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per a tot el món núm. 85,124. 
Practicar un assaig equival a 
convertir -s'e en propagador . 
Consulteu el noske departament tèwic que 
us resoldrà g¡•atuitament vostres dificultats. 
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No deixeu d'emprar en els vostres treballs. VITÍCOLES el 

NOS·PERAL Hoechst . 
Substitueix amb avantatge el SULFAT DE COURE 

EI producte més pràctic, segur i econòmic. Assajat per les Es
tacions Viticoles de l'Estat, contra el Míldiu, cochillis eu dem is. 

························2··············· I ' 

EL NOSPERAL és una pols grisa; es dissol més ràpi
dament que el Sulfat de Coure. 

. _ El NOSPERAL preparat amb calç porta en suspen
sió aquestes substàncies en estat de extensa divisió, 
conservant-se indefinidament, mentre que el Sulfat perd 
molt aviat aquesta· propietat car després de la seva prepa
ració les partícules de sulfat i calç, es precipiten formant gru
molls . . El NOSPERAL-calç després d'algunes setmanes 
de preparació passa sense obstacle per qualsevol polvorit
zador. El NOSPERAL s'aplica a 1' 1 Ofo elmateix a la pri
mera vegada que en els demés tractaments. Amb Sulfat dè 
Coure és necessari l'us del 1 1/ 2 a 2 Ofo. · 

Sulfat de Coure NOSPERAL 
1.cr tractament {1,0 Ofo) 18 (1,0 %) . 18 
2.on » (1,5 ») 27 (1,0 ») 18 
3P ,. (2,0 ") 36 {1,0 ") _18 __ 

81 kg. 54 kg . 
El NOSPERAL és més econòmic que el Sulfat de Coure, 

, més pràctic pel seu us i més ·enèrgic pels bons resul
. tats obtinguts· . 

Prodacter lnsectl.cldes - Material per a la 'Yfnya - Polvorltndors I Ensofradol'l de 
los mlllors ~r11ues, diferents models .,. Escaldadors, etc., etc • 

Vice·ns Vila Closa . \ . 

Successor de KEGELS-VJLA 

Maquinària vitii.vinícola ·· . ~roductes enològics 
Articles per a bo.ters .. Aparells per a hlboratori 

¿ ' 

• • 
•• • • • . 
• : 
• • •• • 
• • . ' 

• • • .-
• • • • • • 
•• • • • • 

• ¡:»~sseig de Gràcia, 88 • BARCELONA • 
: Teleion 1338 G. - Direcció telegràfica: KEGEVILA - ~: 

·• .............. -........ . 
En dirigir-vos a les cases anunci~dores, citeu AGRICULTURA 
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. -
J. Roig Vhovar 
Muntaner, 53 -Tel. 2390 A. 

BARCELONA 

••• 
TUBERIES - MOTORS 

là~[UIB mfAl 
per a I Ca.m p (patentada) 

adaptable per arreu i 

fàcilment transportable 

Demaneu un folletó explicatiu 

R. R.OCH H. 
Fàbrica de bàscules 

i caixes per a cabals 

Carretera Coll Blancb, 31 · Tel. 484 H (Hospitalet). BARCELONA 
I 

' 
TALLERS PFEIFFER 
A. CASA.JU AN A PFEI PPER,.Enoinyer Industrial 
Pere IV, 109- Casa fundada enl855 -Barcelona 

Fundició i construcció de maquinària en ~en eral -
Especialita! en maquinària pe r a el <vació d'ai¡¡ües -
Fabricació d'olis - Elaboració de vins - Bom:..~s 
d 'èmbol per a totes les àvlicacions - Pr1\inses i hom
bes hidràuliques - Trens de sanejament - Arades -
Molins de vent- Cilindr.s de paper per a calàndries
Tuberies- Preses i vàlvules de íotes classes, etc elc. 
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Pinso melassat sec per a tota mena 
de bestiar: Rendeix la major utilitat 
per a I'engr~ix i la producci6 de llet 

Es un excel·Ient complementari per ·al cas de treballs de fatiga 

L'Althein està exempt de tota generació patògena i és presentat 
com un segó. 

Composició pi'omitjana i comparada 
.Blat de Gar-

Althein Ordi Civada moro ro fa 
o¡. "lo "lo .,(! Dfo 

Aigua, 3'56 14'- 12'40 12'70 13'-
Greixos . 0'59 2'30 5'20 ' 4'70 0'50 
CeJ-lulosa 9'85 4'90 11 '20 2'30 9'10 
Matèries amilàcees . 65'39 66'10 57'80 68'60 69'97 
Matèries protèiques. 12'22 10'- 10'40 10'10 5'08 
(D'aquestes el 8'.;2 °/0 és albúmina pura) 

Cendres . 8'39 2'70 3'- 1'60 2'35 
{El o' 1.5 Of0 d'aquestes cendres 

100'00 100'00 100'00 100'00 100'00 és àcid fosfòric assimilable) 

(Anàlisi de l'Institut d'Inspecció i Comprovació de Leipzig). 

