
Plaguicida 
T f per a la des

r as trucció de les 
plagues del camp i jar
dins . 

Vidicida 
Trfas p~r a tenir eis 

vmyars sans 1 

extingir la filoxera, Oi
dium, Mildew, insectes, 
larves, etc. 

Ganad i cid a 
Trfas per .a la higi_e

ne 1 cu r ac t ó 
del bestiar i a'Us . 

A nofelicida 
T f per a m¡¡ta r 

r as mosquits f evl-. 
tar el Paludisme. 

Sani ci da 
T • Microbici da, rlaS antisèptic, In
secticida i pa rasiticida 

Diretfor: Alltill§l rtA.IOrtJ 

t:ol'l81loradors: 

l!~~t•Professors i tècnic s del De• . 
portament d' AS!rleUitura de la 
l'fanegmunuru de t:atalun)'a 

~¡Agriculto1·s!! ¡¡Ramaders!! 

Elauo · 
rats per: 

Assegureu les vostres 
collites-Porleu tenirel 
vostre 

~~=~~ GERMICIDES· 
Són els únics produc
tes in e o m par a b I e s 

A va lats per la patent 
d'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
so ldr à çratultament les 
vostres dtficultats -

No són veri
no.sos - No 
corroiexen 

Demaneu nos· 
tre fullet 

B O N O , C U S Ó i C. a, L T DA·. 
Consulat, I - Telèf. A. 4978- BARCELONA 

\ 
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VEREMA 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Material i maquinària per 

l' alaboraci6 : Vagonetes, 

Trepitjadores de 2 i 3 ci

lindres TrepÍ~adores 
Separadores i Escorredo

res : Construcció nacional 

i estrangeres. 

Premses contínues: Prem

ses hidràuliques : Bombes 

especials per a mostos. 

lmpulsadors de verema. 

Marques exclusives; "MARMONIER MABILLE '' 

Motors per a I' acoplament 

VICENS VILA CLOSA 
Successor de KEGELLS I VILA 

Material Viti-Vinícola. 

Productes Enològics mar

ca "ENOL" : Aparells 

per a anàlisis dels vw. 

111111111111111111111111111111111111 

Direcció telegràfica: 

KEGEVILA 

111111111111111111111111111 

PASSEIG DE 
GRACIA, 88 

Te~fon 1338 G. 

BARCELONA 

•11 dlriKir-vo• a 101 cal8a anuncladorH, cltou AGRIOUL TURA 
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URALITA 
per a cobertes i per a recobriments., Túberia., 

Dipòsits per aigua 
• 

Sostres d"Uralita 
per à emplear en Ja Lluita contra la mosca de l'oliva, segons el 
sistema del professor Lotrointe- Els sostres d'U,.Iíta són inoxidables, 

· Jle¡,¡gers , de duració indefiAida i no tenen competidor - Els sostres 
d'Uralítti són fabricats amb amiant i ' ciment exclusivament - Els 
sostres d'Uralita han sigut empleats. per conse ll dels senyors Tècnics 
de la Mancomunitat de Catalunya i del de varis Consells Provincials de 

Foment catalans, amb èxit satisfactori 

Demaneu protpectet i preus a 

URALITA., S. A. 
Central: BARCELO~A, Plaça A. López, ts • Telêfs. 1644 A. i 848 A. 

Madrid - V alèncla - · 5 e vi ll a - L l e y d a - 5 a l a m a n e a - To I e do 

BO NB E§ 
t:ENIIÜfiJGIJES-

GRUPS TRANSPORTABLES 
especialment indicats per a recs 

, ...... SISTEMA ...... ~ ...................... 1 

l' HHROOll 
mogudes per 
corretja o di
rectament , 
acoblades a 
motor elèc
tric o motor 
de benzina 

BOMBES 
D'ENCEBAT AUTOMATlC 

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

Demaneu catàlegs 1 preus a 

fill D'ENill BRIJGIJERA 
Rlereta. Z8 

Bart:elona 

En d'irl&'lr-vCHI a 1118 cases anunciadores-, citau AGRICUl. TURA 

( . 
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y JULl A 
Ag-ents exclusius per Catalunya dels Super

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

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

bchulke & Mayr A. O, d'Hamburgo. 

. . 

abans JOSEP SANT ANA SOLER 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

·····························································-···································· 
SOFRES NEGRES Destrueix radicalment oídium, Míldiu de les fu-

. lles i del raïm , Blanqueta, Black-Rot, Pyral i apo- , 
CAlDO BORDElES plegia-fu!Jatge de Ja vinya, malalties de Ja patata , 

PYRALION CONCENTRAT · Marca SCHLOESING ~~~~~~~~s¡ 

Agent general per a ,Espanya : 

J. DORGEBRA Y 
Via Laietana, 19 
BARCELONA 

cucs dels 
arbres fruiters -

Usines Schloesing frères Ltd. 
Casa fundada en 1846 - MARSEL,LA 

···································JI·················~·············································· 

La BOMBA que 
reuneix les ca
racterísti"qu~s 
més avantatjoses 

ÉS LA 

TANK 
La ÚNICA qu·e no té estopada 
No n ecessl ta engrassament 

Repre&entant exclutiu: 

J. Maristany Casajuana 
Consulat, n.' r Barcelona 

...................•.....................................•......................................•.. : .- . 
: 
5 
: . ·u or ANL LBEREs §o E de~a~~~~~"~ ~~ 

al trasbals .de vins i 
olis · MOTO -BOM· 
BES per a bodegues -JOAN 

ESCAYOLA 

i sindicats agrícoles, 
de petits i grans ren
diments · AIXETES 
de totes classes per a 
tines de ciment y 
fusta-----

Jaume Giralt, Zl-Telèfon 1430 S. P.·BARCELONA ..................................................................................................... 
;;¡n dirigir-vos a ·les cases anunciado'tes, citeu AGRICULTURA 
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¡=! PAPERS "PUIG" !=I 

Especialitat en Papers filtres s a Iv ador puig Fabricació de Paper Pergaml 

§ per a farinàcia, vins, olis 1 de- Eni'ÍC Grana do~ 5 (abans per f grasses, xocolates I In- § 
§ més usos industrials. Exls- Universitat)- 101. 3581 A dústrles derivades da la llet, § 
:___ tèncla permanent per a servir BARCELONA en competència I qualitat als === 

Úniques fàbriques a Espanya seus Similars estrangers; es-
: tota classe d 'aparells filtres- Ossa fundada on 1900 peclalltat en e l s tipus par a : 

§ premsa per lmporta!'ts que PAPERS EN GENERAL filatures I també per a perga- ;: 
E - .. siguin les demandes - - mins fantasia ~ 
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·-------------------------------~. 

Campió oflcial durant 
17 anys consecutius 

M.àquina d'escriure 

UNDERWOOD 
Company i a Mecanogràfica 

1:luiHem Trúniger, S. A. 

Balmes, 7 Barcelona 

··-------------------------------· 
-- LLAVORS PER------------~,----------------1 

A FARRATGES 
DE PURESA I 
GERMINACIÓ 
GARANTITZADA 

XANCO I CAL VIS 

No compreu s~nse demanar 
preus a aquesta casa 

. 

Bailèn, 2, entl. 
BARCELONA 

tompaenie rnnitre' Metanureiqne d'Auzon, s. A. 
I!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pA R í 5 !!'!! 

PRODIJC:IES INSEC:JIC:IDES 
PER ~ LA n6RIC:IJLTURA 
ARSENIATS DE SOSA TOTES 
GRADUACIONS :: ARSENIAT DE 
CALÇ :: ARSENIAT DE PLOM 
ARSENIAT DE POTASSA :: ACE-

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

Agent•Deposltarl exclusiu: 

M. A. PLANAS 
Eetablert·Jullol 1124 

Comerç al per Major de Drogues 
Productes Químics, Herboristes i 
1 Productes Colonials 

Passelst de 111 Indústria, 3 2 
Dlreccl6 Telet.: "PI!lPLllNAI" 
B A R C: E 1 O N A 

En dirigir-vos a lea oase~t anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Des de 1 fins 

6RIJPS ELEC:IRÒOENS 
lnstat ·tacwns COII I!J l~r
tes per a regors i ele

vacions d'aigua 

MOTORS SEMI· DIESEl 
"CliMliN" 
PER A OLIS PESATS 

Tip u s .industrials, 
agr ico I es, elèct¡ics i 

marins. 

Des de 6 HP en endava nt, amb un o més ci lindres. 
Consum de combustible: 250 grams per HP hora. 

Coma8 ]o8ep + 
I 

a 20 BP. 

PER 1l LliJN 
I FOR(:.ll 

-''! Bailèn, 19 .. BARCELONA ..,_, ~., ,..,- ·;,. __ , .. ~ · -"" 
;:JIJIIIIIIJJIJIIIIItiiJIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 
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I -La gr,ada niés I 
1 potent i pe¡;;. 1 
= fecta ·del món 1 

Patentada 

, Meravellosa en el seu fre
ball; Enginyosa amb el seu 
sistema dc plaques. mòbils 
amb 3 puntes. - Magnijics 
resultats en terreny tenaç 

Guillenz Cotti 
/ 

~ Enginyer !!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!! 
Provcnça,36:Z. 

BARCELONA 

Maquinària Agrícola ... Vinícola ... Oleícola 
lnsfaNacions completes -Demanin-sc catàlegs, referències i ccrfijicafs 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllltiiiiiiiiiiiJJIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf. 

En dirigir-vol' a les cases anunciadores, citeu AGRICUL 'fURA 
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AGRICULTURA 
nEVISTA AOnlcolA CATALANA 

Dies de sortida: 5 I 20 de cada mes 
Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Para: Pessetes 10 Estranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

Direcció i Administració : Rambla de Sant josep, 16, principal : B:.RCI!LONA 

SUM ARI : , Actualitats, per August Matons.- L'organització científica del treball agricola, per 
josep Mallart.-EI valor fertilitzant dels fems, 111, per G. Boft/1.-Eis pasteuritzadors, per P. M. 
-Com se prepara una pell de conill, per L/ufs Tfcó.-La preparació del celler abans de la verema, 
per Agrfcola. - Comentaris.- Informacions comercials: Vins, per Pere]. L/ ort; Olis, per Lisin i 
Andreu; Cereals, per Llu ls Marsal; Les fruites, per Esteve Homs.- Noticiari.- Bibliografia, per 
R. S. - CoMultori, per R. S. 

Actualitats 

c ORREN veus pessimistes sobre la sort del reial decr~t 
zació agrícola que {;Omentàrem, i ben sinceram~t 

un dels nÚIDleros passats d'AGRICULTURA. 

de reorganit
elogiàvem en 

Hom diu que .alguns personatges, actualment eminents i inf-luents, 
han exposat llurs queixes al Directori i que .aquest les ha acceptades 
i .ba promès de modilficar el •decret. No sabem ben bé com seran les 
modilfic~cions, però ens temem que puguin alterar-ne il.'esperit i desfa:cin 
la seva ¡perfecta organicitat. 

Això seria lamentable. Hi han en ell moltes coses estupendes, però 
si a1guna n'h(ha d'exe).:lent és precisament allò que els personatges en 
aquests moments eminents i illífluents, combaten i volen fer modificar: 
la intervenció directa i decissiva dels tècnics en l'activitat dels Sin
dicats i dels Consells provincials de Foment. 

Quan els fa,cultatius dels quals dis•posa l'Estat manin en els Con-
' sells de Foment, els <flagells d•el crurnp faran una sensible recula-da. 

Això ens sembla axiòmàti'c. P er altra part, és cosa sabuda. i ben sa
buda, gue allí on ·els membres dels Cons~lls, per llur .temperament o 
per altres raons, han abandonat a mans dels enginyers la tasca direc
tiva, s'han obtinKut resultats simplement impressionants. 

No cal ceTc.ar e}..-plicacions d'aquest f•et. En l'articloe esmentat n'ex
posàrem algunes. Però és intuïtiu que la profunda competència i l'ar-
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relat sentiment del deure dels tècnics oficials, han de donar uns re

sultats enormement superiors als que pot donar la fàcil sufi<.:iència 

d'uns propietaris rurals, elevats, mercès a les ID¡aniobres de la baixa 

politiqueta local, avui sortosament morta - i sembla per sempre -

elevats diem, a membres ¡J.Iels Consells de Foment. · 
I . 

Això fa que nosaltres siguem ,contraris a la modificació del reial 

decret i que desitgem que entri en vigor sense alteracions que el des

virtuïn. Sols així serà possible d'obtenir aquells beneficis que n'espe

rem i que es proposavc.n d'assolir els que patriòticament el redactaren. 

