfc és di-

ferent. 

El «DO deslliurament dels llitS» és Un3J malaltia infecciosa localit-

' zada en les seves primeres manifestacions dins la madrigue:r:_a i .per això 

es deu rebutjar el concepte que la putr-efacció dels llits produeixi l'in

flamació sèpti-ca de la matriu, ja que aquesta inf!Jamació 'PrecisamJent 

escanyant les criptes d·els cotiledons, és el dogal que priva d'ex

pulsar les despulles. La malaltia que hom pensa ésser la darrera és la 

primera. 

Sense esmentar el conjunt de senyals que dóna l'a vaca en els casos 
de «DO deslliurament dels llits» per ésser tan clars 1 i gens difícils d 'Ú.t

terpretar, !esbrinarem els q¡roceldiments practicats pels veterinaris i va
quers per a gYarir el mal, -començant per l' «extracció manual» que 

nosaltres només recomanaríem .fos realitzada en aquells casos en els 
qu•als, p els po-cs dies passats dlesprés del part, les despulles encara resten 

senceres i amb una oorta .consistència, ¡però sempre que la madriguera 
no estigui paralitzada (reduïd,a de volum) i les despulles solament esti

guin enganxades en el fons (vèrtix) del sac uterí. Cal tenir molt en 

/ 
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compte l'ha:bilitat tècnica de l'operador, car els casos que a :un opera

dor li són fàcils a un altre li són una muntanya immensa. Si l'extrac

ció ha estat sortosa i hom :ha lliurat el manyoc total · o quasi tot-al de 

les despulles, deu fer-se un rentat matrical amb 15 a 20 litres d'aigua 

bullida i després de buidada. tota aquesta aigua deixar depositada en 

el fons de la madriguera una càpsula gelatinoSJa. amb 10 grams d¡e iodo

form; al C!1P de dos dies es torna a medicar igualment. 

Un procediment mixte molt recomanable perquè afavoreix la contrac

ció (involució) uterina i per això a la vegada desenganxa les despulles 

i apropa el fons a la mà de l'operador per a desenganxar els llits de 

les criJptes dels cotiledons, és l'administració anticipada de mig litre de 

vi amb l'herba «Corona ·de rei», 15 grams o Pols de ·sabina 50 grams., 

o Pols de ruda 50 grams; aquest tractament deu repetir-se dues vegades 

més, amb espais de 6 hores i •a les 24 hores deu procedir-se a l' «extracció 

manual», com !havem ~especificat. 

L'extracció ·de les despulles amb cotilèdons i tot, deu fer-se quan pel 

tracte hom s'assabien1lf1 que els cotilèdons són engruixits, enJduri:ts, gan

grenats; comptant que una lleugera tra-cció els desarrela de la matriu 

sense cap :biemorràgia, resulta pràcticament millor treure-ho tot :per a 

guarir radicalment la inflamació de la matriu (metritis) qu& pendria molta 

volada si l'ajudés encara la putrefacció d·e les despull-es i cotilèdons 

presents. 

El procedim~nt de romandre a l'espectació esperant que per 1a pu

trefacció matei'Xa de les despulles, aqueshes siguin lliur.ades barrejades 

amb la purga, loquis, exudats, sang, etc., és el procediment d'elecció 

pels que no tenen habilitat tècnica per a l'extracció i fien tot l'èxit de 

la guarició en el desenganxament de les vellositats dels llits dins les 

criptes dels cotiledons per l'exudació augmentada al rebaixar-se la 

inflamació; però Jaixí com amb l'extracció manual pot sense pè).'dua de 

temps atacar-se :de ferm i guàrir la me:triti.s o jnfiamació matrical, amb 

aquest darrer ¡procediment els rentats amb solucions desinfectants re

petits una, dues o tr.es vegades cada !dia no .obnen gens ni mica al da

munt de la matriu quan totes les despulles estan enC'ara ~anxades, 

i si no ho estan, sols mulJ.en i desinfecten Jels :trossets de matriu sense 

despulles. 

Si •hiQilil esculleix el procediment espectant, ·cal ')]Sar els desinfectants 

més potents de que disposa la farmàda moderna; el mateix quan es 

donguin els rentats dins la madriguera (àcid fènic al 1 i 2 per cent 

-Permanganat de potassa absolutament fos en l'aigua el 2 per mil

Aigua Oxigenada a 12 volums, etc.); poc després de buidada i netejada 

la matriu, és necessa1i ·deixar cada volta un óvul preparat a base de 

I 
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Ictiol o de Germol o de Protargol o de Tigenol i fins de biiodur ,de 
mercuri per a cercar l'asèpsia consbant de la madriguerra per 
:iifusió : aquest procediment és molt llarg però també dóna bons re
sultats. 

Heu's ací les quatre nocions obstètriques precises per a compendre 
la graNetat del cmo deslliurament dels llits» en les femelles dels ani
mals domèstics; el remei més encertat serà sempre un home de cul

tum qUJe tingui ben desenrotllat el criteri mèdi-c, ja que, com 
he.m 'POgut veure, no és malaltia 'P~r a guarir amb un específic 
meravellós. 

C. B. DANES I CASABOSCH 

Poda llarga i poda curta 

R ESSENYÀRE,M en la s~ció biblio.grMica !d'un dels números passats, 
la bonica Memòria publicada 'Per l 'Estació Enològica de Vilaaran

ca i en ferem, br_eument, com ho imposa la brevetat de l 'espai, l'elogi 
que es mereix. 

Volem avui donar a conèixer als nostres llegidors. fn -dels experi
ments realitzats a l'Estació, sobre la, debatuda qüestió de la poda llarga 

i de la poda curta de la vinya. 
L'experiència dura des de fa vint-i-un anys, ço que dóna garantia 

sUficient per a pendre les dad:s que d'ella resulten, com una cosa 
ja bastant definitiva. Les ¡parceRes en estudi plantades totes a la ma-

' teix81 època, i per tant, totes a la mateboa edat, són podades- aÍguns 
anys amb poda curta i altres amb poda llarga, alternant, podríem dir, 

capriciosament els dos sistemes. En vàries, la podta llarga ha estat 
practicada sense interrupció durant molts anys segutts, sense que 
aquest~ conÚnuïtat hagi determinat l'exhauriment de la planta com 
temen alguns viticultors, i per · tant, sense que hom h81gi hagut de la

mentar una disminució de producte. 
En la memòria de l'Estació és ¡pubhc81t un estat en el qual apareixen 

les producción success-ives donades p_er cada parceRa amb els dos sis
temes de poda. Nosaltres ens~ limitarem a cop1ar el terme mig de pro
d.ucció amb cada un dels dos sistemes, que és prou instructiu i prou clar 
per formar-s·e una opinió 811 respecte. Les xifres indiquen la producció 
en hectolitres de most ¡per hectàrea. 
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Classe de cep 

Subirat parent 1 Mourviedro. Rup. 1202 . 

Macabeu I R~paria Berlandieri 420 B. . . 

Aramon I Riparia: Berlandieri 34 E. M. 

Pansé I Berlandieri RU!pestris 157-2 

H I Riparia. Berlandieri 34 E. M. 

Xarello 1 Gamay ·Couderc . 

!Parellada 1 Rupestris Lot . . 

Xarello I Aramon Rupestris 9 . 

Macabeu I Mouviedro Rupestris 1202 

Pansé I Berlandieri Rupestris 152-2 . 

Macabeu I fuparia RuiJe&tris 3309 

Sumoll I Rupestris Lot . . . . 

H I Riparia Berlandieri 34 E. M. 

Macabeu I Riparia Berlandieri 420 B. 

Aramon I Riparia Berlandieri 34 E. M. 

Tempranillo 1 Chasselas Berlandieri 41 B. 

Tempranillo 1 Riparia Rupestris 3309 . 

Subirat parent 1 Mourviedro Rup. 1202 

Sumoll 1 iRiparia Rnpestr-is 3306 . 

Tempranillo 1 Chasselas Berlandieri 41 B. 

Xarello I Aramon Rupestris 9 . . . 
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Promlg de producció 

Amb Amb 
poda poda 
curta llarga 

66 153 

64 151 

64 151 

57 146 

42 192 

35 136 

86 133 

35 137 

s¡ 145 

52 148 

53 125 

81 149 

56 129 

41 130 

53 114 

51 163 

41 102 

49 114 

58 87 

45 103 . 
36 67 

Les diferències de producció obtingudes amb els dos sistemes de 

poda. són prou considerables per fer que els vitjcultors s'hi fixin i ru

miïn un xic sobre la qü.estió .. 