L'Althein és, doncs, un producte de gran nutrició que, barre
jat amb el pinso de grans, n 'augmenta el rendiment. 

És interessant de remarcar que l'Althein conté un 10 ° 0 menys 
d'aigua que les altres substàncies i això fa quesigui un 10 ° 0 
més barat. 

Dosis pex a barrejar per meitat amb els grans 
Quilos 

Cavalls grans (pesant de 650 a 800 quilos) 2'500 
>> mitjans >> >> 500 a 650 » 2 
» petits » » 350 a 500 » 1'500 

Bous d'engreix 2'500 
» de t!'eball 2'500 

Vaques de llet 2 
Vedelles . 0'250 a 1 '200 
Bens . 0'075 a 0'250 
Moltons d'engreix . . . . . 0'075 a 0'300 
Porcs. (per 100 quilos de pes) 1' 

Per a donar-lo es reparteix amb els pinsos del dia, substituint 
una part de l'aliment ordinari per l'Althein corresponent. 

Es convenient d'humitejar-lo una mica abans de donar-lo per a que 
no sigui tant eixut. 

L'Althein és ensacat a 80 quilos. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citen AGRICULTURA 
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Bàscula 
portàtil 

B <' zi er· s 

Si voleu conservar bé els vostres vins lluiteu VI 
contra les malalties, atureu l'augment de 

l'acidesa volàtil amb el 

Pastoritzador Depaty 
model 1924, sobre peus o rodes. Aparell el 
més perfeccionat. Gran rendiment. Abso
lutament eficaç. Operant molt fàcilment i 

ràpidament netejable. 

Max Oepaty, de París 

VILA 
(l~r·an ~·a) 

I 

EXACTITCT 

PRACTICA 

ECONÒMlCA 
1----

I Filtres PINEL 
Brillantor 
perfecta 
dels vins 

-Molt sòlid-

Preu reduït 

Productes enològics 
de la molt acreditada casa 

1 J. LAFFORT & V.o 
==== de Bordeus==== 

Anti-ferments, tan ins, 
Coles de peix, gelatines 
Clarificants, Sabes, etc. 

¿Representant: PERE SANS- Lleona, 13 ent.- Barcelona f:.. 
• • • 
·~ ~· 
••==================================================•• • • 

VICTTORIO 
Carrer Vlladomat, 12 6 - Telèfon 9 3 7 H. 

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

SERRA 

Representant general i depo· 
si tari del s Productes rnsecti
cides Anticriptogamics de la 

Societat IDétltrlca i Electroquímica de "Gaffaro" : : Seu a Mllà (Itàlia, 
• • ••=================================================•• 
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De .cara a 1a terra 

JA hem escrit una vegada en aquestes mateixes planes que no sentim 
cap simpatia pel senyor Mussolini , home polític, ni pels seus es

cadussers imitadors. No tenim ara inconvenient de r.epetir-ho. La . nos
tra opinió no portarà evidentment cap conseqüència important, però 
és sempre una satisfacció de poder expressar els propis sentiments i 
les pròpies idees encara que amb sordina. Així , si no altra cosa, hom 
obté de no ésser pres sinó pel que és. 

Hem dit també que el senyor Mussolini és una persona intel
ligent. Els seus defectes són, en part compensats i amagats per la 
seva clara intel·ligència. Si pogués substreure's a la influència dels 
corifeus que el tenen presoner i que l'obliguen a fer de dictador al 
dictat, la seva dictadura seria, potser, la famosa dictadura intel·ligent 
-que tant ha fet escriure i parlar. Però aquest és, ben sovint, l'incon-
venient de. les dictadures. · 

Fa molt de temps que el senyor Mussolini s'ha adonat que el seu 
govern no és estable. Li manca una base ampla i sòlida d'opinió. La 
força no és ni pot ésser un element permanent de govern. Per això, 
s'escarraça-fent canviaments i virades que fan rodar un xic el cap
de constitu ir un partit que ultra els afi liats tingui al país una massa 
simpatitzant. 

La cosa no és fàcil. De quin grup, de quina classe de ciutadans cal 
cercar l'adhesió? Mussolini, que fa ara de nacionalista i de conser
vador de l'ordre establert, ha pensat en el pagesos. "Cal- ha dit
que el feixisme esdevingui un fenòmen eminentment rural", és a dir, 
.ca l ce rcar l'ajut i la simpatia del agricultors. 
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Des del seu punt de vista, el senyor Mussolini hi veu clar. En la ~ 
seva nova etapa conservadora no pot cercar més adhesió que la de 
la plutocràcia industrial ciutadana o la de la pagesia. La primera li 
fa por justament. La gran indústria, a la llarga, és funesta als go
verns i al's governats. L'afany indomable de fer diners, pórta una sè
ric cie perills i condueix a una segura corrupció de la classe dirigen t 
que es deixa pendre per l'engranatge de l'especulació. 