Tots els agricultors amics nostres amb els quals hem parlat fins 

ara - i no són pocs - del reial decret, opinen com nosaltres; tots 

n'esperen resultats de no dir. 
¿Per què, doncs, modilficar una cosa que està com ha d'estar i de la 

qual totfwm, a començar pels enginyers, n'està content? ¿Es què hem 

de pevdre el temps en. ['horrible joc del fer i ·d!esfer? ¿Es què herri de 

tornar als tems passats, maleïts per les persones de seny? 

rosaltres desitgem de tot cor que les temptatives que s'han por

tat a <cap per transformar el de·cret, fracassin {;OIDpletament; volem 

que pugui ésser apHca1J íntegrament, sense modificacions que reduïrien 

el nombre, la importància i l'extensió dels resulta,ts que indefectible

roent ha de produir i en els quals tenim. gran confiooça. 

* * * 

Canviem, ara, la música el to. No podem estar conformes amb 

la <política de taxes ni aa:r;tJ:J la intervenció en el comerç dels pro!ductes 

agrícoles. La taxa de l'oli i la fiscalització de les ·existències de blat

amb les coses que inevitablement vindran després, si no ¿per què ser

viria? - ens semblen, amb tots els respectes i ·tota la consideració que 

són, ara més que mai, del cas, una lamentabilíssima errada. 

Ja ho hem dit moUes vegaJdes. La intervenció de l'Estat complica 

i encareix la venda i provoca el <frau. La guerra ho ha ensenyat. 

Tots •e'ls païs.os han abandonat &Juesta ¡poliltica interV'encionista i s'lhi 
troben ,bé. 

Per altra 'Part, la implantació pa.r'cial d'un sistema és un absp_rd. 

Si hom creu útil la intervenció de l'Estat cal que la faci general. És. la 

t'mica manera de .fer-la profitosa, si és que ho pot ésser. O s'instaura 

amb totes les conseqüències un SQ/cialisme d'Estat o es deixa absoluta 

llibertat d!e comerç. Els teTIDes mitjos són, en aquest cas, perillosos. 

I quin cri-teri es• segueix per est3(blir la intervenció? ¿Es re¡slamen

ta la circufació i la v€-nda dels produdes escassos, dels que han d'im-
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portar-se en part de ,l'estranger? ¿Ale$ores, i per quina raó s'intervé 

l'oli d€11 qual Espanya és el prineipal país export8Jdor? ·¿Es reglamen

ten, al contrari, els productes de ex¡portaJció? ¿Per què aleshores s'in

fervé el iblart que Espanya ha de ·comprar en part ifora i per què no 

s'intervenen la fruita, el vi, etc., que es produeixen 8lil excès? 

Això ~s fa pensar que no .hi ha una ori-enta,ció fixa i definida, cosa

no massa saMSifootòria en uns moments com aquests en qUJe ràJpida

ment s'estan posant els fonaments damunt dels quals s'aixecarà l'edi

fici grandiós, la- regeruerrució del país. 

Ja vàrem dir en l'article passat la política seguida per Itàlia amb 

l'oli i n'exposàrem els result.ats envejables. Pel blat · s'ha segui-t el 

mateix . criteri i això que Itàlia ha d'.im;portar, si no recordem mala

ment, uns deu milions de qpintars mètrks de blat com a mínimum 

per cobrir les ne·cessitats del seu consum. La <:onseqüènt:ia és que 

Itàlia e·stà bastant millor que Espanya. 

Tota íl.a política econòmica inte·rvencionisia a Espanya i fora, ha. 

estat un .fracàs ervident i, malgrat ruquesta evidència, hom va fent a 

Espanya tranquila.ment ei tcamí de sempre.· 

Després diran que l'agricultura és protegida! 

* * * 
¡ 

El crèdit agrari que s'havia perid]Jt, torna a aparèixer. El Directori 

de¡¡.prés d'un tdetilllgudíssil;n estudi del ;pro,jecte-'base tele la ICo:rrui.ssió, 

l'hi ha retornat perquè fa,ci algunes modificacions, que, al dir del 

comuni-cart oficial, ;no alte11en la seva essència. Celebrem el retrobament. 

La crisi agrícola que estem travessant a;gl'availa per les dues 
últimes collites dol<entes, fa encara més ur.g·ent la implantació del 

crèdit. Què a comissió no s'a;dormi. Que va;gi de pressa si hi vol ésser 

a temps. r so:bretot que el projecte sigui una cosa viable, flexi'ble, fà

cil; qu·e el Banc pugui exoeocir arreu la seva acció. En tcas contrari 

no servirà més qu·e per ifer crèdit .als rics, que són els que menys en 
I 

necessiten i per collocar uns quants funcionaris, a!Vantatges que no 

són spi]ci·ents per a justilfh~ar l~ selVa crea,ció. 

AUGUST MATONS. 

Als recons, als marges, a les vores dels camlins i de les sèquies, en 

tots els espais lliu1·es, rJilanteu-"hi 1/l.rbres, de fusta o de fruita. A Cata
lunya en tenim encara massa pocs. 
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L'organització científica 
del treball agricola 

TA.'IT per a la disposició d'instruments per part dels constrlfctors, 

com per a la selecció de les <:ñnes existents per parb de l'agricul

tor, és necessari conèixer :uns quants .P,rincipis fonamentals de l'econo-

mia del trebalL Demés, e! trebaJ!l agrícola no depèn sols d,e la " 
I 

dispostció dels :intrumentts i • d-e les eines, sinó que està condicionat a 

tota una sèrie de situacions, de posicions i d-e movirrnents del cos, que 

s'han de regularitzar i metoditzar ~onvenientmenb per a que dong:uin 

al màxim aprofitament a l'en~a gastalda. 

El treball corporal, lcons~derat ltnecà:nicamenb, ve a ser un joc de 

palanques (ossos), mogut per òrgans de contra;cció (muscles), aplrcat al 

desplaçament de certs o'bj·ectes (moure pesos, accionar eines) i al ven

ciments de certes resistències (agarrar, sostenir, empenyer). Quant més 

grossa és la contra.cció muscular, major és l'eslfqrç i la despesa d'e

nergia. 

Si prenffil'l per exemiple i'ac-ció d'aixecar un objecte a pes de braços 

fimal'aHura de!!. colze (vegi's :fig. 1) tenim que en la posició b es ne

cessita molta més eneDgia que én la posició a. També el .camí corre

gut des de d fins a b serà més .costos que el que es faci de a fins a d. 

T.othom pot provar-ho i ja ho haurà •provaJt segurament. És un fet 

r1e mecànica fisiològi<:o-anatòmi.ca que qualsevol pot conlfirmar. 

Doncs bé, repassffil'l l-es feines agríc<lles i trobarem trebaJls on es 

vencen resistències •en la posició b del braç (tenint la. mà que sosté 

f!.l pes a l'a:liura del colze) o bé es fa. el moviment_ d.-b, quan es podria 

obtenir al mateix resultat ·en la posició a o fent el moviment a-d, cosa 

que cansaria molt menys (Fig. 1). 

¿Quantes ara;des hi ,ha que ol:XI.ig:uen el llaurador a a;plicar la seva 

força a l'esúevç¡. fent moviments a l'entorn de la .posició horitzontal 

del avant-braç? Això no és sols un inconvenient per aixecar l'arada 

PD e:ls canvis de' rega o quan se troben a;rrels, sinó que també h.o és 

' per a fer pressió a fi d'enfonsar.fia dins la terra. Si un hom hagués 

d'empèny_er en el sentit d'e l'animal o deJ. motor que tira l'arruda, una 

altura de l'esteva qu-e obligués a tenir l' avant~braç horitzontal se·ria la 

millor. Però no és aquesta la força que' ha de fer el llaurador, sinó 

que ha de fer princiipalment J.a de dalt a baix (enfonsar) i la de baix 

a dal.D (aixecar). >Demés, els moviments de d;reia-esque~ra i esquerra

dreia que s'iha,gin de fer per tal de donar la direcció a :l'arada, sembla 
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que no presenten gaire inconvenients a que es canviï la posi<ClO horit

zontal de l'avant-braç per la posició a (fig. 1). Amb el braç arronçat 

l'ener-gia ha d'ésser desenrotllruda quasi -exclusivament pels muscles del 

braç, mentre que si es té estirat ja s'interessen més els ·muscles de 

l'ai:¡¡:ella ,i., al mateix temps, es permet la intervenció del cos, que,' amb 

el joc ·de la cintura rujuda a[s braços a complir llur tasca de moviment 

1 de força. 
En l'estudi d'els moviments s'ha de diierenciar la direcció que és 

pt'oducte de una sola força de la produiida per vàries forces. En l'acte 

d'apretar l'arruda per tal d',enfonsar-la, també inter'Vié la força que 

ha de fer qu·e, aJ maieix temps, l'a,parell n.o es desviï de la dire·cció 

Pès, rtsi stèn.ci.t 
el 11 5r.wetat 

Fig. 1. - EI treball dit de pes de braços. 

A e 

Fig. 2. - Treball de cavar: A iB, trajectòría 
segu'da per Ja ma dreta en un vici de 
moviment, vista de davant, (A) i de cos
tat (B). - C i O, la mateixa trajectòria 
corretgida, vista per davant i pel costat, 
respectivament. 

volguda. s·, au d·e destriar les for.ces que produeixen la resultant. í 
la part1cipació que hi tenen >e·ls dhl'erents òrgans del cos, per tal de 

disposar les coses . de manem que resulii una distri<buéió de treball 

harmònic, que dongui 'més re:rudiment. 'Sens analitzar els components 

:je forces ens podrí-em equivocar lamentablement, atribuint a un sol 

c1rgan del cos un treball que -en realitatt ,comparteix amb an.tres, carre

gant indegudament a aquests darrers per v<>1guer alleugerir el tre:ball 

del primer. 
No volem pas :ter aquí un estudi ac81DM deU llaurar, ni de cap ope

ració determinooa. Només fem una invitació a tots aquells que usen 

arades dels tipus a que poden rMerir-se les curtes inldi<eacions donrudes, 

(I instruments on tinguin a·pl1ca.ció els principis cientí!fics en que es 

basen aquestes, per tal que estu'diïn sobre li]lr propi material i en treguin 
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les a.plicacions pràctiques que creguin més convenients, fent una tr ia 
ncura<la en les nov~s compres 'd'instruments i modificant les eines 
rxistents. Per altra ban<la, els constructors estan ben interessats en 
aquest estudi. 

Dint1·e d-e l mateix camp de moviments del braç trobem infinitat d'o
pera.cions que no es fan degud•ament, que fatiguen i no aprofiten l' es
forç. U,na palanca d'una bomba, o d'un polv.oritzador, o d 'una màquina 
qualsevol, pot ésser accionad a de sis maneres .fonamentals, ben di
fer en ts : 

1. De dalt a baix. 
2. De baix a dalt. 
3 . . D'~querra a dreta. 
4. De dreta a esquer ra. 
5. Del cos cap endavail t. 
6. D'eDJdavant cap aJ cos. 
P el treball de l'instrument sol éss·er inrclifer eni donar a la .palanca 

una disposició determinada; però és freq_üent que els constructors s'ho 
arreglin com €i sembla al primer COlP d'ull i rfalcin fer a l"home movi
ments antieconòmics. Així veureu .bombes que us f~ran a¡pli.car la fo.cça 
movent el braç de dreta a esqueTra o d'esquerra a dreta, que és la 

manera de gastar m és ene!'lgia en va. 
P erò no tot el mal ve de'ls constructors i de les eines; sinó que 

moltes vegrud!es el trebaUlador queda en •llibertat per escollir la seva 
posició, i per t ant, de canviar els movimen ts. Així, en llOIC de moure 
el braç dreta-esquen·a o esqubrra-dreta es pot adoptar el movimer,t 
ci e cos cap endavant o d'end.avant cap al cos, cosa que .s'obtindrà simple

ment girant-se un hom de costat. Molts d 'aquests moviment;, snnples 
que •es pou en fer ·en tota llibertat,, sens d'ependre de màqui:nes, perme~en 
que el mateix treballador tvo.bi a.Jmb certa.facillirtat el pro1cedim2nt millor. 
En el garbeillar, per exemple, to-thom fa do-minar e·ls · moviments tle 
braços cap endavant, més econòmics que els de costat. No obst:J.nt., hi 
ha moltes equivocacions, sobretot Pn l-es coses alccessòries, com l<t po~i

ció de les cames, la inclinació d!,ll cos, el ritme ·del movimen t, la. repe· 
t!ció de !'>energia durant la .prod,~cció del moviment , etc. P erò ün hi 
ha més error és en eJs moviment s COI!Dplexes i en les sèries de 
moviments. 