És inneg¡able que la poda llarga presenta. alguns inconvenients i 

obliga a despeses majors, però és igualment innegable qlJe també la 

poda curta en ¡presenta, encara que de caràcter diferent, amb l'Q.gra

vant de donar una producció sensiblement inferjor. 
x 

Pe1· què no us dediqueu a Za cria deZ cuc de seda? És una indús

tria fàcil i senzilla en la qual es poden ocupar dones, veUs i criatures 

en una època de l'any en que les feines t:Del ca:mp són més aviat es()(J)Sses. 

Un parell de mesos de feina, feta a calSa, us poden proporcionar un in

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

un unça de llavor de la qual obti1lldreu una cinquantena de quilos de 

capoll. 
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Com han d'ésser les quadr.es 
DE totes les categories socials, la qpe menys es preocupa d·e· les 

!Comoditats de la casa, és la pagesa. A pagès hom troba les eases 
més desgraciades: sense •llum, sense ventilació, fredes, .b.umides, en 
magnífiques condicions per agafar tota mena de malalti·es. 

Si aixi viuen els pa.g.esos, es ~pot .pensar com ha de viure el bestiar. 
Si el prugès no es preocupa de tenir la seva habitació amb un mínimum 
de confort, menys en-cara s'ha de preocupar del confort de les quad11es 
i estables. La qu·adra sol ésser la pavt més trista i fastigosa. d'una 
casa de pagès. 

Quan thom hi entra, el primer que tY·eu és que .. . nò s'hi veu; tot és 
fosc de manera que ha d 'endevinar on són e1s animals. De primer, 
en ent·rar, sent un blllf calent i sU!focant qu·e constitueix l'aire de la 
qu,a.d.Fa, o.n es barregen mil aromes no gens !IJgraJdables. Si c-amina, 
els seus ~peus, que avencen prudentment, s'enfonsen ·en una mena de 
fang format pel jaç desfet, els ·rems i l'orina tot ben pastJadet pels 
moviments dels animals i en plena fermentació, que produeix una 
part dels aromes que acabem d'·esmentar. Si per no caure, quan ca,
mina, es recolza a la paret, sent que no és arrebossada i llisa, sinó 
que presenta re·cons i reaugis abundants, plens tle pols on els mierobis 
deuel! estar alegrement esperant el moment d.e sortir a. fer feina. Acos
tUJmat al cap d'una estona a la foscor, comença a ende<vina_r quelcom 
del que él volt:a. A .un extrem veu una petita finestra mig b!IJdada, 
que no etr pot ni tancar més ni obrir més. Dirigint la miraJda 1cap a 
munt veu el sostre baixíssim, materialment {}Obert de terenyines es
pesses i plenes de pols, que formen uns penjolls particularment higiè
nics i elegants. Pocs moments deSlpré~ d'ha.IV.er~i •entrat ]a sent la 
suor cór:er-Ü per la ·cara i ha de sortir fora per relfrescar-se :un xic 
i per aspirar un poc d'aire ;pur. 

Això acostuma a ésser una quaJdra a la nostra terra; i potser pel 
desig de no allar.gar massa l-a d.escri¡pció 'ens deixem algun deta'll im
portant que completaria el quaJdre. 

No cal dir que un animal, essent un ésser viu, necessita oertes con
dicipns perquè la seva existència es descabdelli ·normalment. És una . . 
afirmació aquest.a que no necessita 'demostr!IJció. Tothom la coo:q.prèn 
només en ésser-li exsposruda. 

Quines són aquestes condicions? Examinem-les encara que no més 
~igui breument. 

El bestiar necessita aire ,pur ; -e n conseqüència cal que la quaJdra 
s~gui ventilada regularment i que permeti en certs IJ?.Oments d-e canviar 
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amb rrupidesa l'aire dolent. Per a1xo es n·Elcessari que ihi haJgin bones 

finestres, ben sitsuades que pug]lin o.brir-se i tancar-se. L'aire pur, ' 

és indispensabl<e per mantenir els animals en estat d·e sanitat. 

Aquestes finestr·es, .demês, serveixen 'Per d001ar llum ; a les quadres 

és necessària llum difusa, :un xie de penombra, però no pas foscor 

ah~oluta 'com corr·entment passa. La llum també és enemj_ga de ma
lalties. Es •coneguda aquella dita que allí on ent:ra el sol no hi entra 

el m:etge, i .en el cas del bestiar, el manescal. 
Les finestres també serveixen per mantenir una temp·eratura opor

tuna. La qualdra no ha d'oésser freda ni calenta, ha d'lllstar a :una 

temperatura d'uns 15-16 grruus i aqu-esta ha d'ésser constant. Per 

això cal també tenir :un termòmetre · que convé consultar sovint. En 

una quadra f!'leda l'animal per esca;lfar-se ha de consumir més calor 

esmerçant les SleVoes reser~es; en les calentes 1és fà{:il que .ag&fi malalties 
en sortir ,fora. E~ bestiar de pell rodó necessita, ¡però, un xic més de. calor 

que els bous de tr.ebaill, i més ·enca:m en necessiten les vaques de llet. 
Junt amb l'aire pur i la temperatura !constant, el bestiar demana 

també molta neteja. A les par.ets i al sostm no deuen haver-fui ni 

pols ni terenyines. Tot allò gue es diu de les virtsuts dte les terenyines 

és una pura invenció sense fonaments. &! una enormitat atribuir 

virtuts terapèutiqu<es a uns penjolls saturats de tota mena de porque
ries, des de pols a residus d'inSie·ctes morts. 

Ta.mDé el paviment ha d'ésser net. Això s'aconsegueix canviant 

sovint el jaç i rentant-lo en •fer .al canvi, i donant al pis })lla incli'na

ció suJfiocient rperqJJè els líquids puguin escórrer•se i sortir fora de la 

quadra. Allí on hi h~in matèri-es orgàniques en f-ermentació (jaç, 

fems, orins) no pot :haver...hi aire pur i per tant no pot haver-hi !higiene. 
Al noro de Catalunya principalment eaJ tenir present també la 

temperatura de l'aigua per beure. La que procedeix d-e pous o manan

tials superficials pot ésser massa freda a l'hivern i · si descendeix fins 

als dos o tres graus, pot produir abortaments. 

EXlperiments fets a Oe·ry, a França, han demostrat que l'elevació 

de la temperatura d-e· l'aigua, dismin'U'e:ix i fins. suprimeix els abarta

ments i és fatv.orable a la lactació. L'eslca1fament de l'aigua pot ob

tenir-se amb faocilitat fent-la sojornar durant un cert t-emps en reci

pients metàlHcs, dins de -la quta<lra. Si el recipient és posat alt, l'aigua 
pel seu propi pes anirà al lloc on els animals l''han de beure. 

En condusió, doncs, pel bestiar és necessita, com per l'home, mol

ta neteja; això és,· molta t!ügi.ene; així s'obten-en més rendiments en 

carn, en llet o en treba;ll i s'estalvien visites de manescal i medicines. 

BALDIRI JUSCAFRESSA 
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Les Cooperatives vinícoles 

D ER l'interès del tema tractJa.t traduim aquest articl:e publicat al diari 
francès ccLe Petit Provençal». 

Els Estatuts d'una cooperativa vinícola solen ésser força prolixes en 
la determinació dels drets i ~ls deures dels associats. !Però •entre 
aquests n 'hi ha alguns que solamEmt poden ésser dictats !Per estrets lli
gams de solidaritat : citem només l'n.preciació comparativa del valor 
de les collit~s aportades. 

La principal dificultat amb què es troben els que dewoo :assegurar el 
funcionament d'un celler cooperatiu, per a conciliar els interessos dEl 
tots, consisteix en el repartiment del vi que per;toca a quiscun coopent
dbr en atenció a la quamtitat i a la qualitat del raïm que va aportar. 