Per altl'a part, la gran indústria vol dir també un altra cosa més:. 
tràgica i més terrible, la guerra. El record d'Alemanya és massa fresc 
encara perquè l'oblidem. El senyor Mussolini sap que amb la guerra 
cap govern és ferm i que de la derrota o de la victòria no se n'apro-
fiten mai els que promouen el conflicte; altres, a últim moment, es pre
senten i saben apoderar-se del poder. Ell i d'altres tenen aquesta ben 
agradosa r xperiència. · 

Amb la pagesia aquest perills no existeixen. Allí on la prop~etat és 
- com a França, co111 a Itàlia, com a Catalunya-bastant repartida, 
les classes rurals constitueixen una sòlida democràcia conservadora 
prou capaç per resistir les tentacions subversives més suggestives ï 
afalagadores, ferma en el conéepte primari de l'ordre, de la justícia, 
de l'equitat i aferrada a una sèrie d'idees fonamentals que li donen 
un peliecte equilibri. Es per això que el senyor Mussolini, que és un 
home intel-ligent, pensa d'orientar el seu partit cap a la pagesia i es. 
proposa d'inaugurar una política agrària en el sentit ample de la pa-· 
rau la. 

Sap que un dia o altre la dictadura s'ha d'acabar i es comença de· 
formar una plataforma que li permeti d'empeltar-se en el desenrotlla
ment normal. cie Ja. vida italiana. 

No hem escrit aquestes ratlles ni hem considerat la nova orientació· 
mussoliniana ai11b una finalitat política; en p,rimer lloc AGRICUL TU
RA és apolítica i en segon lloc, les circunstàncies actuals ens obl-iguen 
de fer dejuni de política. Ço que ens interessa només és de fer constar 
el fet, de posar en evidència com un home intel·ligent sap compendre-
la funció i la forca de les classes rurals i com en voler normalitzar Ja 
vida del seu país· i assegurar-li un contingut ètic, cerca la cooperació· 
de la gent del camp. Dev.ant la força de les organitzacions obreres.. 
ciutadanes, sense arrelaments ni lligams, elevant les grans forces plu
tocràtiques, igualment desenrotllades, ell hi encara la gent de la terra_ 

Es això el que haurien de saber fer tots els governs. 
Però, per fer-ho, són necessaris uns quants dits de front. 

A ucusT MATONS 

Els dmtys de la secada es poden parciahnmt evitar fent bones treba
llades fondes a la tardo?', pe.r ?'ecollir les aigües de pluja i impedínt que 
més tard aquesta lzumitat acumulada es perdi. Aizd s'obté amb freqüents 
treballades superficials . .Avui ezisteizen eines que permeten de fer aquestri· 
operació amb economia i rapidesa. 
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L'agricultura a l'escola primària 

·E S u~ fet_ que la inmmensa majoría de ~rofessi~rs d':n~enyament 
pnman, van a raure en pobles on l'agncultura es la umca font de 

:riquesa, o en altres on és un bon complement de vida. Ho és també, 

que la majoria d'ells posen en l'ensenyament literari del noi, tota aquella 

_paciènéia que la carrera requereix, una bona voluntat a tota prova i 

iot el seu saber (no massa compensat, encara que aqueixa compensa

<Ció fos la bona voluntat i l'interès dels pares) en fer que aquells ten

·dres plançons siguin demà homes moralment forts i corpu lents. 

Ho és també, que mantes vegades (si han pogut comptar amb aque

ll a adhesió espiritual dels pares) ha n produït homes que han lluït en 

el poble, que han sigut c.apassos de conduir-lo bé i àdhuc· han sapi

_gut irradiar les seves dots en els de la rodalia. 

Però és també un fet innegable, i a això precisament vull referir

me, que a l'agricultura, aqueix art o ciència i art alhora, no se li ha do

nat cap importància, .ha quedat rerassagada de les altres coses que 

en l'escola s'ensenyen i fins, encara que sigui dolorós el confessar-ho, 

fins hi han hagu_t mestres que no n'ha n ensenyat res. I abans de passar 

més endevant, deixeu que respongui a els que'ns puguin dir que en 

" ta l" escola s'hi ensenya. Sí, a aqueixos els responc que sí; que 

hi ha escoles on es fa ~pendre de memòria un llibret titulat "Compen

-dio de Agricultura" .(o un nom semblant) que no té ,altra finalitat que 

torturar la memòria d'aquelles tendres criatures, car ni l'entenen, ni 

generalment es fa res per que l'entenguin. 
Fins hi ha qui resumeix tot el problema de l'ensenyament agrícola 

·dient que "a l'escola s'ha d'apendre de lletra, perque d'agricultura bé 

prou que n'aprendran quan treballin". 
Sí ; quan aquella quitxalla es donguin al treb~ll, no · dubta ningú que 

p odran ésser uns excel·lentes treballadors. Però també és indubtable 

que seran no res més que uns excel·lents homes màquines. 