Aquí entrem en una nova fase de l'o11ganització del treb1.!1. ' Hi ha 
quelcom més que Ja direcció dels moviments i la cprres.ponent r epartició 
de forces d'·ruplicació. iEs tracta tam·bé de f et un estalvi de moviment. 
S'ha d' escurçar ell mü'Viment en temps i en espai, sempre i qua-n no 
¡>ugui r,esultar-ne U'Ila awgmentalció de fatiga, deguda a la intensificació 
de l'esforç. De la mateixa manera, s'han de suprimir els moviments 
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VINI .. ESTERILITZADOR 

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

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta i garantitzada, satisfà les 
més severes exigències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, logrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres); evita tota classe d'alteració en uri 
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 famnies, i a tot comerciant, en general, 
pulcre en ses operacions. 

-- Pren: 15 pessetes quilo en pots origen, de llauna -. 
Caixa de :15 poh {:18 quilos), 300 peuetes 

Cada pot acompanya les lnstrncclons per a son empleu 

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

excés d'acidesa en els vins, donant exceJ·Ients resultats en els casos d'Acidesa 
(agres), Picadures, Girats, êscaldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenint so
rollosos i garantizats èxits, excepte en els casos en què un vi està en el màxim 
d'alguna de 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 1 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 pessetes qnllo. Caixa origen de :15 pols (:15 quilos), peueles 150 

En venda: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.- Banús i Soler, 
Jaume 1,18.-Barcelona.-Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.
Joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni B..tlcells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lleyda).-Pere A ba die, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarrï.f;~na).-Grabiel Hermíndez, Salvà, 10.-València.-tFills de J. Igle
sias,-Rioseco (Valladolid). 

Productes En·ològics 
Tanins.- Tartàrlcs.-Cftric•.-Melabisulftt de Potassa.-Anllferments 
- Clarificant s àclds. - Oelatlnes.-Aibúmlnes - Colorants inofensius. 
-Decolorants. - Antiàcids -Extracte sec.-Aromes: Burdeos, Me-
doc, Macon1 Rioja, Sa·Uierne. - Extracte de Moscatell i Ranci.
Aparells filtres perfectes Nacionals i Estrangars.- Mànegues per a 
baixos de vins.- Manegots per a aparells filtres.- Fillrollna.- Paper 
ffltre.- Herbes Torlno per a la fabricació de Vermut.- Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 
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JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASP .. ~LAS 
Telèfon 4.79 .. S. P. 

!En dirigir-vos a les cases anunciadora~ citeu AGRICULTURA 



CASA METZGER, s. A. 
Casa central: 

Passeig de Gràcia, 76 

Telèfon: A 1944 

Apartat 225 

BARCELONA 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA BILBAO 

Instal·lacions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : : Microscopis "REICH_ERT" 

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 llet 

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

Grans existències en material de 

CIRURGIA VETERINÀRIA 

Elevador Multicel·Iular 

CARUELLE 

Constructor: 

A. Piñol 
LES FRANQ UESES 

Província de 
Barcelona 

La bomba que 
menys gasta 

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

En dirigir-vos a les cases anuAciadores, citeu AGRIOUL TURA 
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inútils que solen inte11calar-se en els. processos d·e· treball, adquirits en 

aprenentatge espontani i conser.vats indelfinidament mel'Cès a la resis

tència de l'lhàbit. 

Aquest problema es presenta en molts treballs senzi'ils, com cavar, 

fangar, i en altres que formen sèries de moviments distints, com car-
. -

regar i descarregar carros de ~arratge o de garbes, treure te:r:ra o pe

dres .amb la banasta o la bruet8J. En oov.ar n'hi ha mo~ts que fan un 

moviment de torsió de braços, que allarga consfderablement el temps, 

sense ,que hi hagi disminució de fatiga. (V. fig. 2). En el fangar, ope

ració ja més complexa, solen entmr moviments de peus 'i de mMls que 

segurament poden ésseT simplificats. 

Encara és més visible la poss:iobHitat d'escurçament de moviments i 

d'estalvi d'energies en els treballs composats d'una sèrie d'operacions. 

Per exemple, en carregar farrat'ge, o samals de r·aïms, es presenta el 

problema dels procés que s'ha de seguir per ajuntar la matèria que 

ha d'ésser carreg8Jda al carro; s'ha d•e ve:ure ~bans si és més oconve

:nient que el carro es posi a l'abast de la matèria, passant successiva

ment pels llocs on naturalment aquesta es troba. Una vegad~ deter

minat això, s'ha de precisar la distància més convenient entre · el .car

ro i la matèria, per tal que el moviment de trànsit des de terra ¡tl 

.carro quedi més simplificat i sigui més fàcil. 

El problema de la reducció de moviment en temps en espai com

porta un estudi molt acurat, difícil de fer amb els elements de què dis

posa l'ag1icultor. Els organitzadors del treball industrial compten amb 

cronò~etres Q.e precisió que els donen les dècimes i fins les centès,si

nies de segon que dura un moviment o una pàrt de moviment. Inclús 

tenen, dispositius per a fotografiar els moviments i fins .per 8J cinema

tografiar tot el procés d'un treball, que després, en ésser projectat .a .J.a 

tela blanca, pot ésser reconstituït tan poc a poc com es vulgui, per tal 

d'estudiar-lo en les seves parts i descoposar els moviments, bo i reia-
' 

cionall't-Los _amb el temps que marea el cronòmetre, també c!Jlematogra- '· 

:fiat en el mateix quadro de treball. 

Nosaltres no. pensem pas amb aquestes coses; però això no vol dir 

·que renundem a un estudi que ens ha de portar beneficis ben aprofi

tables. La reducció de moviment en temps pot fer-se amb un simple 

rellotge de minutera, i fins i tot, sens rellotge, per la percepció perso

nal del temps. La redp.cció de moviment ' en espai o la supress~ó de 

Jnoviments inútiJ.s, pot aconseguir-se escorcollant amb la vista i sospe

sant les sensacions muscular i la fatiga comparativa de diversos pro

-cessos de treball. Cada agrichltor pot estudiar i pot perfeceionar les 

maneres de treball de la gent, que té al seu entorn i les d 'ell mateix, 

,\ 

. ' 
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per observació, per proves successives, per assaig de procediments 

nous, per comprovacions riguroses on s'elimini el factor hàbit (cos

tum), que sol fer presentar com a difícils els procediments nous, encara 

que, en realitat siguin més fàdls. Per això es necessita tenir en comp

te altres factors ·que intervenen en l'organització del treball agrícola. 

JOSEP MALLART 

( Continua1·à.) 

El valor fertilitzant dels fems 

-III 

L A dH•erènJcia més important entre els e.dobs 

consisteix en que aquests contenen matèria 

negm, su-bstància la presència de la qual a lta 

quími•cs i els f-ems, 
húmilca, la mantega 

wrra és indispensable· 

per conse.rvar la f•ertHitat, perquè es v·erifiqui la nitrilficació, perquè 

vagi al terreny el nitrogen de l'SJ..ire, i perqpè es solubilitzin les ma

tèries insolubl-es que les ·t:erres contenen emmagatoomad-es. Podem dir 

que una terra que no contingui matèria húmica és •com un cadàver; 

en ella no hi ha vida. 

En totes les terres de col);l'eu existeix major o menor quantitat d;a

questa matèda húmica. la qual constantment va desapareixent perquè 

l'oxigen de l'aire la crema i com que els residus que deixen els cul

tius, arrels, fulles seques, etc., fonts d'aquesta spbstància ·en la terra, 

són insuficients per a reconstituir totes les pèrdues, és necessari apli-car 

els fems amb l'obj-ecte de conservlfl.r les dosis sufilcients de .matèria hú

mica. 

En la fabricació dels fems s'ha de mirar, per tant, a la formació 

d'aquesta substànda, demés de mirar de conservar els elements f-er

tilit2lants. 
Els fems contenen matèries ferthlitzants, nitrògen, àcid fosfòrilc, po

tassa, calç, etc., la pèrdua dels quals durant la fabricació s'ha d'evi

' tar, principa·Jment en ço que ' es refereix al nitrogen, per a que cons·er

vin tot llur poder f•ertHitzant. 

La matèria húmi'Ca dels fems proc-edcix de la transformació de les 

palles dels jaços o residus .sense digerir de les substàncies sòlídes. 
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Aquesta transfo.r.mació és produïda per f•erments; l'.origen 'dels quals 

i modo de treballar són avui coneguts ,mercès als admirables tre.baJls 

del savi rugrònom francès Délhérain, del qual extractem el que diem 

sobl'e: aquesta qüestió. 

Les pa'lles empleades per jaços deis animals, a parb de ies petites 

quantitats de matèries nitrog-enades, sulcres, i tanins que contenen, 

estan fo.rmrudes per 1les tres sulbstàncies següents : una goma, la céllu

losa i la vasculosa, la qual, "!lnida a les matèries nitr<>genaíd•es, caracte·

ritza l'humus. 

Falbricar f.ems, es com diur Délhérain, destruir per mitjà de la fer

mentació la goma i la cell "!llosa d·e la palla, . 'per a deixar en llibertat . 

la vasoulosa, que, barrejada amb les matèri·es nitrogenrudes, -constitueix 

la mantega negra dels f·ems fets. 

Les dejeccions líquides, pmpo:rcibnen als jaços el carbonat potàssic 

i la urea, que es transforma en carbonat amònic, el qual pot també 

procedjr doe les substàncies nitrogenades de les matèries emplerudes 

per jaços. 

Les dejeccions sòlides contenen els ferments que es tro.ben en els 

budells del bestiar, i que amib les doej.e<c-cions van a· parar als jaços. 
I 

Aquests fe:wruents, que mirats a..l mic:ros-copi sembl~n petits cuct:; 

curts, grassos i poc àgils, o, punrts brillants, viue~ en soluci<>ns molt 

carregades de carbonat potàssic i de ca!1bonat amòni.c, no .es desenrot

llen més q~e en ambients alcalins necessitant les espores l'acció de 

l'aire,; resisteiX'en temperat"!lres fins de 70 graus, però moren .a 80 

graus. Als 52 graus d'esca:llfor. és quan tenen major activitat. 

Si observem un munt de if•ems ja fet, de bastant alçada (2 ó 3 me

tres) veurem a un metre de terra que per les parets s'oescoTre un lí

qujd negre que, 1€11 selcar-se, re-cobreix les paJles a:rnb una matèria espessa 

que sembla betum. Continuant el nostre .examen trobarem }lila bem

~e1'atura d'uns 60 graus a unf? 50 centimetres de la cara sup'Borior del 

munt. 
Quina és la causa d'a:questa elevació de temperatura? 

S! examinessim, -com va fer en Déihérain, els gassos d'aquesta part 

del munt dels fems, trobariem que la tercera part està formruda per 

àcid' carbònic i les altres 2 t'El-:rceres parts per nitrogen; d'oxigen no

més hi han vestigis. 

Tot això prova que l'aire ha penetrat en la massa, més com sols 

existeixen vestigis d'oxigen i 1g.rans quantitats d'àci-d carbònic, estem 

segurs que l'oxigen de l'aire ha cremat alguns eleme?rts de la palla i 

que 1'elevaJció !de temperatura observada és deguda a a,questa com

bustió. 
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La part de la prulla que desapareix parcirulm~nt durant la primera 
fase de l'operació, és la goma. 

Si els gassos .que s'analitzen fossin presos a :un metr~ sobre terra, 
ço és, més •endins del munt de fems, trobaríem menys àcid carbòni-c i , 
nitrogên que en Ja ,part superior i quasi res d'oxigen, i en canvi tro
baríem una gran quantita:t d'un gas anomenat metan. Aquesta pro
ducció de me tan en la pari inferior del mp.nt, així com l' e1·evaJCió de 
temperatura que sO'freixen els fems en la part superior, són obra dels , 
ferments. En efecte, si es pren un xí•c d·e fems i s'escalfen fins a 100 
graus, temperatura a la· qual moren tots els microbis, i després es 
posen a·quests lfems 'Em le~ condi·cions o11dinàries d'eslcall.for, ja no es ' 
produeixen els fienamens abans recprda,ts; els rr•ennents han si!gut morts 
i no queda més que palla inerte. 