Negligint aquestes consideracions, moltes cooperatives, en mig l'en
tusiasme del. començament estableixen, en constituir-se- una base de 
l'endiment i un repartiment uniformes a pon·ata de la quantitat de ve
rema a¡portàda per cada associat. Solen admetre-tot i reconeixent-ne 
Ja falsedat-que si una verema dóna un vi de feble graduació, com que 
el rendiment en líquid és superior, ·s'~stableix compensació. Però poc. 
a poc aquest argument es va discutint, fent ressortir Sobretot que per a 
poder fer un repartiment uniforme és precís que el material aportat ho 
sigui també. I com això no sol ·succeir bo i maj, plouen reclamacions 
sobre l'encarregat de dirigir la vinificació, obligant-lo a preocupar-se de 
cercar els medis de conciliar ·els ~nteressos oposats. 

Hom pre·canitza diverses solucions. Una d'elles consistiria :oo selec
cionar la producció,' cosa que no és !Pas impossible, però que exigeix 
de 'Part dels associats una severa, disciplina; que moltes cooperatives 
reconeixen -com a impossible ep els temps actuals. 

Hom sap q:Ue la riquesa sacarina del most determinarà la major o 
menor graduació alcohòlica del vi. Es podria fer una classificació de 
veremes rn el cas que aquest- pesat treball pogués fer-se sense una des
pesa correlativa, però encara no es tindria la seguretat d'acontentar a 
tothom. A les cooperatives on el raïm és portat en portadores, la !Presa 
die mostra ens dóna un procediment relativamf)nt exacte:, però si la ve
rema ve pwtada en -caixes o cistelles de claraboia, constituïdes encara 
per raïms de diverses menes, l'examen esdevé més difícil i onerós. 

En quan a determinar el rendiment de vi per cent quilos i per cada 
classe de raïm, generalment és impracticable. Els viticultors coneixen 
pràcticament el valor de cada qualibat de raïm. Els correspondria, 

~ 



Agricultura 507 

doncs, en un esperit d'equitat d'establir un escandall segons les quali

tats i de lfer d)les o tres classificacions. Per exemple, la qualitat A seria 
estimada a 9;2; la qu:alitat B, a 10; la qualitat C, a 10,3. Aquesta sem

bla la 'solució- més racional, <podent conciliar els interessos de tots els 

•coo¡peradors. 

L[l¡ mrecció d'un Celler cooperatiu es t~·oba també en presència d'al

tres dificultats. Els que en porten la responsabilitat no ignoren que 

l'èxit d'una empresa no depèn únicament de llur ciència, de llur pru

dència, o de llur abnegació, sinó que, ben sovint, intervenen amb molta 

més puixança que aquests factors enumerats, rma colla de condicions 

econòmiques independents de 1::1 sev.a voluntat. És necessar). satisfer 

els interessos dels cooperadors llavors que un es veu obligat a seguir les 

fluctuacions d 'un mercat mancat d 'equilibri; la venda del producte ela

borat o;flereix, doncs, sempre un am;ple -camp a la ·critica. 

La industrialització de la prod)lcció a,grícol:a per medi de la coopera

ció és realment un progrés; però això no vol pas dir que hom sigui 

amo i senyor de la collita, un no en pot treure sempre un preu abasta

ment remunerador. Talment com un simple productor, una cooperati

V•a té que sofrir les conseqüències de les fluctuacions del mercat, moti

vaq.es per l'oferta i la demanda, per l 'agiotatge i l'especulació. 

Al costat de les dificultats a véncer eri el funcionament d'un celler 

cooperatiu, aquest organisme ofereix innegables avantatges als seus 

adherits. 

D'una banda els -assegura l'allotjament perfecte d'una collita ex:Po

sada altrament a múltiples perills. De l'altre costat, totes les despeses 

d'elaboració resten enormement disminuïdes en atenció al material me

cànic perfeccionat amb què es sol comptar. Així a la Coopemtiova de 

Perthuis hom ha pogut tractàJ.· en cinc hores, comprenent-hi el temps 

necessari per a descarregar i fer les pesades, la quantitat de setanta 

dos mil quilos de raïms, xifra que representa doscents quaranta quilos 

per minut. Això solament ja ens diu quelcom de l'economia realit

zada. 
Les anyades del començament del funcionament d'una Cooperativa 

Gón les més difícils. Hom manca d'e~eriència, hom dubta per dirigir 

el personal amb mètode, en forma .que cadascú estigui al seu lloc. Dos 

anys de funcionament permeten gairebé sempre de preveure ço que es 

pot arribar a obtenir en l'e devenidor. Com més important sigui el 

celler, més reduïdes resulten les despeses d'elab.oració. Les despeses 

de direcció, administració, jornals, força motriu, llum, productes quí

mics no passen per un celler que elabori dotze mil quintars de verema 

de 1'20 francs per cent quilos. 
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També hi ha que descomptar del benefici brut de la collita els inte

ressos de les parts socials i l 'amortització dels avenços, quan se n'ha

gjn obtingut. 
Totes aquestes despeses vénen eu grau, part compensades pel suple

ment de producció. Els resultats que coneixem ens demostren que una 

cooperativa que tracti dos milions. de quilos de raïms, venent el vi a 

raó d~ cinquanta set i{nancs per hectolitre, es podria distriruir als 

cooperadors una. suma calculada sobre la base d'un I1e!Odime{¡tJ de se

tanta cinc litres de vi per cent qujlos de raïm, servint el sobrant per a 

subvenir totes les desepeses cooperatives. Els socis podrien rebre tam

bé, dlemés dels 10 litres d'alcohol pur que els corresponen, la part que 

els toca de la venda dels destillats. 

Els ingressos provinents de la venda de mares, tartres, etc., deuen 

destinar-se a crear un fons de reserva provisional, necessari rper a:frontar 

els imprevistos. 
L'experièncja ens ha confirmat que la pràctica de la cooperació de

mana a tothom- apòstol o deixeble - les virtuts ancestrals que han 

fet passar la humanitat de la barbàrie primitiva a }'organització so

cira! moderna. L'home, en el sí. dJe. la natura, de cara als elements, tin

gué l'instint de previsió i sentí la necessitat de la solidaritat per llui

tar contra les inconseqüències d"el destí. Aixi mateix els agricultors 

deuen avui agrupar-se per lluitar ben units contra les condicions eco

nòmiques cada dia més adverses. 

JuLI ARQUIEJER. 

Director de la Cooperativa de Perthuis 

Algunes notes sobre selecció i hibridació 

II 

V. ÀREM parlar en l'article anterior de la manera de millorar les va

rietats de plantes ja exjstents; però no és aquesta la única acció 

que pot desenrotllar l'agronomia dins del camp de la genètica, car en

senya també mediant la fecundació creuada. la manera d'obtenir va

rietats noves dotades de caràcters que ¡poden ésser aJtament útils des 

del punt de mira de la producció. 
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Es sabut que per obtenir un fruit o llavor, cal que , les flors siguin 

fecunéLades, ço és que el polen, que és l'element mascle, caigui trans

portat ¡pel vent o ipe:ls insectes, damunt l'element f1emella. El polen fe

cundador pot tenir diverses procedències: ¡pot v.enir de la mateixa flor, 

o d'aàtres flors de la mateixa planta, o d'altres plantes de la mateixa 

espècie o també d'espècies diferents. 

En La naturalesa no és rar que el jpólen d 'una planta vagí a fecun

dar una ·flor d'una planta rpertanyent ·a una espècie: afí produint una 

llavor que donarà lloc a un individu anomenat híbrid. Així si la fe

cundació té lloc entre dos ceps d'espècie diferents, per exemple un d'a

mericà (Ripària, Rupestris, etc.), i un d'europeu qualsevol, s'obté un 

híbrid. Si, en CMlVÍ, la fecundació creuada té lloc entre dues plantes 

de Vlarietats 1diiferents p:er?l· pertanyents a la mateixa espècie (dos classe:s 

de ce¡p del pa~s, o americans, dues classes de blat, dues menes d'oli

vera, etc.), l'individ).l que s'obté s'anomena mestís. 

Tant l'hídri.p. ·com el mestís tenen prü!pileiats particulars, i són in

dividus nous, podem dir originals. En alguns casos llurs caràcters són· 

intermediaris
1
entre els de les dues plantes que els han produït; en al

tres, s'apxoxknen més als de l'una que no ¡pas als de l'altra, i ·altre:s, .en 

fi, poden presentar-ne de n.ous. 

Es cmpprèn l'utilitat de la producció d'hidrids i mestissos des de-l 

punt de mira de la ·producció, car pot arribar-se a obtenir un individu 

dotat de .característiques utilíssimes; rper exemp~e, tract81nt-se de .blats, 

molt productiu, resistent a les malalties, al volcament, etc. 

Es això precisament el que cerca l'Agronomia practicant la fecun

dació artificial, ço és, fecundant artificialment les flors d'unes plantes 

determinades, dotades de certs caràcters, amb polen procedent d'altres 

plantes dota es d'uns altres caràcters. A còpia de repetir aquestes 

fecundacions pot arribar-se- i s'hi ha arribat en molts casos- a pro

duir individus proveïts de propietats magnífiques. Ja són ben numero

sos 1els exemples de ,Plats, .bledaraves, ceps, civa:des, etc., obtinguts amb 

aquest procediment a Suècia, Alemanya, Itàlia, França, Anglaterra i 

altres països. 

Es tracta sobret.ot de -repetir mils i mils fecundacions; de vegades la 

sort pot fer trobM immediatament ço que es cerca, o fer aparèixer im

pensadament una novetat meravellosa; rperò, en general, és qüestió d'es

forç i de paciència. Schribaux ha dit no fa gaire, que la recerca de 

individus nous es pot comparar a un31 loteria : com més bitllets es 

compren, ço és, com més ,fecundacions es lfan, més .probabilitats hi h:a 

de guanyar el premi gros i més premis •petits s'obtenen. 

No cal dir la importància pràctica que pot tenir la troballa d'una 
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plant81 nova amb determinades propietats; pot valdre milions i miljons 

de pessetes: una bJ.edarave més rica .en sucre, pnta fr:uita més primle
renca o més tardana que les altres, un presseguer resistent a l'arrufat, 

una olivera resistent a la mosoa, un blat resistent a la secada, un far
ratge pel secans, una 'planta qualsevol més productiva, etc. 

La possibilitat d'assoHr un objectiu com aquest, justifica tots els 
esforços i totes les despeses que es puguin sostenir i es comprèn que els 

Estats conscients es .preocupin -de crear institucions on 1es d'ací aquesta 
mena de trehalls amb persistència i continuïtat. 

La producció d'ihídrids i mestissos es funda en d:ues olperacions fo

namentals : la castració de les flors que han de produir la llavor i llur 
fecundació mitjançant el pólen procedent de l'espècie o varietat esco

llida. 
En les flors hermaJfrodites (.pr0V181des d'or.gans femelles .i. mascles) la 

castració consisteix en treure, mitjançant unes pinces de puntes agudes, 
tots els estams (organs mascles), operació que s'ha de fer abans que el 

polen hagi madurat. 

El polen recollit en les p1antes fecundadores es posa amb un pinze
llet damunt l'organ femeni. Aleshores es cobreix la flor fecundada mit

jançant un saquet de, tela o de paper, per impedir l'entrada de· pólen 
bleterogeni i -es deixa que pr-ossegueixi la maduració. 

Les llaivo.rs que s'obtenen es sembren, i ·s'estudien els individus qu-e 

neixen eliminant •aquells que no presentin les característiqu-es Jò.esit
jades. 

Quan el polen de la 'planta fecundadora no és ma~ur al moment de 
la castradó de la flor a fecundar, cal protegir aquesta amb un saquet. 

En 181 ¡pràctica la dificultat que 'presenten aquestes operacions és molt 
gran, -els problemes que cal resoldre, ':'ariadíssims. Cal · pensar sols en 
el tamany de certes flors, en la diferència d'època en la qual les plan
tes floreixen o maduren les flors, etc. rpoer això no és cosa que pugui 

intentar el pagès, car és reqp.ereix un81 preparació, una tècnica i u:ri 
materjal que no té un agrkultor. 

Els .bLdrids i mestissos derivats de la f-ecundació creU!ada s'indiquen 
amb els dos noms de les formes creuades separant-les .amb l a senyal X; 
es posa primer el nom de la form81 mare, ço és, que ha. donat la llavor. 
Així lúdrid Ripària xoRupestris, vol dir, obtiD~oout •fecundamt lJa Vitis 

llupa1·ia amb pólen de la Vitis Rwpest1·is. 

Amb l'ihidridació ha estat .possible d'obt-enir formes de cep .resistents 

a la filoxera i que presenten un grau difere:p.t d'adaptació 81 terrenys 

de n~turalesa variada, més o menys rics en calç, etc. 
Amb -el mateix mitjà seguit de repetides seleccions, Burbank, dels 
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Estats Units, ha obtingut la figuera de moro sense espines, coneguda 

a Catalunya. Però cal dir que en el nostre clima les espines tornen a 

aparèi~eT més o m-enys, c.om s'han pogut ·convènc~r molts pa,gesos que 
s'havien deixat suggestionar per la propaganda d'alguns planteristes. 

AGRíCOLA. 

COMENTARIS 
Fam de terra 

Així rotula Otto Brapn U'l1 seu estudi d-e psicologia volitico-social. 
Llegint-lo, observem un moviment invers al nostre en els països estran
g-ers i, senyaladament els castigats per la guerra. 

Com fomenta l 'aspiració? En aquests termes: 
ceNa és solament 1a fam de terra una conseqüència provocada per 

la guerra mundial; és, al contrari, tant vella com 1ell mateix cultiu i la 
¡:;ropi1etat privada. Es aspiració d-e la massa aillí on .el latifundi empre
sona i adelera per a emancipar-se del sistema d'arrendam-ent, vol 
produir-se amb llibertat.» Afegeix una raó econòmica: ccEn els païso& 
de moneda molt desestimada, els pagesos cerquen de fugir de les grans 
quantitats de pap.er moneda que reben de Ja venda dels seus productes, 
i prefereixen invertir els sobrants en comp.ra de terres perquè són va
lors rhés consolidats .i menys arriscats .a depreciació. Ultra aoixò, alli 
on la crisi industrial és f.onda, l'obrer manUlfacturer .passa a l'explota
rió a,gricola ·com a ne'Curs salva~dor del des-enf.e.iname.nt i l'atur forçós.» 

Del.a Lloyd Geonge en un dels seus discursos paci>fistes, que Angla
terra podia oferir lloc amb noves terres li 400,QOO colonitzadors. 

L'inversa ode nosbr.e cas. To1Jhom -estima més el paper.-n nda; vrefe
reix ia ciutat; emigra del camp. 

Netedat en vinific~r! 

Més rque un comentari, és un consell. Guardeu la màxima netedat 
en el ma~erial vinari si voleu estar tranquils sobre la qualitat del vos
+ • . re Vl. 

A Catalunya són forces encara els cellers particulars que per trespol 
no tenen altra .cosa ·que tei"l·a 'batuda. Es trist qwe sigui així, :però així 
és, i cal treure's tot el bon partit possible de les condicions d efectuoses 
tot i tenint el propòsit d'esmenar-les com més aviat millor. 

I no ens trobem solament amb les deficiències del trespol. Sovint 
del sostre sostingut per unes btgues mi,g corcades, pengen, unint-se a 
l'esplè'Illdid dJecorat tformat pels escrostonaments d'rm arrebossat cente
nari, penjolls de teranyines su~cients de vegades per guarir les ferides 
de tot un batalló expedicionari al moro. 
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Amb les trepilij'!lldores, quan hom en troba, i amb les premses, ja es 
sol anar amb un xic més de cura, com també amb les p.ortadores: amb 
les màquines perquè no costin tant de manejar, i amb els atuells perquè 
!U> vessin ; el sentit higiènic I8'Il resta per això allunyat 'Pel famós talis
mà de la f-ermentació: «la bullida mata tota la brutícia; ja es queda 
prou aquesta amb les mares,, i altres dites per l'istil tots estem tips 
dc sentir-les, i de demostrar-ne la falsedat. 

No, amic pagès, el del celler :res.pectJa:ble i centenari. La bullida iilO la 
mata tota la brutícia; :pensa que aquella portadora, que has posat a re
venir en la bassa plena d'aigua bruta i pudenta, que aquell most ves
sat que l'has recollit en el sot després d'haver-se escolat pel trespol de 
terra batuda, ple .de brutícia, podien ésser la causa que el teu vi 
contregui aquesta o aqu€!lla maJ.altia que et !fthliarà ·amb la pèrdua 
_pal'cial o total del valor d'aquell lforça més que la despesa necessària ¡pter a 
mJantenir•ho tot be:n net. I aquesta és, demés, una cosa que ens dóna goig 
als sentits. 