Quan els fermen'ts estan vius treballen -encara que sigui fora del 
contacte .. ct e l'aire, car he:rn vist que es produeix me tan; d}.lrant a,questa 
fermentació sense aire es destrueix una a,ltra substànlcï'a de les que 
camposen la palla, és a dir la ce:llulosi. 

f 

D'aquesta manera tenim lliure al tercer element principal de, la 
palla, la vasculosa,. la .qual barrejada amb les matèries nitrogenad-es 
de la mateixa tpa.'lla i de les dejeccionS' sòlides, es dissol en els carbonats 
alcalins de les orines formant el líquid negre que s'escorre per les 
parets dels munts 'de fems fets. 

I 

Aquestes tran·s·formacions, són tant més intenses quant més aotives. són 
I 

les fermentacions ;• per això :el pa.gès ha de tenir ~$ran interès t:m que 
els ferments que intervenen e:s · tro'bin en les millors ~eondicions possi
bles per a que ·trebaàlin amb energia. 

Els fel'.ffi~nts dels fems no treballen inés q}.le en un ambient alcalí, 
com naturalment só~ els fems en -viJ;tut dels ,carbona.ts d-els orins. Ja 
hem indicat també que ells germens de diis ferments no es desenrotllen 
sinó mediant l'acció de l'oxigen ~e l'a~r~. Eis recs fets amb els sucs 
afavoreixen la penetració de l'aire en el m:unt de fems, fam passar l'es 
~spo·res a la forma .activa i per tant la fermen.ta.ció es desenrotlla molt 
enèDgica.m-ent, com deL)'lostra l'elevació de temperatura que es nota als 
2 ó 3 d1es d}ha.ver regat. Aquesta és l'explkaiCió. Quan s'a.fegeix al 
femer una nova quantitat de ifems,_ .tal com surten de les quaJdres, co
mença una comb;ustió lenta deguda a l'adci.ó de l'oxigen de l'aire i IBS 

forma àciod carbònic; però com que no hi tha canrvi entre i'atmòsd'era 
confiné!Jda en els fems i l'aire, l'oxigen s'oca.ba al cap de pocs dies i la 
formació d'àlcid carbòní·ç amb la consegüent eleva.ció de ·temperatura 

I 
no es produirà ja més! Torn·em a regar: l'àdd carbònic contingut 
en la part superior del munt es dissol en el suc, i ~.s produeix necessà-

-
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riamient una disminució de la pressió de l'atmòS'f,era interior que arriba 

a ser molt menor que la de l'aire ambient, i per tant aquest p~netra 

en la massa dels fems i el seu oxigen aviva ·els ferments, els quals tre

baUaran més activament i la transformació d~ls fems serà completa. 

En 1·esum. Per a fer uns bons fems, evitant pè:vdues ,d·e· nitrogen. 

s'ha d e tenir en oompte el següent. 
1." No s'ib.¡¡. .de pe:vdre ni una sola gota dels orins, ni dels sucs e])¡ 

el remer. , Això s'aconse-gueix: 

1) Tenint els paviments de J.es quadr-es impermeables amftl re-

guerons .per a tportar els orins al f·èmer, .ajudant-se amb freqüènts ven

tades amb grans quantitats .d'aigua p-er a evitar qu·e els sucs s'aÍJ!.lrin. 

Si 'en les quadres no existeixen conduccions d 'orins ca.p el feme'r, s'han 

d'usar gran quantitats d·e llits per a que puguin absorbir tots els orins. 

2) E'l paJViment de([ f·emer ha d'·ésser impermeable per a evitar 

que els sucs .es :Perdin. • 
2 . .on Trimre de les quadres i estables els llits br:uis, ca.da dos o tres 

rUes al menys. 

3. " Les fermentadons en el muni de fems han d'ésser molt aJctives 

per a que hi h&gi força .desprendiment d'àlcid carbònic. Es precís' per 

a això regar el munt donant-li així hUllll.itat, alrcalinitat i aire. 

4. • Si els fems estan enclotats amb ·els sucs no es poden fer bé els 

recs, i la fermenta!Ció no es f.a en les degudes con:didons; per això 

é~ necessari separar els fems de la part líquida conservant aquesta per 

a regar 1a massa amb ifre-qüènda. Es també indispensable eonservar 

aquests líquids per llur riquesa fertilitzant. 

EJs sucs es conserven en un pe-tit pou o .,éisterna. Per a just:ificar 

la necessitat d'aquesta cisterna, acabem amb les paraules de Déhérain: 

·La fabricació deLs fems we ; bona qualitat exigeix unGJ ;condició única 

però aquesta és necessària: con.st1"Ucció d 'un pou o dipòsit de sucs. 

G. BOFILL. 

(Seguirà.) 

Per què no us dediqueu a la cria del cuc de seda? És una indús

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

en una època de l'any en que les feines del camp són més aviat escasses. 

Un pm·ell. de mesos de feina, feta a cMa, us poden proporcionar un in

grés considerable. D eu moreres en plena producció us permeten de criar 

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

capoll. 
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Els pasteuritzadors 

A cO'Ilseqüènoia dels artiC'les que vàrem publicar en els núme

ros 13 i . 14 d'AGRICULTURA, a~guns lectors ens han demanat dades 

tècniques sobre els apar!ills de pastJeuritzaJCió. Mercès a la. gentilesa 

d'un especialista francès, el Sr. M. Depaty, al qual ens hem dirigit 

eX'pi1essament, pddem publicar avui la documentació inèdita que se

gueix i que respon plenament a les consultes rebudes. 

Per la pasteuritza'Ció deis líquids - vi, net, atgua o el que sigui -

industrialment hom només pot concedir valor· als 81parells a ?"e.cupe-m

ció de te?ni[Jeratum i de reru:limJtmt continu. Aqu·ests aparells són com

postos essencialment per un calen!Jador i per un recuperador. En la 

pràtCti'Ca hom • pot realitzar un perfecte pasteuritzador sense recupera

dor amb tlos organs independents: un ·calentador i un refrtgerant, però 

el recuperador s'imposa en tot aparell modern, tant P'er ia senzill~sa 
del conjunt des del .punt de vista de la construcció com per l'econdmia 

considerable de· combustible, per tal co:rn un pasteuritz8Jdor sense recu

perador consumeix 12 a 15 vegades més calor que un aparell proveït 

d'aquest òrgan. 
La recurperació consisteix, un cop l'aparell ha estat engegat, a uti

litzar el calor del líquid que surt deJ. calenta'<ior per escalfar el líquid 
I 

fred que entra, i a !'·ensems, a utilitzar aquest per retfr1gerar aque,U. 

Els líquids, doncs, entren en contade per mitjà de les parets dels 

tubs que els condueixen, sense, però, barrejar-se, i de manera que el 

vi/fred s'esca!Jfa i el 1cal'enb es refreda. P-er tant, en un bon aparell el 

líquid a pasteuritzar arriba al calentarl.or a. una temrperatura ja pròxi

ma aJ grau d'estermtzaJció i necessita per assolir-lo, un ben petit su

plement de calor. 

P·er compendre el .mecanisme del pasteurüzador donem ].m esquema~ 

de l'aparell teòrk El lfquid fred que va al calentador i el calent que 

en ma.rxa són serparats per embans med.àl:Ucs en fu1lles primes inter-
' ' calades que permeten la transmissió de la temperatura a través dels 

•embans. El líquild fred que s'oescalfa progressirvament i la érensita~ 

del qual va disminuint, deu necessàriament circplar per la canalitza-ció 

ascendent; el líquid calent, al contrari, qu.e es refi'Bid•a gradualment 

i la densitat del qual va augmentant, cir1c).lla per la canalitzaJCió des-
' cend·ent. 

El cailentad<>r on conver.g¡eixen les dues canalitzacions i en el qual 

el liqutd es calenta, s'lha de trobar en la part més a:lta det cidè per

corregut pel liquid. 
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Segons ço qwe. escriJguérem en els articles anter1ors, les condicions 
fonamentals iper asscllir una J:Jana pa~steurilt·zació són: ' esqallfament' 
progressiu, absència .d'aJgitJadó en el líquid durant l' eScal<fament, re
fre.da:ment progressiu, oper~c~ó feta sota pressió i fora del cont:;tcte 
de l 'aire. L'examen de l'aparEill. teòr~c que hem dibuixat demostra 
que aquestes condicions són assolides. 

Però, ultra aquestes condicions d'ordre· físi•c, n'hi han d'altres de 
fabricació que éls indispensable de respe'Ciar, ~ que anem a examin ar 
breument. 

I • 

t j t 1 

Esquema de la disposició de les parts 
d'un pasteuritzador modern 

Elecció del mel!all. El coure estanyat és l'únic metall, fora :die la 
plata que result¡:t massa cara, que pot usa r-se peF tla construcció d'un 
pasteuritzadm (1). 

L'estany pur no té. reststència; l' alumini es transforma per clec- 1 

trolisi en presència dels àcids del vi en alumina. El bronze o les 
Rleacions anàlogues no es presenten en f]..lll es o '8!lements prou fins 
per facilitar el canvi de temJp·eratura, i, demés, són sempre porosos ço 
que ocasi.ona suam~nts i, per tant, la !contaminació del )iquid pasteu
ritzat pel no pasteuritzat. 

Hom pot, doncs, ·considerar que el tub lde coure v-e-rmell, sense sol
dadures, i curosament estanyat deu ésser sempre preferit. · 

Estarnyat j soldadu1·es. ~:estanyat interior d'un pas!Jeuri'tzaJdor ha 

• (I) Ponència de l'enginyer Charvet al concurs de pasteuritzadors, de Burdeus. 

' I 
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d'ésser pe.Ilfecte perquè qualsevol fuga o intercomunicalció fa illp•sòria 
l'operació. Aqu!lsts ded'ectes poden provenï"r de solda:dur:es interiors 
mal fetes, de les juntur1es, etc., ge les paretJs dels tubs. 

Hom d<eu, doncs, abandonar els dispositius que presenten els de
!cc:es esmenta<ts: sense soLdadures interiors j_ sense juntures inte¡iors. 
En .els pasteuritzadors d"aquest gènere s'1han d'inspeoc·ionar les cana

litzacions, amb freqüència. 

Aquesta inSipedció es pot f,er trupant a.mib un trup de suro o de cauxú, 
el tub o un dels tubs d'entrada o de sortida que han de comunicar 
el caJentador amb la tpberi•a on té lloc el contaJcte del líquid üe:a amb 
el cavant. S'un,eix després el tub d'·entra:da del pastJeuritz&dor amb un 
dipòsit d'a.1gua que d·ongui 3-4 metre.s de pressió. Si pel tub de sor

Aida surt aigua, tot i estant obstruilda la comunicació pel calent&dor, 
vol dir que hi ha una fuga interior. 

Si hom ·-empra un pasteuritzador •en aJquest estat, s'eXJposa delibe
r&damentJ a provoCia.r l'atl.ter&ció del vi o a &gravar-la per tal com men
tr~ s' esca.]¡fa Ue·ugerament .el vi . una part no esterilitz&da arri·ba a 

' contaminar-lo en la canalitzmrció de sO'rtida, i els ferments en aquest 
mi-tjà ~scaltfat perudran :una gran activitat. ' 

Resistència a la ciTc?iJlació. Re¡pres·ent~ va pressió nece.ssari.a per 
enviar eÏ líqui·d a· través deL pasteuritzaJdor car l' éntJra'da i la sortida 
es tr.oben al mateix ni!V•etll. A¡questa resistència ha d'éss!lr el més petHa 

' possible, perquè si és eleva:da des del començament dei tr-eball en l'a
parell net, serà causa de la dis!rninulció d·e: rendiment tot just s'lhagi ' 
embrut at. 

Quan aquesta resistència passa. dels 2 6 3 metres de pressió en 
certs ruparell.s varia oe·ntre 10 i 2Ó metres seg~n·s !'·estat de neteja 
les parets de la canalitza;ció on eis dos ·líquids - calent i fred, ____: .arri
ben a contacte surrreix·en sobre la cara d'entradar ].ma pressió 1g1jal 
a ruquesta re.sist,ència, 1~ qual, no estant è.ompensrude. en la carlalitza
ció de sorti·da, les oibl1ga a obrir-se de·srne.surwdaunentJ mentre la ca
nalització d:e sorti'da s'estreny i s'obstrueix progressivament 51- ca~1sa de 
l'ajuntament de>ls .elmbanrS. Com més s'aJUg~enta Ha pressió, c0m 
més es força la bomba, més disminueix .el rendime~t. ' 

Ompliment. R·egtúaritat de 1·endi1JMf/'l;t. Per furuc¡onar regularment 
un pasteuritza;aor ha de poodoe.r-se omplir totaLment sense que contirugui 
gqssos o aire; d•emés, la ~ortida <i el líquid ha d'ésser consiantJ i regular. 