Escombra bé el teu celler de per tot arreu, treu les terenyines, i ruixa 
tot el local, terra i tot, amb una lletada de ealç, després altre de sulfat 
de ferro, i vet aqui que el celler ja et farà un altre goig i _hauràs des
truït tot un femer de microbis que l'infestaven. 

No et descuidaràs de netejar , i engrassar bé les màquines, però no 
oblidis tampoc que totes les parts de fusta tenen d'ésser curosament 
rascades i escaLdades amb aigua bullenta. 

Està clar qué es molt còmode el fer revenir les portadores, embuts de 
trabuear, etc., dins al safreig, però procura que l'aigua sigui neta i 
que et recordis després d'esealdar bé tots els atuells. 

En el nombre vinent seguirem un xic .aquests consells. Recordem, 
però, que el secret de fer un bon vi no pot descansar !Pas sobre una tr.a.
dició estúpida o un empirisme, sinó sobre les bases de la ciència, la hi
giene i la tradició legitdmada. 

L'anàlisi químic de les terres 

Per la pràctica agrícola hom es limita, generàlment, a dosar l'azot, 
l'àcid fosfòric, la 'Potassa i la calç, i alguns cops la magnèsia i l'àcid 
sulfúric de les terres de conreu. 

Cal, però, tenir en compte una correcció important abans de la in
terpretació dels resultats de l'anàlisi. 

Els resultats obtinguts en els laboratoris i estacions agronòmiques 
segons uns mètodes detallats i uniformes, fan referència a l'anome
nada «terna fina" o sigui ia terra que passa pe'l garbell de fil de llautó 
de deu malles per centímetre, i no pas a la terra tal com es troba al 
camp amb els seus rocs i les seves pedres. 

Per això els resultats han de sofrir una correcció per ésser referits 
a la terra natunal. Les xüres obtingudes seran més disminuïdes quan 
més grossa sigui la relació entre la ter1·a natural i la ter1·a fina. 

Es, doncs, necesari que les xifres que expressen la riquesa de la 
terra estiguin sempre afectades d'aquesta correcció per a que ens don
guïn l'expressió veritable de la composició de la terra. 

Cal fer observar, de totes maneres, que els núnieros que expressen 
la composièió química d'una terra només tenen una vàlua relativa; és 
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comparant-los amb els resultats culturals obtinguts que assoleixen tota 
la seva valor pràdica. 

I mentrestant ... 

Tres Congresos internacionals estudiaren el !Problema agrari en el 
seu aspecte primo:r1dial: El X de Grund (1913), el XI de P.aris (1923) i la 
Tercera Conferència Internacional del Treball, .de Ginebra (1921). 

Deien a Gand : "En millorar la vida rural, dedicant més atenció a 
l'habitació, a la. higiene, a la comoditat i àdhuc al bon gust, es re<iueix 
l'alarmant exòde dels obrees del camp vers les indústries de les ciutat'>, 
s'enforteix :l'es-perit agrícola i vigoritzen ~es r-esistències dels terrenys 
que constitueixen el gran àipòsit de les energies humanes». 

Deien a París : "Estudiïnt-s•e i apliquin-se a cada país els millo·rs 
sistemes l'objectiu dels quals sigui facilitar al conreador l'accés a l'ex
plotació patron~l com avenç a la propietat, a fi de retenir en els con
reus els treballadors agrícoles. I que en tots els països s'organitzin 
les institucions d.e ·crèdit agrícola en condicions d'oferir al •petit ter:oo.
tinent ·els mitjans necessaris per a 1' e;.cplotació i desenrotllament dels 
cultius». 

Deien a <Gineora :, "Adopteu :una tècnica moderna per al conreu 
.de les terres; fomenteu sistemes perfeccionats per a una explotació més 
::ntensa·; dèsenrotlleu la colonització interior, i alen teu la formació de 
cooperatives de treballadors agrícoles amb fundaeió de crèdit». 

La llei espanyola de Colonització interior del 30 d'agost de 1907 cerca 
idèntiques fina-litats, però feta amb caràcter d'assaig, resta teòrica, de
mana ampliació i modernitat i reclama regents entusiastes i decidits. 
Els tenim? 

Per a salvar, les collites d'ametlles 

Tots sabem com l'am.e-tuer és ·el més atrevit dels fruirters de les nos
t.res latituds, com l-es seves flors no desdenyen el marq de la blanco1· 
:mmaculada de la neu en els dies hivernals, quan ta les nostres hort-es 
tots els .arbres, llevat dels tarong·ers, mostren al vent el seu desoarnat 
esquelet. 

També r.1abem ql.le sovint pàlga ben ·cara la seva gosadia per la manera 
com les tge:bres i les .gl·açades fan de les seves amb la simpàtica flor 
.d'hivern, inutilitzant-la .completament per a la seva ulterior i utilit-ària 
transformació en fruit. 

En un dels últims números explit:àve.m ·com podríem •prev1Emir-se els ma
lignes efectes de les ,glaçades •en 1els conreus d'herta ·en ge:neral amb l'ajuda 
dels nÚIVols, millor .boires, constitpïts pels ,fums provocats per la combustió 
en fornets apropòsit die substà:nci-es combustibles, tals com petrolis, 
olis pesats del carbó de ;pedra o tot simplement de palles, tronxos, restes de 
vegetals, etc. AV).li donarem un mètode senzill .;¡¡plicable a tots els arbres 
prim·erencs que risquin de perdre la collita per una floració massa aven
çada. 

Cal només descalçar les . soques dels arbres fin•i ·arribar a posar ai 
è:escobert les arrels grosses, de manera que r~ltin més directament sot· 
meses a l'acció de les fredorades , amb el que aconseguirem retardar el 
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moviment de la Sf1ba i per tanb, la floració per un lapsus de temps varia
ble entre d'eu di·es a un me.s, segons les 1característi<ques de la comarca, 
'-es de l'hivern que s'•atravessa i la varietat amb què operem. 

:&.• beJJ. ifàcil de fer la prov·a. en uns quants ametllers de la vostra 
horta o dels vostres camps per a tenir una bona guia per J..es anyade.;; 
successives. 

No ca; dir com una .collita d'ametlles salvada de la glaçada paga 
amb ·esGr.eix le.:4 desp~ses del descalçar les soques. 1 

Bi ba comarques, però, i entre elles cito certs indrets de la Costa 
de IL:bevan.t o del Mar.esma, on els ametllers ho són tant de prime-re:ncs 
en florir (per Nadal no manquen mai els rams d'ametller), que é<'S 
dubtós ·que ·es p].lgui.n sem~pre prevenir aixf els erfectes d·e la g>laçada : · 
:1ixí l tot és !lna pràctica cultural digne d'-a.rrelar-s·e. 

INFORMA.CIONS COMERCIALS 

Vins 

Som ja, com qui diu, a veremes, arribant-hi a empentes i rodolo:as, 
entre secada i pedregades, maduració encallada i descens termomètric. 
Així hem vist l'encallament de les vendes i 1a diferida resol1,1ció dels 
nostres problemes de producció relligats a les, qüestions econòmiques 
d'una concurrència alcoholena i una endèmica falsificació dels vins sen
se crup ava,ntatge per al consumidor ni pel vinyatJe·r. 

Els interessos .cr.eats per les indústries deri:va,des ihan aconseguit en 
la ponderació ésser més .atesos que els de la producció exclusivament 
vinyatera, que no 8Jconseg].leix ~ntreveure d'on li podran arribar les 
compensacions. De moment, com si tot de¡pengués' del grau d'intensi=-
1at dels ·CÚltius,, som a trobar-nos amb :una disposició que deturà e-ls 
projectes de noves pJantacjons que no podran fer-s~ sense espectals per
misqs. Podrà aquesta idea esser-nos bona per a no. recarregar un escreix 
productiu, més el 'problema d'i'I).tensitat no es resoldrà pas, com no 
sigui ceroa.nt vàlvube·s de sortides que minvin la pressió en els mercats; . 

V I N Y A T E R S proveu els C A L D O S A BA S E DE S O S A 
són els més moderns i de més ,eficàcia. Demaneu fórmules als Magatzems 
de drogues o dirigiu-vos a SOLVAY & c.a- Apartat 403-: BARCELONA 

és un problema de intercanvi 8Jl que estem pèssimament condicionats 
per una tendència ¡proteccionista quasi impossible de fer deturar; és 
també un ·punt de vista que deuria enfocar els augments del consum 
deslliga.nt-Lo de traves fiscals, sense que sapiguem end·evinar la forma 
d'aconseguir-ho; és també una qüestió de moral i lligi·enoe que, casti-
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teu contra les malalties, atureu l'augment 

de l'acidesa volàtil amb el 

PASTORITZADOR DEPATY 
model 1924, 89lrre peus o rodes. Aparell 
el més perfeccionat. Gran rendiment. 
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per a pinsos .. vlolen i garbe_llen 
a la vegada, civada. blat ' de 
moro. ordt, laves. garrofes, 

palla, etc .. etc 

6 E BR. 
HORTIN6 

BOMBES 

per a regar o pe r a ltre 
ús. amb rendiment d'aig ua 
fins a 18o,ooo litres pe r 

i S;3HPRE 
EXISTÈN· 
t:IESl ' minut 

, 
HUGO KATTWINKEL 
Magatzem de Maquinària i Oficines Tècniques 
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Tipus Tanc 
Reconeg uts pe ls tècnics 

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

Tot agricultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels aventatg es que ofereix el 

"CLETRAC" 
TiJ:)us W l~ /i2 HP. 
per a Iota classe de cutrius 

Pessetes 12,000 

Tipus F 9 / 16 HP. 
per a vmyes, horts i pet i tes 

propietats 

Aparells complementaris de tolvs classes i 
marques. a preus considerablement reduïts 

Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya: 

Automóvil Salón -
~ p e s s e t e s 7, O O O Trafalgar, 5% BARCELONA -

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii 
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gant el frau indigne, dongués garanties al productor i ·al consum]dor, 

qui som a trobar-ne -e1s revessos. 
Per ço, sens dubte, romanen els nostres centre.s tan inactius i a 

frec d 'una esper.ança tàn allunyada que ·som aJ perdre 'n els irissats 

colors verdosos i sols notar·ne els tviolats.' Si altrament. ha~gp.és esi:Jat, 

l'hora d'ara ):llauria senyalat una~ tendència a reaccionar millurant les 

transacci.ons, i en aquest punt, 1e•ls ,preus queden iguals a la cotitZJa.ció 

que donàrem ·en ¡passad·es quinzenes i els moviments de sortides també. 

gairebé són .e:Is maúeixos, lJ:Jé que un poc més ac-centvades les sollici
tuds. · 

Les veremes arribaran miUo.r i més .grosses ·del que ·pensàvem, p~rò 

molt llnny amb tot de procurar-nos una •collita de gram quantitat. Bon goig 

que haurà millorat la~ qualitat. Però diguem gue és cert el mal acon

tentament de la gent pagesa. Que per què ho diem? Doncs, ¡perquè si 

_nersisteixen lles plug-es al 'bo ·de madurar i collir, ¡podríem trobar-nos 

amainats en l'ihora de ifermentar els mostos. · Deixem de banda el 

cridar a mal temps, que j a~ ens lleurà, si per cas, afegiu-vos-hi la mota 

com a ·sacs de cop. 
Jo no sabria, vinyater, si desitjar-te n1olta entrada ·o millor ·sortida 

en ,aqueix carreró per on passem; més ço qlffi vinga, pren-t'ho amb el 

bon aire amb què mirari·es una capsa 
1
d1e sorpreses. Tant més que d'en

ra-parrar-t'thi, no hi trobaries pas millor compte ... ¡per tant: atenció al 

collir i ull viu ·en l'hora de les ;fermentacions. 

PERE J . LLORT 

1 
Olis , 

La taxa ha portat, com es podia preveure, la paralització quasi total 

det mercat. Els magatzamistes que havien comprat car abans de les 

disposicions 11estri>Ctives, són obligats a v~ndre, si volen vendre, a un ¡preu 

j_niferior; com que no estan ¡per pe,tdre, rosa natural i perfec.tament jus

tificable; es resisteix-en a aedir l'oli que tenen, es.perant que les coses 

canviïn i que els :preus de taxa fixats siguin augmentats prudenGial,. 

ment. 
Els tenedors, 1per llur costat, fam .e•l mateix; no of-ereixen oli esperant 

també que vingui una puja. 
En gene~al; doncs, el mercat està paralitzat i no solament a Barce

lona sinó a tots eis mercats oleícoles. 
Com que corren v-eps que l'a intervenció gotv•ernativa, no sols no ces

sarà sinó que ·s'-estelJ:l.drà i s'agravarà, tothom procura 1 sp·erar per co

nèixer els esdeveniments abans de llençar-se a fer espeeulacions. 

La taxa, <;lones, .fins ara, -no ha portat cap benefici, ni als productors, 

ni als magatzemistes ni als -consumidors, als quals volia afavorir. L' .oli 
bo continua amagat. · ' 

Quan s'acabarà aque¡>ta politica? · 

A Itàlia, amb polítidà. lliberal, és a dir, sense intervencionisme de 

cap mena, l'oli, el pa, el vi, etc., tot va més barat; aquí, en canvi, 

malgrat les restriccions i potser a ·Causa precisament de les rootriccions, 

tot va més car i força més car. 

, 
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Les pluges últimes han millorat bastant la vegetació de les oliveres 
arranjat un xic la migrada collita general. 
En preus, no ihi ha r es dl · nou. 
Els <olis de sansa continuen també bastau •paralitzats. 
En els olis per conserves de sardines hi ha certa fermesa. 

LISINI ANDREU 

Cereals 1 

Poc a poç va recobrant el nostre memat el pols perdut. Hom troba, 
en general, millors disposicions per a comprar, havent-se esgotat durant 
la quinzena totes les ofertes considerades com assequibles pels fabli
ca.nts locals. 

Això no vol djr que totes les élasses que es p¡;esenten al mercat con
vinguin als compradors; n 'hi ha algunes- com els blats superiors de 
Castella, que no troben qui les compri més enllà de 45 pessetes el,:: 100 
LJUHos sobre vag9 d'origen--que malgrat algun _aparent d.vantatge nin
gú gosa adquirir. 

Anèm caminant poc a poc, però amb pas ferm, cap à la puja de tots ' 
els articles que amb el blat facin relació. Anem acostant-nos al d:ia 
que la Junta Provincial de Proveïments autoritzi, c.om ho han fet d'l8l
tres, la puja del preu del pa, i aleshores, no hi haurà altre remei que 
permetre als fabricants de vendre les farines •al preu real, i blats i 
farina i pa augmen'taran de preu talment ·Com ho demanen els inte
Ilessos 8Jgrfco1(is i industrials, ben .entès, dintre •el règim q,ue estem pa
tint. 

De totes .Passades, la barrera· que im!Posa la taxa de les farines re
tarda l'augment, i no solament l'augment, sinó encara l'animació del 
mercat. 

I . 

Els ordis tenen els .wreus ferms, essent objecte de quantitat de de-
mandes àmb tot i els seus preus enLairats. 

El moresc Plata segueix en alça franca i decidida, se~se deixar yes
llumar cap possibilitat d'a baratiment, , essent com és enguany extraor
dinari el seu consum. degut a l'escassedat general de farratge per .a 
ús dei be-stiar. Segurament que les exportacions d 'aJquest gra hauran 
d'influir considerablement en el millorament possible de 1a ' divisa¡ ar-
gentina,. · 

Preus .anotats darrerament: blats castellans i manxegos, de 43 a 
41t'50 pessetes els cent quilos, sobre carro; aragonesos, de 44 a 5Ó, se
gons classe; ordis manxegos o extremenys, d·e 40 ta. 40'50; civada roja, 
de 32 a 33; moresc Plata, de 39'25 a 39'50. 

LLuís MARS AL 

Fruits secs 

. Tant l'ametlla com l'avellana continuen puj8¡nt, i amb tot i ésser varis 
E' ls comerciants que flei·ep resistència per comprar, no' han tingut més rerhei 
que fer-ho, ja que la baixa que og'es,perava no h~ vingut, accentuant-se, 
pel contrari, cada dta més la puja. 
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Diuen de Reus que les avellanes oscillen entre 75 i 85 pessetes el sac, 
segons qualitats. 

L 'ametlla lHallorca, també ha tornat a pujar, degut a que la collita 
é5 escassa. 

A la plaça es fan paques operacions per les moltes pessetes que va:len 
avui aquests fruits; en canvi, es fan ajustos i s'embarca bastant per 
l'estranger, i naturalment, mentre compri l'estrang.er, no és facll que 
baixin, sinó tot el contrari. 