L'::¡.i:re i els gass0s aoumulats en l'atpare>ll.s tenen alguns inconve
nients: imp;eideixelil el canvi de temperatura, perjudíqu~n l'esterilitza
ció perfecta i provoquen una igita;ció en el lí:q-qid que, com s'ha dit, 
cal ev,itar. 

·, 

' ( 
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Convé obteni·r una circulaJció el més lenta i homogèni~ possibl~ · 
per conservar al vi pasteuritzat tota la seva . frescor, sobretot .durant 
el pe.ríod·e d'e escaLfament i esterilització. Aquesta prelcauci(l_ impedeix, 
com en l'esterilització en ampolles, el despre:rudiinent dels gassos na
turals del vi. 

D esmuntatge-neteja. Un pasteuritzrudor és una màquina per- la des

' trucció dels miaobis, ;però .pot esdevenir <<un niu de microbis» si no 
es pot netejar ràJpidament i rfà.cilment doopr.és de. calda · op·eració. ' 

El pasteúritzrudor ha de netejar-se ·c.om es neteja eil filtr e, i s'ha 
d' ex'tgir en el pasteuritzrudor ·com s'·e;¡ciogeix al filtre, qÚe es pwgui des
muntar en pocs minuts. 

Quan és desmuntat cal que les cE¡..nalitza:cions siguin rectilínies L 

·obertes als dos ·ex.trems, i qU.e la llum penetri per tot arreu perquè un 
'• 

raig d'aigua injectat amb pressió pugui netejar-lo tot en un moment. 
Les condicions primordials són, doncs, fa;~ilitat i rapidesa de n e

teja i absència de recons obscprs i inaccessibles, •perquè la netedat 
no és sOllament indispensable des del punt cie mira de- l' esterilitza!Ció, 
sinó que ho és també per evita:r en el vi g:ustos estranys causats pels 
dipòsits que oxiden els apare(ll~ o que ·es de.s•composen per la calo~ 

Per com:J.Jenldre millor l'exposició resumida que acabem de fer, en 
un dels pròxi:m.s números donarem, am'b carà:cter ·inrf.ormatiu, la · des
cr]pció del nou model de pasteu:ritzador Dupaty, que reunéix ba;stant 
bé les condicions esmentades i la descripció del qua,l a;clarirà ço qÍ.re 
hem dit. 

P. M. 

Com se prepara una pell de ,conill 

E L conill de tot.s. conegut i apreciat per la ·s·e:va carn, no és pas apr--?
fitat com se deuria en ço que pertoca a la pell, fent que d'·ella no 

I 

s'en pugui treur.er tot el seu valor. 

Si mai haveu vist espellar un coniill, fixeu-vos com un cop treta 
la pell de l'animal l' empeguen a una paret on el sol i l'aire a;ooJJen 
per assecar-la, conve!'iint-la en una cosa dpra i re-bregada. 

Una pell en ta,ls condicions no es conservarà degudament per.què 
les mosques di·po~iten lluTS òus en la iJllfinitat de replecs; aquests ous 
<aJ.::, pocs dies .es desclouen,· tran.formant-se en upa m.unió de enes que 
r osseguen el cuiro malmetent-la ràpidament; simultàniament i filla de 

\ 



480 Agricultura 

la mateixa causa, es desenrotlla una. fermentació pútrid·a q~ue tram;

forma la part carnosa d·e la pell en una mena de cola, la qual <m 

ésser le peoll posada a l'a:iJgua per a efectuar les ope-racions de pre-cur

~ició , oo desfà, quedant a la pell una sèrie de forats, que la inutilitzen 

per al seu posterior ·a:profitament, perdent així el seu valor com a pell 

per pelleteria i com a matèria fina de la indústria de capells de· feltre. 

Si el preparar degudament la pell tingués alguna dtficultat pràctica, 

}a no exposari:a la forma de portar-la a cap, perquè estic convençut 

de la seva poca eficàcia; mes tractant-se d'una opera-ció .extremadament 

senzilla, vaig a explicar com oal pendre-s'ho. 

-~ 

Manera d'extraurala pell de conill Canya partida pel mig, 
lligada a una extremitat 
i separada a l'altre mit-

jançant un travesser 

El conill e..~ penja per l•a pota posÍ!elrior esquerra i es mata pel pro

cediment que es úingui per ~ostum; un cop mort, es procedeix a l'extrac~ 

ció de la pell en bot. .Per això es fa un trull a la p.ell que vagi d·e 

l'e.xtJrem d'una cui'Xa fins a l'·altra, ¡passant per sota l'òrgan genital, 
éH a dir per la part interior de les cui~es ; es deSC'M'D!Im aquestes i, un 

cop despresa la pell de la cua, tall!alllt a la base d'aquesta, s'estira 

cap .avall amb suavitat, i tota la p'ell sortirà pel cap', per pelar el quaJ 

-que és el més difícil--.car ajudar-se amb un ganivet per a desin

tegrar la pell del tel que la uneix amb el crani. 
Si opereu així haure11 tret amb gran ra:p:iJdesa la p.e¡ll, en l:es millors 

condicions pe:l seu posterior 81profitament. 

Ara bé: en comptes d'empegar-la a una paret cal posar-la tivant i 

pèl endins, ço que es pot fer amb dtferents artefactes de fàcil confoe:cció. 
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Una canya partida pel mig lligada en un dels L'leus ext11ems perquè no 

es trenqui, i per l'altre, separada mitjançant un tl·.a'V·esser que la man

tingui en forma de A, constitp.eix un a,ssecador de condicions ide.als. · 

Un filferro un xic groixut,, en forma de V introduï-t dins la pell, 

és també un bon tensor. 

Una bmnca d•e vimetera o quals·evulga altra brotada q:u.e tingui . . 
prou elasticitat, plegada en V i posada a l'interior, fa també el matelix 
e.fecte. 

Posades que estan ·les pells en el resp·e·ctiu -artefacte, s'estenen drete·s 

al peu d'una paret .a l'ombra o bé penjades .al sostre, quedant seques 

ràpidament de 41 a 10 dies, segons siga a l'istiu o a l 'hivern. 

Un cop seques •aquestes pells, es poden guardar bastant temps sens-e 

altra pre-caució que tenir-les en un lloc .sec. 
Una peill. així preparada té un valor que oscilla entr.e 0'25 pessetes 

i 0'70 i fins 1 pesseta segons sig)li el pèl fl:)lix o fornit, petita p gros~a, 

d'istiu o d'lhivern, blan·ca o brumia, etc. 
La millor època de mrutar els conills és dels 6 als 8 mesos. Llavors 

és quan la seva carn està al punt òptim i la seva peU té tot el valor. 

La preparació del celler 
abans de la verema 

LLUÍS TICO 

'A BANS de començ-ar la vinificació cal procedir a una neteja general 
i completa del celler, de les eines i dels •¡mvasos. - Neteja en 

aquest cas, vol dir desinfecció, és a dir, destrucció dels microbis que po
den alterar el vi, i vol dir -ta:mbé, s·epara•ció i destrucció de tots aquells 

dipòsits i residus en els quals els microbis poden desenrotllar-se. 
Cap pagès no ignora avui que la major part de les aJ.teracions del 

vi és deguda a l'acció de microbis especials que viuen al celler,- ~er 

les parets i per ' terra, - a les botes, a les eines, etc., esperant les con

dicions propícies per desenrotllar-se, o, com si diguéssim, per fer mal. 
La maner.a d'evitar aquest mal consisteix en impedir que les condi

cions favorables es manifestin, ço que s'obté amb les bones pràctiques 

de> vinificació i amb la destrucció dels gérmens perjudicials. 

La defensa primordial, ~erò, és la neteja; hom pot assegurar que el 
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bon vi s'obté observant la màxi.ma neteja. Aquesta ha d'ésser cons
tant; abans, durant i després de la vinificació; ha d'ésser escrupulosa, 
i ha d'ésser, també, general. 

Vegem, doncs, com s'ha d~conseguir la netedat abans de començar 
a entrar la verema. I 

Neteja del celleT.-Les parets i el paviment del celler poden estar
ho · estan genera.J.ment- bruts, de brutícia i microbis. Cal fer-los des-· 

aparèixer. Per. això es procedeix {le prj.mer a una escombrada general 
i a treure la pols i les terenyines. Si el paviment ... és de terJ.:a (hauria 
d'éss-er encimentat) s'rufetJgega. Després s'emblanquina tot abundantm-ent 

aJV.b lletada de oalç més aviat es¡pessa, . que contingui del' 2 al 5 per cent 
de sullfa~ d·e coure, el qual destru'eix les floridures, tan freqüents als 
cellers humits. Aquest emblanquinament pot fer-se amb uri pinzell o 
amb una màquina de sulfatar, segons la . densitat de la lletada. L 'im
portant és de mllllar-ho tot sense economia. 

Durant la vinificació cal repetir cada dia la ·neteja, el rentat i la 
desinfecció del paviment, sobretot si aquest és ·de terra. La desinfecció 
pot fer-Se regant-lo amb aigua sullifitalda •O amb Uetada' de crulç. 

Neteja dels apar·elLs.-Tots ·els aparells i eine.s que han d' arribàr 
a contacte del most o del vi s'ha;n de netejar . 

' Les premses, trépitjadores, canyeries, etc., es renten primer amb una 
solució al 5 o al 10 per cent de sosa o de potassa i .desp;rés s' espandeix·en 
abundantment amb aigua. 

EJ material de fusta;, c.om le•s portadores, les galllleides, ·etc., •es 
renten amb una solucíó de metabisulfit al 3-4 ¡per cent. El material de 
ferro no s'ha çle rentar Mnb aigua sulfatatla perquè es rovella ràpi
dament. 

Acabada la, vinificació, un cop netejades, res peces de metall es pro
tegeixen amb una capa de greix o de vaselina i s'emboliquen amb sacs. 

D·i1Jòsits de,_ cimen.t.~Els nous •S'han de sotmetre a un tractament 
a:bans d'usar-los, a l'o.bjectJe d 'impedir que neutralitzin l'acidesa del vi. 

l 

Els s_istemes usats són dos. El primer consisteix en pintar (o polvo-
ritzar) les parets, prèviament rentades amb aigua, amb un~ solució ca
lenta al 20-25 per cent d'àcid tàrtric (20-25 quilos d'aquest àcid en 1òq 
litres d'aigua.) Es fan dues pintades a un o dos ' dies d~ distància l'una 
de l'altra. Despr.és que la segona pinta.da s'ha secat; bé, es renta amb· 

aigua clara. 

'L'a.J.tre sistema, preferit, en g~neral, per les tines o cups que han 
de rebre vins blancs, però· que pot ' usar-se per totes, es fa a base de 
silicat de potassa. La sol:udó de sililcat de potassa s'émqJra calenta Ï 

es donen amb ella tres capes · succ~sives deixant secar cad.a vegada. La. 

.· 

/ 
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primera capa es dóna amb una solució composta per una part de silicat 

i tre,s d'aigua, la segona amb una. de silicat i dos d 'aigua, i la tercera, 

amb una de silioat i una d'aigua. Quan està ben sec s'es,bandeix. ' 

Els dipòsits que ja han servit han d'ésser examinats per saber si 

perden; per això s'omplen d ' a.~gÚa neta que contingui ~e 50 a 60 grams 

t]oe bis"!llfit de potassa p·er hectòlitre .per evitar que s'alteri. Aquesta aigua 

s 'hi deixa per vuit o deu dies. Si en el dipòsit no hi han pèrdues, el 

nivell. de.l'aigua després d'haver baixat lleugerament al principi, queda 

després invariable. Si, en canvi, continua •a baixar, vol dir que hi han 

pèrdues que cal evitar. 
I 

Després es buida el dipòsit, i amb un respall especial i aigua, es ne-

tegen les parets. S' •esbanr~eix ... i es deixa o.bert perquè se sequi. 

Neteja de~s envasos de fusta.-Els envasos nous contenen P.rincipis 

amargants que serien dissolts pel vi i que eaJ fer desaparèixer. El mi

llor sistema per obtenir-ho és de sotmetre les botes a l'acció del vapor 

amb pressió. Com que no és corrent de possei-r un generador df:l va

p.or, hou; pot recórrer a altres siswmes, com són rentar l'envàs amb lle

tada de: calç o 3Jmb aigua salada bullen-ta o· amb aigua bullrenta que 

contingui el 5 per -cent d 'àcid sulfúric. S'usen de 5 a 10 litres de .J.íquid 

per cada hectòlitre de cabulda. 