S'ha començat la cotització dels pinyons, tant els catalans eom els 
castellans, encara que també amb preus bastant alts; actualment es 
cotjtzen als següents preus sobre vagó, estació Barcelona. Ametlla en 
gra : llargueta ¡propietari, a 470 pessetes; esperança primera, a 470; 
ídem segona, a 455; comú, a 440; marcoma, a 423; totes el sac de 100 
quilos. Mollar en closca, a 88 pessetes els 50 quilos. 

Avellan:a en gra: prirílera, a 350; id. segona, a 324 ·pessetes els 100 
quilos. AVJeill.ana ·en closca: negreta extra, a 90 pessetes els 58 quilos; 
garbellada, a 84; propietari, a 81. 

Pinyons pelats : Ca talau:>, a 350; Castellqns, a 332 pessetes els 100 
quilos. 

EsTEVE HOMS 

NOTICIARI 
' 

P1·oveïment de ca1·n. - Els consumidors japonesos més eixerits o 
més sort<>sos gue nosaltres, han vist coronades per l'èxit les proves de 
transport de bestiar boví viu des de els ports occidentals del Canadà 
(Alberta) fins a Iokohama. No tenim notícia de que al Japó existeixi 
cap Asociación geneTal de ganadeTos del ;Reina, però cal reconèixer que 
d'existir, no deu tenir gaires tractes amb les d'¡¡¡.lguns països estrangers. 

-L'admissió de moslqs als Estats Units.- En virtut d'una n{)va dis
posició, serà soltament permesa alls que portin com a substància anti
~(' rment el benzoat de sosa a la dosi mínima de 40 grams per hectolitre. 

Sembla deguda aquesta disposició als eixerits químic · casolans que 
tlel most, eoncentrat o no, en sabien llevar J 'antiferment (generalment 
gas sulfurós) amb el fi d'obtenir per fermentació ulterior el temptador 
suc del U:Vi Noè. 

- GttaTdeTia foTestal. -S'ha \iictat upa R. O. fixant les ·noves plan
tilles per al districte forestal de Tarragona-Castelló en dos guardes, set 
sobreguardes i vint-i-cinc peons guardes. · 
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-Els bobets. - Després de les pluges tan demanades, i quelcom 
ha'l1 influït, ma~grat tot, en les collites die vi i d'oli, com que .el temps 
ha refrescat força en general, es preveu per enguany una bona collita 
de bolets de totes menes i !Per tots els gustos. 

- Cong1·és sindical. - Els sindicats agrícoles francesos celebraran el 
proper octubre un Congrés general. A l'ordre del dia hi teneh punts 
tan interessants com la revisió de les lleis sobre accidents del treball, ex
portacions de productes agrícoles de luxe, etc. 

-Nou regadiu. S'ha inaugurat el canal Sexta que serveix per a 
elevar les a:i¡gües dels Regadius de Llevant. 

Rega 2,000 hectàrees de terra del camp d'Elx. 

-La verema. Mentre en algun~es comarques matineres ja es troba 
en el seu ple la temporada de la verema, en la major part dels llocs tot 
just ara comencen els preparatius, podent-se observar com es proce
deix a la neteja de tot el materiafvinari, cellers, màquines i ' atuells. 

Això no vol dir que àdhuc en comarques més aviat tardanes, com 
la costa llevantina, per exemple, no hi hagin apressats i previsors com
pares que •ja e.fectuÏ!Il tries i avenços de raïm, per a .podJBT.-los dur 
ben aviat àl cup en previsió de qualsevol malestruga. 

-Els pinyons semblia. que enguany arribaran a valer algun diner. I 
això que hi ha llocs d'on es reben notícies d'ésser ben abundosa la co
llita de pinyes. 

- Condonament de contribucions ,amb motiu de les darreres pedre
gades ha estat sollicjtat dels pe>ders pels municipis d'Espolla i Sant 
Cristòfol de Tosses. 

-Tècnics so·~licitats. Els intJeiligents ex-tècni-cs de la Man-comunitat 
senyors Ymbert, Dàneo i Quixal estan ef·ectuant la present campanya de 
vinificació ¡per compte d'alguns Sindicats que. han so!:licitat la seva 
ajuda. 

I 
. -Exposició a Sevilla. Coincidint amb el VII Congrés Internacional 

d'Oleïcultura, tindrà lloc · a Sevilla una Exposició Olivícola .espanyola, 
la data d'inauguna~ió de la qual serà la m:iteixa que la del Congrés. 

S'hi exhibiran mostres de les diferents varietats .d'o1ivera cultiva
de¡¿ a Espanya, · olis, olives preparades, subproductes, maquinària, etc. 
Aixi mateix s'anuncien diferentes conferències i concursos de Memòries 
reLacionades amb els olis. 

Els insectes que rosegtLen, és a dir, que mengem les parts verdes dels 
vegetals, v'S combaten enve1·irvaiTht aquestes pa1·ts, de les quals s' alimen
ten, amb solucions arsenicals. 

I 
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C ONSULTORI En llquesta secció es respondrà gra
rullament i per rorn rigurós, a rotes 
les consulres que facin e I s llegidors 

J. M., ALCARRAÇ. - La prunera empeltada sobre prunera_ té tendència ·' 
a produir molts llucs, t8Jl com li passa a vostè. Això s'evita empeltant 
sobre mirabolà, peu avui molt usat a tot l'Urg1eU. · 

Els peus usats per la prunera són el mirabolà i el Sant Julià. L'al
bercoquer no va gaire bé perquè l'empelt es desenganxa amb facilitat. 

Hem passat la seva queixa a l'Administració. · ' 

S. A., MAIALs.-Si 1a te.r11a no .està ben remoguda i desfeta, mercès 
a com,eus anteriors, cal fer una trebaUaàa fonda, el més íonda 'Possible, 
que és indispensable pel bon desenrÒtllame.nt de l'alfals. Això és més 
necessari encara en comarques secaneres i en teiTes més o menys com
pactes: Aquesta treballada que ha d'ésser feta possiblement abans de 
l'hivern quan l'a:Lfals i l'o11di s'han de sembrar, a la primav-era es <:om
pleta després amb altres t:r.eballades que desteàossin, polvoritzin i 8Jplanin 
bé el terreny. 

La preparació cal que sigui practicada 1amb cura per destruir bé les 
ilavor-s de male.s herbes. i[;aJgram, sobretot, és mo1t perjudicial a l'al>fals. 

¿Ja esta.n segurs que l'alfals anirà bé a la comarca de vostès, tan 

secanera? 
No sabríem on ,dirigir-los per l'adquisició de les lla'Vors; ·potser a Can 

Nonell, Plaça de les Olles, Barcelona. 

S. V., SANT SALVADOR DE GuARDIOLA.-En el número penúltim publica
rem un article que respon a la seva consulta. La brisa pot ésser usada 
en l'alimentació dels :vedells. Cal, però, i no solament pels vetdells sinó 
per tota men8J de bestiar, procedir progressivament acostumant-lo d'en 
mica en mica; es comença posant-n'hi poca en les racions i la dosi es va 
augmenta~t cada dia fins ' arribar a la quantit8Jt que hom desitja donar. 

Lo important-és no forçaT massa les praporcions, donar-la en les quan
titats indicade.s i b8Jnejada amb altres aliments. La sal fa· més agra
dable. la brisa al bestiar. Tenint aque tes precaucions no hi ha perill 
que la brisa pugui fer cap mal. 