Després d 'aquesta operació s'esbandeix amb aigua neta, i es fa un 

últim rentat amb aigua amb el 1 per -cent de metaJbisulfit o es crema un 

lluquet. 
r Els envasos usats es tracten d'una manera diferent, segons siguin 

bons o més o menys dolents. Per saber si estan alterats hi ha el sis

tema d'ensumar-los. Més exacte, perquè "revela petits defectes, és el de 

tirar-hi uns quants litres de vi calent que a les 24 hores es tasta.. Si la 

bóta té algun d:ed'eJCte, aquest haurà passaJt e.'l. vi i es podrà inden

+.ificar. 
rSi !'•envàs no té deü•ecte, n'ihi ha prou amb r,entar-lo, millor a vapor, 

i cremar-hj després un lluquet. Els envasos no haurien .de contenir 

mai tartre. Aquest es treu rfàcilment fregant amb un respaU .especial, 

en els envasos grans, o amb una cadena en els petits, en els quals no 

es pot entrar. 
Si l'envàs és alterat cal sotmetre'! 3J un tractament. 

Envasos agres. Es renten amb lletada de calç preparada amb un 

quilo de calç viva en pedres, per 10 litres d'aigua. En els grans, es 

-projecta contra les parets (es pinten); en els petits es tir3J ra dins i es 

roden i mouen en tots sentits . . S'esbandeixen després amb aigua ca

lenta, es deixa ~scolar, es renta amb aigua freda i es posa un lluquet. 

Si l'elor no desapareix, es repeteix el traJdament. 
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En lloc dé la lletada pot usar-se també l'hipoclorit de calç en solució 
al 2 per cent : després es renta bé i es posa un lluquet. 

Envasos florits. Es un defecte més avi~t freqüent als cellers humits. 
Convé fer-lo desàparèixer abans que el mU~l pentri a la· fu.:¡ta, perquè 
aleshores és més dificil de curar. 

El remei consisteix en treure el tratrà i en rentar amb una solució 
al mig per ·cent de· permanganat. Si l'olor no desapareix, es repeteix 
el tractament. Després s'esbandeix UJrnb aigua i es crema una lluquet. 

Envasos podrits. Pot servir el tractament anterior, però és ~empre 
millor, si 1'envàs és petit i no s'hi pot entrar, de desfonsar-lo i cremar 
la fusta dolenta amb la làmpara de soldar. 

Envasos Sf'!CS. Envasos que comuni~uen aquest ¡gust al vï. Són 
difícils de curar. Es deixen per 4 o 5 dies plens d 'una solució de car
bonat de sosa al 4-5 per cent. Després es buiden i s'esbandeixen. Si 
després d'un parell de tractaments el mrul rio desapareix, el I)lillor és 
no usar aquests envasos. 

AGRICOLA 

COMENT AI? IS 
El Crèdit agrícola 

Per la: sots-secretaria de Foment s'ha donat informe, segons s'ha dit, 
a. la ponència presentada U~l Govern per la Junta de ·Crèdit Agrícola 
per a la creació d'un Institut. 

L'esmentat informe és favorable 'a la ponènda, però esta:bleix res
triccions per a quan es tracti de fer el pr9jecte definitiu. Segons sem
bla, en l'informe es . diu que el cBJpital . aportat per l'Estat no lha de 
passar de sétanta cinc milions de pess·etes i que les Associacions agrí
coles hauran de contribuir a la formaéió del capital de <l'Institut amb 
cent mil pessete¡; cada una. L'interès que l'Institut assenyU~li als 'prés
tecs que faci · (dé la qua-l cosa no se'n parla a la ponència) no haurà 
d'excedir eu cap cas del quatre per cent. Cada, any es farà l'oportú 
balanç i dels benaficis líquids, deSiprés de fetes les deduccions -estrututà
ries, s'abonaran interessos en la deguda proporció al capita1 aportat 
tper l'Estat i les Associa-cions agrícoles. 

De la rest1;1., s-'aplicarà la meitat a crear un fons ' de reserva, i l'altre 
meitat a devo.J.ució del capital aportat. _La Junta .del Crèdit agrícola, 
que seguirà funcionalilt com a consultiva, proposarà ~es reformes que 
cregui convenients a la legislació hipotecària cadastral i de procedi-
ment civil. ' -

Segons l'informe, els vots particulaTs dels repre&entants del minis
teri del Treball i Cambres agrícoles (de la Banca pr<ivada no se'n diu 
res) no responen a: la lletra i esperit del Reial Decret d'octubre de 
1923, pel que es convocà !la Junta del Crèdit Agl'icola;. 
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Les exposicions agrícoles · a Alemanya 

La Societat dels agricultors alemanys organitza cada any, en ciutats 
diferents, una exposició agrícola a primers de juny. En aquestes ex
posicions, que duren sols set dies i en les quals existeix un ordre per
fect>e, veritablement teutònic, ibi figura tot el que té ·relació amb la 
producció de la t eTra i es proposen de fer conèixer als agricultors les 
noves conquestes científiques i pràctiques fetes durant l'any. 

Els visitants aflueixen de tot arreu, fins de l'estranger, en trens es
pecials. Aquest any, ultra els trens ordinaris, hi hagueren 50 trens 
especials. 

A la primera exposjció celebrada a Francfort en 1887, hi concorre
gueren 40 mil visitants; a la de Berlin en 1906, 300 mil; 200 mil a la 
de Leipzig en 1921 i a la d'aquest any ta Hamburg 400 mil persones. 
Això demostra, i és la mòral que volem treure d'aquest fet, que en un 
:país eminentment industrial com és l'Alemanya moderna, l'agricul
tura és tinguda en ~a més alta consideració. 

L'exposició d'aques·t any ocupava una superfície de 270 mil metres 
quadrats. En la secció de mecànica figurav¡¡.n 12,000 màqunes d'ús agrí
cola, de les quals 130 eren novetats; quasi totes es podien veure fun-
cionar en hores especials. · 

¿Serà possible que algun dia organitzem oosaltres també, exposicions 
com aquestes? 

Per a fer perdre la cogula 

En algunes regions la cogula esdevé un veritable flagell. Els blats 
n 'estan infestats i el seu rendiment queda considerablement reduït. La 
cogula resisteix tMJ. o més bé que el blat les solucions àcides o salines; 
és tan solament per proéediu:nents de lconreu rupropiats (gorets ben 
lJàrgs, rotacions ,adequades) que hom arriba a fer perdre aquesta her
bota. I sovint no resulta fàcil. 

El Sr. Albert MaupaiS, prapi·etari agri>Cultor d'enllà dels Pireneus, en
tre d'altres procediments que explica en un opuscle dedicat a aquesta 
mala herba, dóna com a inf·alible un procediment consistent lm sem
brar sobre la terra envaïda, ordi d'hivern durant dues o tres anyaxles 
successives. 

Però per reexir diu que convé sembrar-lo ben aviat, en setembre 
amb el fi de que quan segui l'orxli ben granat, la cogula no hagi 
tingut temps de madurar. 

·, D'aquesta manera obtindrem dues o tres collites d'ordi ben accepta
lJloes en ~n terreny on el blat no ens hauria donat més. que deC'epcions, i a 
més ens quedarà absolutament net d'aquella herba altrament difícil 
de destrujr. 

El mar i la terra ' 

Dos' elements que no poden conviure sense lluita. Prenent exempl e 
de ço que en~ conta la uStatesman's Year Book 1923n, la sup·erficie 
d'Holanda és de 3.267,083 hectàrees-. 

DesAel segle xiii el mar l'hi ha pres a Holanlda més d-e 6,000 quilò
metres quadrats de terra, però l'home alli no reposa i vol reintegrar-se 
de 1'-e poliació treballant braument per a la dessecació dels terrenys, 

r 

l' 
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car si en 1553 es dessecaren 5,600 hectàrees del llac Zijp, i devés el 1840 
l'enginyer Legewaeter en trenta nou mesos deixava a sec 1'82 quilòme
tres de terra, ara, una empresa estudia la dessecació del Zuyderzee 
¡per a donar terres cultivables en una extensió de 420,000 hectàrees. 
L'obra reclamarà poc més de trenta any& d'execució, amb un cost de 
700 milions de francs. 

Si l'esforç és considerable, ho és més encara si som a considerar el 
que cal fer a fertilitzar les aTenes i 1urberes, portant-hi capes de terra 
productiva arrib81da de llunyes comarques i pacientment preparada. 

Els governs hola~desos no reparen en despeses i sacrificis, potser 
perquè els polde1·s (terres guanyades al mar) donen base positiva a 
llurs dominis, creant-los materialment. 

La pluja artificial 

Es pot fer ploure a voluntat? Heu's aquí una qüestió ben interes
sant, la solució de la qual alliberaria l'agricultura d'un dels factors 
aleatoris de major incertitud. 

Les notícies que vénen de Califòrnia responen afirmativament a la 
demanda. , 

L'any passat el senyaT Carles Hartfield féu amb els p81gesos califor
nians un contracte per provei1·-los de pluja. Segons aquest contracte 
havia de cobrar 2,000 dòlal's per cada 1'25 pomades de p1uja que fes 
caure i 2,000 dòlares més .per cada quart de !Polzada que excedíS> de la 
dtta quantitat fins a completar les dues polzad-es. 

No sabem com ha anat la cosa en det8ill però ens enterem ara que el 
senyor Hartfield \ha cobrat 8,000 dòlars .per haver fet ploure 2'29 pol
zades des del dia 15 de març al 15 d'abri,l. 

Hom pot pensar que es tracta d'una, sortosa coinci!dèncta, però el 
diari d'on extraiem ·la notícia observa que les pluges més fortes cai
gueren precisament en un radi de 120 quilòmetres al voltant de la 
fàb1·ica muntJa'da eXIpressam.ent pel Sr. Hartfie1d . 

Els tumors del bestiar 
Els tumors, nomenats cientiificament neoplasmes, són genera1ment 

teixits de nova formació que surten com una brotada dels teixits vivs 
dels animals. , 1 • 

Es caracteritzen per una gran tendència a crêixer, per la facultat 
de rebrotar sovint després d'extirpats quirúrgicament i per ta seva re
sistència a les medicacions, àdhuc les més en~rgiques. 

Un tumor pot sortir a qualsevulga part del cos on hi hagi teixit viu, 
però no cal dir que els més temibles se::ran els que radiquin als òr
gans vitals de l'economia animal. 

Així un tUllllor d'ossós localitzat a la part ·externa de la cuixa d'una 
vedella, si és veritat que en !Perjud1carà l'estètica, en canvi no influirà 
per a res en la normalitat de les sev.es funcions fisiològiques ; però sj 
radiqués, per exemple, a la budeà.laòa, a 'a matriu o bé al pulmó seria 
ja a:leshores una tara força temible en la major part dels casos. 

Quan els tumors són petits, externs i amb gran tendència a .genera
litzar-se, s'anoonenen papilomres, vulgus ben·ugues. 

Hi ha una mena de tumors d'ori-gen parasitari, que solen ésser 

I 

l ' 
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forÇa més malignes que els neoplasmes ·senzills, entre eills tenim l'ac
tinom·ilcosi, que provoca unes exocr escènctes esponjoses sobre el teixlt 
ossós, el qual es :va destruint per la s eva banda fins a devenir impropi 
per a complir les seves funcions mecàniques. 

Els tumors interns solen passar inadvertits durant força temps, fins 
que peJs seus mectes produeixen greus trastorns ·en la fisiologia. Així 
un tumor aJs budells o a la bufeta obraria obstruint els conductes na
turals, talment com a la matriu s·eria un obstacle al deslliurament. 

Com que fet i f.et ço que .conrvé és l'extirpació, així que hom presu
meixi la •presència d'un tumor greu en un animal, cal avisar al v•ete
rinari per a que obri en conseqüència. 

INFORMACIONS COMERCIALS 
Vins 

Si més no, ha canviat el t¡Jmps en la passada quinzena, ¡perquè e:r 
no:nd-est dominant ens ha a•bocat nuatges pl~s de pluja que bé :rnass•a 
ens ·estava convenint. Unes darreries d'a;gost que més s'han paregut 
al maig per ço de regalar-nos diàriament unes ruixades; .mes com 
siga, s'han retornat qui sap-lo els ce¡ps mig r~seoats per l'eixut per
sistent, de forma que la maduració serà' més franca i fins més rica 
en suc. 

v,al a dir, naturalment, que el c8Jllvi de quadrant ha empès amb> 
les depressions· atmosfèriques, algunes congestes que han descarregat 
'P.D pedra en bastants indrets, essent ·el Pla de Bages el més flagellat, 
segons ens diuen els pfugesos que hi han perdut ~'8lnvaq'a i fins com·. 

I . 

V I N V 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? dirigiu-vos a SOLVAY & c.a- Apartat 403- BARCELONA 

:rrometent-hi a vinenta, tan'ta ha sigut la desfeta que ha malmès la 
fusta de les brocades. 

El descens de temperatur'a ha sigut tan notable que la vegetació s'és 
aturada i encalmada; però, en genel'aJ, fa 'Promesa de millors ren
diments. 

L',ai.gua, en [es terres ja de mena frescals, haurà influït en aJ.tres 
conreus mixtes de la vinya, com per exemple en els oliverars que ja 
e& marden, ·despuill·ant-i:le del fruit; i ·també en els fruit~Tars s'hi veuen 
els beneficis. 

Nò hi ha paritat en el canvi experimentat pel , temps i l'estat deis. 
negocis, car som encara en e~ desmenjament del comerç. Les places 
consumidores van rebent els vins de les r egions amb sobrada freqüèn
cia i flexió de preus, perquè en els nostres cellers, ja amatents a la 
propera éollita, s·'hi ¡p]Jgui notar un moviment de sortides amb justos. 
preus de venda. El mercat roman indiferent per les demandes i gota 
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ni mica interess;;tt per part dels produlctors que trobaran manera so
brada de fer-s'hi estiva amb la fusta de que disposen i que saben-¡ bé 
massa!- que no abundarà el most per molt que engreixin els r·aïms . 
._ abem, també, que si amb els fia_¡gells de les pedregades no compten d'~a 
mànera determinant, !hauran sigut -en conjunt prou cruals per a reduir 
nna impoiitant quantitat de collita. Tenim, demés, fits els ulls en el 
·concert mercantil alemany que podria consumir-nos vins clarets· i ro
sats, si no per decidir un franc moviment de ¡puja, per a influir en les 
reduccions de bons stoks. ' 

I • 

Mes, per ara, els preus vénen a ésser gairebé calcats en les darre
J·es cotitzacions, perquè retreuen les pessetes 2,10 a 2'25 pels tipus ne
gre i clar i el grau ibectolitre. Ens asseguren que s',han fet transac
cions a premi millorador fins de dues pessetes en cla;sses triades que, 
demés, sembJ.en ésser més 'ateses •e<n les •comptrudes o:f>ertes, però val a 
dir que, com notes d'excepció, no senyalen una norma valuable. 

En els mercats estrangers han reaccionat més senyaladament els 
preus, ço que, sense signilficar 1m patró, podria senyalar una tendència 
que s'encomanés als nostres negociants, tal com de fora Catalunya se
gueix propagant-se el reclam. contra l'ús dels alcohols industrials, fac
tors que, de reduir-se, podrien en gran manera decidir el negoci vina
ter a un not31ble canvi de procediments i de pre~s. 

PERE J. LLORT 

Olis 

I ja tenim la taxa; els comerciants a Barcelona han de donar l'oli 
.a 2'10 el litre perquè e1 detaillista el pU!gui vendre a 2'20; a Tarragona 
la taxa és •deu 'cèntims més cara, o sj¡gui 2'30 i a Berga 2'15. Hi ha, 
<lones, varietat en els preus, ço que prCYVa que no tothom està t8Jllat pel 
mateix patró. 

Aquestes disposicions, fan cansar a tobhom perquè no sap ningú a 
que atenir-se; els eomerciants, que tenieñ existènci-es compr8Jdes des 
de fa dos mesos, han de perdre per força, i d'altra part, també els deta
llistes han de sofrir les e.onseqüències, puix tenen ·els guanys reduüs al 
mínimum; però ,aJmenys tot sig!li pel bé de la pàtria. 

Com totes aquestes disposicions 1han fet que el mèrcat es paralitzés, 
hem pogut descansar de la iDJgrata tasca de vendre oli i ens hem de;dica;t 
a llegir; entre altres coses hem llegit un fulletó que pe-r cert ens al va 
proporcionar D. J. Aguiló, que és esc1it per D. Juan Díaz del Moral i 
jJUblicat en articles per La Vo:., de Córdov-a i pel rotatiu de Madrid. 
JnfO?·maciones i recopilat per la Càmam Oficial Ag1·ícola dJe Có1·doba . 

.Aiquest senyor Diaz, en diu moltes de ·co~es, i ben dites, sobre la qü-estió 
de l'o.li, que :Da més de quatre anys que els .gov.e-rnanis han pres en 
compte. Co:m no crec que tots els llegidors puguin obtenir el llibret 
encara que la indicada_¡ Càmam Of"icial l'envia als que el solliciten, re
produÏIII1 un dels -seus paràgrarrs. 

C<El examen atenta de la vtda na!Cional sugier•e una observación que 
J.eben tener presente a toda hora los Go'bi-ernos. En Cataluña, fuerte
mente lig3ida al resto de E51paña 1por la economEa, existen fermentos se
paratistas de caràcter simtimental, literario e históriloo, principaJmente. 
En cambio, AD!daluda, fervorosamente oopañ.ola, por motivos sentim.en-
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tares e idea•l!es, .tiene una economía q:ue le permitJe prescindir sin que
.tn·anto del resto del país. Ambas regiones estan en }la periferia, donde ·la 

fnena cent1ifuga aàquiere su maxi'ITIJOJ eficaJCia. La unidad de la pa
tria espafíola, norte ·sUJPr·emo de todo estadista, reclama imperiosa y 
Drgentemente la ruplicación de astring.entes que saturen y cicatricen lta 
grieta espiritual catalana y la abstencloo de todo a!Cto que engendre una 

grieta anda'uza cl!e o11de;n elconómico. Castilla que a golpe de espada, 
. zurció las regiones i·béri.cas, no supo después fun'dirlas, no sabe ahora 

>ulministrarlas. Toda hegemonía impone deberes, no derechos. Su' po
slción j.erarquica ·no autoriza a Madri-d para interpretar egoístkamente 
las relaciones con las provincias, sacrmcandolas en s:u propio ¡provecho. 
EQ gobernante previsor ha de tener !presente en todo rnomento la pre
ve:nción del inolvida:ble Costa : es preciso 1eNitar que germine en !tas .gen
tes el pensamiento y la convicción de que como negocio es un mal nego-

cio el de ser espa11ob> ' ' 

Amb la lectu_ra d'aquest bocí es pot veure b·en bé el descontent que 
causen a la rica re.gió anJdalusra les disposicions qwe: cada dia cauen 
sobre e;ls olis. Els nostres go:vernants que en tot solen copiar de l'es
tranger, es Vieu que ·en ·la qüestió d'oli no .es volen igualar amb res als 
altres països. 

'Dan senzill com fóra imitar a Itàlia i a França, que no obstant tenir 
menys producció que la nostra, poden impomar i e,x~portar lliurement els 
olis, no tenen taxa i l'oli :va més barat que a Espanya, on l'exportació 
és avui impossible. 

Va prenent in/crement l'emigració; j1a són més de vult 1es . oases im

portants d'Espanya que trS~baillen els &eus olis a l'altre costat del Me
àiterrà. Si així anem, aviat tot el treball d'eXIJlontadó es f1arà des de 
fora. 

Les operaci-ons IC[Uie s'lhan fet han sigylJ poques ~ totes elles de pura 
necessitat que ,cap orlenta;ció poden donar; no obs·tant preveiem :una bai
xa que serà més acc·entua:da si la IJlOlitica que es segueix amb l'oli no 
canvia. 

E-ls corr.enlts anldalusos s'han fet a 53 ·dpros, i els fins a 55; de: les al
tres proceldèncie,s no s'ihan senyalat oper!llcions de cap mena. 

L'o'll al suMur, .coniinua estancat, fent-se oper!lJcions del de classe 
corrent a menys de 35 duros carga. 

LISIN! ANDR.EU 

Cereals 

!La tònica general d·el mercat és de !pOCa animació. Les ofertes en 
general són ben escasses, perquè tots aquests gèneres tenen (ben entès 
llevat del moresc, del que fem menció apart) una tendència més o menys 
intensa cap a la puja; els compradors però no s'animen pas, mostrant
se retrets. Segurament que quan sàpiguen a què atendre's respecte a 
l'amenaça de la taxa, .el mercat es veurà força més animà.t. 

E!ls pocs ordis i civades que aa:riben de l 'interior són a !Preus més 
àlts qu.e ells de la darrera cròni•ca, i els de la t-erra ja han pujat de 
tres pessetes els cent quilos sense que sembli que tinguin ganes d'atu
rar-se . Amb el moresc, els inverosimils preus actua:ls, ja deixen de fer 
gràcia i passen d'entremaliadura a broma pesada. Amb el moresc (dis-

• / 

I 
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penible) a 38 i les despulles que estan força amunt, el manteniment 
del bestiar vindrà · a complicar-se extraordinàriament. 

Sabent de sobres i fa molts anys que aquest gènere 1'havem d'anar 
a cercar a fora en gran part ¿per què no preocupar-se d'establir conve
nis o intelligències que alguns mercats productors acceptarien gusto
síssims, sortint-!!le beneficiats per ambdues parts? 

Sigui el que sigui ens sembla que ja és hora de que es faci quelcom, 
ara que l'agost s'acaba, perquè també s'acabi per alguns desaprensius 
egoistes. 

Indiquem a títol d'informació les següents cotitzacions. Blats: Can
deruls Castella, de 43,50 a 44'50; Manxa, ru 45; Crucher, a 41 '50 pessetes 
els cent quilos sobre vagó d'origen. Farines: Extres, de 61 a 63'50, se
gons 1classe: número 3, a 43'50; núm~ro 4, a 39'50; segones, a 37'50; 
terceres, a 3-2'50; quartes, de 29'50 a 32. 

Despulles: segó, a 5'75; segonet, a 6'45; menut, ru 6'45 pessetes els 
100 litres. 

Ordis: extremenys o manxegos, de 37 a 38; país, igual preu. 
Civades: roja and•alussa, a 31; extremenya o manxega, a 34. 
Moresc: PlatJa disponible, a 38; agost o setembre, a 30'50, a 31'50 

( caf.) tot pessetes els 100 quilos. 
LLUIS MARSAL 

Les fruites 

El fruit de la collita anteriiQr acruba •a preus cars, i el de la nova 
comença als mateixos per que malgrat r esistir-se a comprar els maga-t
zemistes locals, els estrangers els accepten de bon grat i quan ruqu•:'li!? 
hrugin dc refer els seus estocs, no els restarà aJ.tre· r-emei que cond'or
mar-s'thi. 

Ultra ésser la tònilca del mercat la indh:ada, per:rnet una gra!dació 
que es transllueix segons la casa ofertora en dif·erèndes d-e 10 i 12 
pessetes per cent quilos. 

Els preus més corrents avui són els que anoto a continuació, ¡posats 
sobre vagó estació Barcelona: Ametlla en .gra: Llar-gueta propietari, 
a 432 pessetes; Esperança primera, a 440; idem segona, a 420; Comú, 
a 408 ; marcona, a 450 ; 1planeta, a 440; Mallorca escollida, a 404 ; idem 
r;ropietari, 373; totes el s81c de 100 quilos. 

A'Vellana en gra: primera, 325; iodem s~ona, a 295; pessetes els 100 
quilos. Avellana -en >Closca : Negreta extra, •a 88 pessetes ·els 58. quillos; 
garbellooa, a 81 ; propietari, a 79. 

Pinyons pclats-: .castellans, a ·330 pessetes e~s 100 qUiilos. 
En ametilla moUar ihi ·ha ofertes a 79 pte s. sac de 50 quilos moll 

Tarragona o estaició Bar.c·elona, per a entregar a la primera' quinzena 
de setembre. 

En la Mail.lorea, ¡per presentar-se :la collita escassa,, semblruva que 
els p1eus es sostindrien i no •ba sigut així, car a darrera bora ha vingut 
una baixa d'unes 20 ,pessetes per cent quilos. 

Segons !Iloves d'Itàlia, la colllita aillí és quasi nul:la. 
Avellana: Com ja ib€1Il dit i r epetit en cròniques anteriors, quedarà 

petita i migrada. 
E. HOMS. 

,. 
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NOTICIARI 
-El temps s'ha decidit a pendre noves orientacions. Pe.r fi comen

rem a rebre noves d'algunes encontrades que ja rEllgist·ren bones assao
nades. 

El sii'n!pàtic previsor del temrps, el P. Lluís Rodés, prediu intffises 
pluges pe!ls mesos de setembre i octubre. Anotem qu:e el propi senyo.l' 
havia predit ja :1\a tres anys la llarga sequedat que estem travessant. 