F UNDACIÓ BERNAT METGE 

Heu's aquí l 'empresa l ite
rària més ·sòlida í t rascen
dent del nos t re Ressorgi
ment cu ltural. Arr eu de 
Cat a l u n ya i en tre le s 
sel eec i on s espír i tu a I s 
estrangeres ha estat re
bu da amb entusiasme 

R. s. 

Subscrigui's · a: 

EdlforJaJ tlltaJono, 5. A. 
Rambla Sant josep, 16, pral. 
Tel, 184 A. : BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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BOMBES 
t:ENIIIÍfiJGIJE§ 

GRUPS TRANS PORTAB LES 
especi alme~¡Jt indicats per a recs 

, ..... MM.SISTE~.m ........ ~ .................... , 

~HHO~ll 
mog udes per 
corretja o d i
r e ctament, 
aco blad es a 
m o t o r e lèc
tric o motor 
de benzin a 

t 

BOM BES 
D 'ENCEBA T A1UTO M A Tl C 

Les bombes BllRDOLL NO 
PORTE N premsa-estopes i 
van amb coix inets de bol es 

Demaneu catàlegs 1 preus a 

FILL D'EHILI BRIJGUERI 
Rlereta, 28 

Barc:ctona 

Publicacions Aerícoles u CALP E~~ 
CAT E CISMES DE 

I L'AGRICULTOR 
I EL RAMADER 

Medalla d'or en el Concurs 
Nacional de Ramaderia, 1922. 
La primera blb lloteca escrita 
per a Espanya i països ame
ricans . 
PUBLICATS B \I X 
LA DIRECCIÓ DE 
L Lufs DE HoYOs SAJNZ 

Els Catecismes de l' Agricul
tor i el Ramader, fulletons 
d ' Ag ricu ltura popular i pràc
tiques agricu les i pecuàries , 
consten! de '32 pàgines, de 
190 per 135 mrn., amb tip us 
de lletra mol t clar, ll egible i 
profusament iJ ·Iustrats en el 
text i a mb làmines en negre 
i eu color. 

A MADijiO, • Casa del 
Libro• , Avda. Pi i Ma r
gall , 7, i a BARCELONA , 
carrer Ma li o rea, 460 
Aquest • Revista servtix a ls 
seus subscriptors les Pu~li
cacions Agrícoles cCALPE• 

150 CATECISMES PUBLICATS 
Sèries I a lli - Ciències fo namenta ls i econòmiques 

1. - Como se mi de un campo. P. Gonza lez 
Quijano. 

2. - Combustibles agrícolas. P. Martí nez 
S t rong. 

3· - Motores de viento: molinos. - F . Doreste . 
4 1. : Cercas y cerramientos. - J. F . Uzquiza . 
42.- Como se hac e un pozo. - L. Pérez Cossi o. 
4· - Formación de la tierra laborable.-J. Da ntín. 
5. - El observatorio meteorológico del agricul · 

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

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

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

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

Suen. 
9· - Como se piden aguas para riego. - lvi. Lo

renzo Pardo. 
45 . - A parceria agrícola y pecuaria.-T. de Casso. 
46.- Bo deg as cooperativas. - J. del Cañizo. 

Preu de cada Aúme ro: 50 cèn tims 

En lkirlgir-vos a les cases anunciadores, citau AGRICULTURA 
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Patentada 

La grada més 
potent i per
fecta del .món 

Meravellosa en el seu tre

ball. Enginyosa amb el seu 

sistema de plaques mòbils 

amb 3 punt~s. - Magnífics 

resultats en terreny tenaç 

G:uillent Colli 
!!!!!! Enginyer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Provença,36.2 

BARCELONA 

Maquinària Agrícola- Vinícola- Oleícola 
lnstal-lacíons completes -Demanin-se catàlegs, rejerêncíes i certificats 

' = 
.. JUIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIIIIlllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllii 

f ............................................... ;·~·;;·;; ...... ;·; .. ; .. ; .. R ........ , .. III .. ,III .. ; .. E .... "';·; .... ¡ 
= Per a beozt• ~ fi. " : 
E na, alcohol, :: 
E petroli, etc. -

=, Des de 1 fins a 20 HP. 

QRIJPS ElE(TRÒGENS .PER 11 LLUH 
I FORt;Jl 

lnstat·Jaclons cum~J~r-
tes per a regors i ele

vacions d'aigua 

HOTOII§ §ENI· DI E§ El 
"(liNAX" 
PERA OLIS PESATS 

Tipus industrials, 
agr ico i es, elèctrics i 

marins. 
l . 

Des de 6 HP en endavant, amb un o més cilindres. 
Consum de combustible: 250 grams per HP hora. 

Jo.§ep Coma§ i c:-
ua.uèn, 19 BARCELONA 

JIUIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllflllllllllllllllll
liiiiiiiiiiiiiiUIIIflllllh 

En dlrigir-vott- a les cases anunciadores, citeu AGRICUL l'U RA 
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de Productos 
Químic os 

Sollat dc ferro dc 
(JéiSSCS CSPC(ials 
pc:r a l'iiS!fi(UitUra 
1\dds sulfúric, muriàtic 1 
nttrlc, purs i comercials 
lllums, Bisulfats dc sosa 
Sulfat d'Alúmina, dc sosa 
dc zenc. Hinl dc plom, Litar
sUrl. Sulfur dc ferro, etc. 

HO N C: -ll O ll, Z 3 

Barcelona 

l' 

::.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllltllllllllllllll 

I 

Molins i J riturodors "JOHRHS" 

Economia . 
Finances I 

Re v ista 
Quinzenal 
d'Informació ( 

i Divulgació 

Pera Moresc, Ga r
rofes, faves, Sè· 
gol i tota classe 
de cereals. Éls de 
major rendiment i 
de més durada. 
Proves gratis. 
Més de cent cartes 

ne rderència. 
I'IJlDt: TODD.ilS 
Anúels, 12 
Barcelona 

I I 

Editorial 
Catalana 

I 
S. A. 

Rbl. S. Josep, 
16, pral. 

Barcelona 

CLAPÉS y JULIA 
Agents exclusius per Catalunya dels Super

fosfats de la • Compagnie Bordelaise des 
Prodults Chimiques• de Burdeos. 

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

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

abans JOSEP SANTANA SOLER 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

La BOMBA que 
reu neix I e s ça
racterístiq u es 
més avantatjoses 

ÉS ,LA 

TANK 
La ÚNICA que no té estopada 
No necessita engrassament 

Representant exclu&lu: 

J. Maristany Casajuana 
Consulat, n.~ 1 : Barcelona 

EA dirigi r-vos a les cases anunciadores, citau AGRICULTURA ' 
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tompastnie Hlnitrt & Hetallurstiaue d'Auzon, .J. A. · 
' . PARÍS!'!!! 

" 

PRODUCTES INSEI:Tit:WES 
PER A I.A AGRICUlTURA 
AR.SENIATS DE SOSA TOTES 
GRADUACIONS :: ARSENIAT DE 
CALÇ :: ARSENIAT DE PLOM 
ARSENIAT DE POT ASSA :: ACE-

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

Agent•Depositarl exclusiu: 

M. A. PLANAS 
Estab lert-Julio l 1824 

Come rç al per Major de Drog ues 1.,. . 
Productes Químics, Herboristes i · 

Productes Colonials 
Passetst de la Indústria. 3 z 
Dfreeeió Telest. : .. PUPLANAI .. 
B A R 1: E l O N A 

Màquina d'escriure 
UNDERWOOD 
Companyia Mecanogràfica 

~uillem Trúniger~ S. A. 
Campió oficial durant 
17 anys consecutius Balmes, 7 Barcelona ··-·--... ---.. -~-----.-------------~--· 

- · LLAVORS PER ---------:o--------1 
.A F.ARRA TGES 
DE P'URESA I 
GERMINACIÓ 
GARANTITZADA 

No compreu s l!''hse demanar 
pr e us a aq u es t:a casa 

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

VITTORIO. SE:RRA 
Carrer Vlladomat, 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
si ta ri dels Produètes insecti
cid~s Ant icriptogàmics de la 

Societat Eléctrica i Electr~química de "Caffaro" :: Seu a Milà (Itàlia) 

En dirigir-vos 'a lea oase.a anunciadores, olteu AGRIOUL TURA 



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 amian(, i ciment exclusivament - Els 
sostres d' Uralita han sigut empleats, per consell dels senyors Tècnics 
de la Mancomu nitat de Cata lu nya i del de varis Consells Provincials de 

Foment catalans, amb èxit satisfactori 

Demaneu prospectes i preua a 

URALITA, S. A. 
Central: BARCELONA, Plaça A. López, 15- Telèfs. 1644 A. i 848 A. 
Madrid. València. Sevilla • Lleyd.a ·Salamanca· Toledo 

Elevador M ulticel ·lular _-

CARUÈLLE 

Constructor: 

A.. Piñ.ol 
L ES F RANQ UESES 

Província de 
Barcelona 

La bomba que 
meny s gasta 

La ú n i ca que 
s'instal-Ja sense 
baixar al pou. Pot 
funci o nar a mà 

Tip. Emporivm, S. A.- fer1andina" 9 i 11 - Telèfon 5329 A. - B ARCELONA 

) 