-El raïm de taula. Ja tenj.m en plena activitat enguany el co
merç d'aquest interesantíssim producte. El mercat està ben assortit 
de totes les qualitats. En especial la campanya del moscatell, a Dè
nia, ·al Marquesat, -a Benièassim, etc. , està en el seu apogeu. La ten· 
dència és ferma, pagant-se de 6 a 8 pessetes. 

El Congrés internacional d 'Ole-ïcuUura.-La Comissió organitzadora 
del VII Congrés internacion-al cl'Òleïcultura, que s'ha de celebrar a 
Sevilla del 5 al 19 de desembre vinent, ha acordat convocar un concurs 
internacional de Memòries, -els temes de les quals són els següents : 
Primer.- Amargor d'alguns olis; procediment industrial per corre
gir-la sense variar les condicions de l'oli tractat. Segon.-Aprofita
ment industrial, adaptable a petites installacions, de la pinyola i de,; .. 
pulles de la fabricació d'oli. Tercer.-Procediment d'anàlisis !Per de
terminar les barreges d 'olis desodoritzats amb olis fms. Quru·t.-Pro
eediment industrial per a n eutralitzar o minvar l'acidesa dels olis fins 
sense barrej.a amb olis desodoritzats ni alteració de Ja seva qualitat. 

Per a cada un dels quatre temes esmentats s'estableix un premi de 
cinc mil pessetes. 

- El preu dJe l'oLi. -La legació de Proveïments de Barcelona ha 
donat ordres a les associacions de magatzemistes d'olis i amos d'esta
bliments d'ultramarins, queviures i similars, perquè l'esmentat article 
:>'expengui des d'aquesta data, i mentre no resti definitivament taxat, 
a 2'10 el litre pels majoristes i a 2'20 a la menuda per al públic, fent 
::.vinent als magatzemi5tes i detallistes que qualsevulla infracció de l'or
dre dictada serà objecte de les més saveres sancions. 

-La facina coopemtiva cle Montblanch. -Ha tingut lloc al local 
social de la Federació Agrícola de la Conca de Barbarà, la teunió general 
de les entitats que composen l3J secció d'Aprofitaments. 

S'aprovà l'actuació del Consell Directiu, donant-li per unanimitat un 
vot de gràci:es pe.r la seva constància i activa tasca en pro dels interessos 
agrícoles. 

Foren a•provades unes bases d 'acord runb un?- entitat de molta sol
vència per l'explotació de la facin.a, a fi de donar-li major impuls. 

-La ga?'1'0f a. -De les comarques productores de garrofa de Cata
lunya (Tortosa, Camp de Tarragona) les D(}Ves que ens arriben són pO'c 
falagueres respecte a la qualitat del fruit obtingut enguany. En quant a la 
quantitat no arribarà de bon tros a la collita mitja de. l'últim .decenari. 

La garrofa es cotitza a preus osci1lants entre 7 i 8 pessetes el quintar 
de 40 quilos i amb tendència a la, puja, 



492 Agricultura 

Bibliografia 
FABRICACIÓ DE CONSERVES VEGETALS, per Ramon Sala. Textos d'ensenya

ment postrul. agrícola de l'Escola Superior d'Agricultura. Un volurr:. 
de 104 pàgines, amb gravats. 
És l'últim llibre d'ensenyament postal fet per l'Escola d'Agricultura 

auans de convertir-se en "Escuela» i de suspendre totes aquestes publi
cacions tan útjls i que tan ben rebudes eren pels nostres pagesos fins 
al punt de constituir un èxit editorial. 

El Sr. Sala, collaborador d'AGRICULTURA, ex alumne de l'Escola i pen
sionat als Estats Units per la Mancomunitat per l'estudi de la fruticul
tura i de les indústries derivades, ha escrit un excel:lent tractadet, pràc
tic i clar, que era veritablement necessari per ta.l -com les obres que hom 
podiaJ fins ara -consultar eren fetes totes amb els peus per persones que 
coneixln la indústria ·com el qui 1eS1criu aquestes ratlles coneix la teosofia, 
per citar una ciència que ignora en absolut. . -

Per això expressem la nostra satisfacció de .posseir en llengua catalana 
una obra ben feta sobre la matèria. 

VARIACIÓN Y HERENCIA EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS, per J. Fe-rndndez No
nidez. Un volum de 204 pàgines, amb 58 gravats. Madrid, Calpe, 199...4. 

Si durant la p1imera meitat del segle xrx l'agricultura fou mecànica 
i en la segona, ¡química, en els anys que han trans.'Corregut del segloe xx i 
1 en els molts qlie manquen per acabar-lo, "serà biològica. Quasi domill'ai 
el terreny i conegut el clima, cal ara conèixer la planta en tots els seus 
aspectes, per millorar-la i perfeccionar-la. 

La necessitat ldel miUoram,ent d les planltes conreooes és evident, 
soBretot a Espanya on no s'ha fet encara ' res. 

En aquest tractat s'estudia primer la teoria de la variaçió dels éssers 
organitzats i de l'iherència, i en els últims capítols es concreten els ca
ràcters mendelians fins avui coneguts en les plantes i animals domèstics, . 
és a dir s'examinen i s'expliquen tots aquells f•actors que bom ha de co
nèixer indispensablement si vol procedir al mmorament dels éssers or
ganitzats. 

CONSULTORI 

R. s. 

Bn aquesta secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

Q. S., SITGES. -El vent de mar produeix cremades a les fulles a 
causa <le la seva salabror. La humitat condensada a les fulles forma 
gotetes que corren cap a l'extremitat ~ allí es concentren fins a produir 
cremades. 

De remei directe contra aquest mal no n'hi ha cap. Sembla, no 
obstant, i això resulta d'alguns experiments, que les plantes fortament 
adobades amb fosfats són menys perjudicades pels, vents salats; els 
fosfats augmenten ¡a resistència dels teixits tendres. 
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la maquinària oleícola 
ifaliana 
ts Ja millor 
del món 

DIRIGIR-SE A: 

La més important fabrica 
italiana de maquines oleí
coles perfeccionades està 
disposada a fer una intal·la
ció model de molí d'oli a 
preus a condicions 
de pagament especials 

Ma ll orca , 280 

Ll úria, IOO 

BARt:ELONll 
t:. A. GIJlliNO, ING. Tel. 1066 G. 

Telegrames : 
«Gu llinoatg• AGÉNCIA T ÉCNICA GENERAL 

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
silari dels Productes insect!-
cid~s Anticr iptogàmics de la 

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

Molins i l riturodors "IOHHHS" 
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. 
l'IllOt TODDJl5 
lln~eJs, t z 
Barcelona 

Economia I 
i Finances Editorial 

Catalana 
Revista 
Quinzenal 
d'Informació 
i Divulgació I 

S. A. 

Rbl. S. Josep, 
16, pral. 

1 

Barcelona 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citau AGRICULTURA 
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Protêlnes: 62 °/0 

Fosfats: 18 °/o 
Calç: 7 °/o 
Ració diària: 
10 grams _ 
Sacs de JO i 75 
quilograms 

LA POSTA 
de les seves gallines es
tarà en relació amb la 

riquesa en Proteïnes i en Fosfats de sa alimentació 
I 

¡ELS ALIMENTS VEGETALS NO BASTEN. 
perquè són pobres en aquests elements 

Sols amb un complement animal pot 
vostè enriquir les pas¡erades per a l'aviram 

El millor aliment animal , l'únic que siga complet 
(proteïnes i m.•• m.••• juntes), és la 

"FARINA DE PEIX 
Fresc l enter : desgrauada : marca ATLANTIC 

ENRIC TEIXER, R.tant G.ral 

GRANOLLERS Sta. EULARIA 

R'E F R I GE R A CI Ó 
DEL MOST FORA 
DEL CONTACTE 

DE L'AIRE 

amb el refrigèrant de 
cobertes movibles 

Suprimida 1a circulació 

inferior dels mostos 

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

Refrigerant Capil·lar "LAWRENCE" 
. . { G~AN PREMI ~ 

, BxpQSICIÓ Pasteur - Strasburg 1923 2 DIPLOMES D'HONOR 
BIRON & LJBGB Enginyers constructors LILLB (França) 

Representant per Espanya: PERE SANS· Lleona, ' l3, Entroi.·BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRIGUL TURA 
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SOCIETAT ENOLOGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

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

••• ••• 
PREMSES CONTINUES "MABILLE" 

L'es més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques · 

PREMSES MECÀNI.QUES AUTOMÀTIQUES .. ' 
PREMSES A MA : TREPITJADORES : BOMBES 

MANGU ERES I AIXETES PER A Tl N ES 

lnstal·lac'ions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics 
Adobs químics 

Aparells d'anàlisis de vins 

Sofres i Sulfats I 
·~---:----

B~scules 
• ca1xes pera 
c~bals 

{P~LÇ)~[f[P.)~~ 
PArlament, 9 

~&lf'-S~~®IPJ~ 
---:----

• • ••••••••••••• 

LINIMENTD 
ALDNSD DJEA 

PARA 

Caballos, Mul os y As nos. 

No mas fuego ~ñales en Ja piel. • 

Vejigaforioyresolutivo el mas activo 
Y económico de cuantos 5e conocen. 
No dt;ja la.marca mas leve en la piel. 
Se garanhzan sus efectosy actividad . 

Se envia un fra;;;de mueslra a los 
Sres.Veterin~s que lo pidan. 

DEPOsJTARJos: oJ.URI~CHvC~ (S.tNC) 
8RUEH, 49.- BARCELONA 

En dirigir-vos a lea cases anuno~adores, citeu AGRICULTURA 



. ¡ 

~-g;a~ lllllllllllllllllliiiiiHIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllt:= 

HHJOlf8, HUlf8, fOJX08 
maons (plens i buits), cai
rons, etc!, deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d' obtènir de la terra tot 

_ el seu rendiment. ~ 

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

Màquines, Forns Assecadors I 
i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabrjcacíó de materials per a construcció 

_ Visití o escriguí avui mateix a la SECCI~ A de la casa 

v o A. J. F. v 1 LLA L TA, s. ·EN e. 
BARCELONA 

Oficines. . Apartat correus n. 0 65 
_ Nou Sant Franc1sco, 28 Telèfon 568 
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Bàscula IDEAL I 
------Per al Camp 

Demane u 
e I fulletó 
explicatiu 

(PATENTADA) 

adaptable per 
arreu i fàcilment 
transportable 

·R. ROCii H . 

FÀBRICA DE 

BÀSCULES I 

CAIXES PER 

A CABALS 

Carretera Coll Blanch, 31 : Tel. 484 H : (Hospitalet) BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, cltw AGRICULTURA 



Declarada d'Utllllaf Pública pel Ministeri de Foment en 3 de malli de 19ZZ 

L Y 11 N. E oR E z A. oeslnlec:ció 1 desodorUzacló prowacttea en seneraL 

ZOOLYIIN.E. Per lli beltllll'. • AOROLYIINE. Per all CllJDPI, 

Consulta t~cnlca grath. o Fullets especieu a petició. 

CenceuJo• S A JNTRA Rambla de Cmlllunra. 66 
aarls únics e e B A R C E L O N A 
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Trac toJ"S Agrícole-s ! 
= ~LETRAC,, I 

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendi
ment I debtnés utilitat per a 
tota classe de cultius. 

Tol agricultor progressiu I 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enlerar- se 
dels Zlventatges que ofereix el 

"CLETRAC" 

Tipus W 14/22 HP . 
per a lotll cla5se de cullius 

Pessetes 12,000 

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

propietats 

·-
Aparells complementaris de Iotes classes i 
marques, a preus considerablement reduïts 

()emanar catàlegs I proves al r e
presl'nlan t general a E spanya: 

Automóvil Salón 
Trafalgar, 5Z BARCELONA -

§ Pessetes 7,000 _ 
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§ . ~ 

~ 
s BOnDA -
§ 

CARR ERAS= 
S i s t e ma Pa t e nt at 

Trasbalsa vins i olis sense a ltera r llur natu
ralesa - Aspira l' aigua a 8 metres i l'eleva a 
q ualsevo l a lçada - Consu m la meitat de força 
que qua l sevo l a l t r e sist ema 
Suporta elevades temperatures dels líquids 

Duració indefinida : Garantia iJ·Ji
rnitada : Nombroses referències 

•••• 

. ' 

Carrera8 'Y Perman.,er 
Corts, 462 Telèfon 888 H. BA.RCELONA 
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= 
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Tip. Emporivm, S. A.- Ferlandina , 9 i li - Telèfon 5329 A. - BARCELONA 