Em deia un company, que un dia explicava a un llaurador les excel

lènci_es de la ciència agrària i la necessitat que els pagesos en sa

piguessin, encara que no fos sinó uns rudiments, per millorar els cul

tius ; ·a ço que respongué el llaurador que "ell bé sabia de llaurar sense 

s¡¡ber res d' allò" .- Res p.onent-li el company: "Sí, és veritat; però de 

llaurar, qui sap si encara en sap més el cavall". 

· Si aquest home hagués vingut ben preparat de l'escola, no hauria 

dit el que va dir. 
I costaria molt d'ensenyar als petits pagesos els principis fonamen

tals de l'ofici que hauran d'exercir el dia de demà, amb ço que es 

'lograria que aquella treball es fés més a conciència i que els menuts 

ja pugessin enamorats de la terra? 
S'ha dit, i és veritat, que l'agricultura ha entrat de ple en un període 
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de modernitat, que a l'art d'ésser bon pagés s'hi han d'ajuntar uns co
neixements més elevats; s' han destacat dels pobles a lguns joves, per· 
especialitzar-se en una branca o a ltra i fins per estu diar els secrets. 
de tota ella; s' han publicat llibres, follets i revistes ; els tècnics han es
campat arreu el seu saber per mitjà de conferències teòriques i s'han 
fet pràctiques sob re els temes exp li ca ts ; s'ha treballat molt I així i 
tot, la gent es queixa de la seva ignorància i reconeix palesament
que si no s'avença més depressa envers el canvi de la nostra redemp
ció social i econòmica, és perque no es té una sòlida coneixença de · 
ço que s'ha de menester com a pagesos, encara que si'gui com a tre- · 
balladors de la terra. 

I no pensem en que el secret d'aqueixa ignorància i cl 'a'queixa indo
lencia. ve de no haver-nos-hi inclinat de jovenets. Observem qu~ bo ï 
tot el que ha de dirigir els nostres passos durant la vida, se'ns ha. 
inculca t de menudets , pensem que en aquella edat és quan heni d'ini
ciar, quan hem d'inclinar la intel·ligència vers un sentit o altre, i que· 
Gi aixís fos, ens costaria molt menys d'assimilar aquelles conferències . 
i de païr aquells llibres que algunes vegades, encara que sense vo
luntat nostra, ens posen a les mans. 

Si ens ensenyessin de petits la raó d'ésser, el "per què" . d'aquelr 
treball que fan els nostres pares a la terra i que demà fatalment hem 
de fer nosaltres, i ens ho enseny.essin d'una manera senzilla, atraient, 
pràctica i voluntària, aleshores treballaríem amb coneixement de cau- 
sa, no malversaríem temps i diners; si ens ensenyessin igualment les . 
condicions essencials en que es desenrotllen ets vegetals, podríem po
sar-hi la cura deguda i precisament en el temps oportú; si ens ense-
nyessin rudiments d'higiene rural, podríem atendre doblement les nos-· 
tres bèsties; sobre tot, creu.re en l'eficàcia de l'aireació , del sol, de la 
netedat i d'altres mides que la ciència ha escampat avui fins a ésser· 
ja vulgars, però, com deia , no massa ateses. 

I seria tan difícil ço que demano? Encara que de moment no es po- - · 
gués arribar al màxim que s'hal!ria d'arribar, es pcfdria fer quelcom si 
els senyors Professors (com n'hi ha alguns, però molt pocs) hi poses- : 
sin un xic de bona voluntat en aquell ensenyament, 'adaptant-lo a · la· 
localitat on exerceixen. Que les escoles són generalment uns locals 
inadequats i no es disposa d'un jardí o pati? Volen dir que en tot un· 
poble no hi hauria qui cedís un bocinet de terra? 

Això, com dic, de moment, perque lo definitiu s'hauria d'implantar 
més tard , després que en les escoles normals de mestres haguessin · 
preparat els homes. Perque el que és ara, no es dón a ni s'ha donat 
mai cap preferència a l'agrarisme, ni tan sols se'n parla. I haurien de 
començar allí, allí precisament i ensenyant-lo d'una manera bo i pre
ferent i tenint un bon camp experimental. Però tot això fent-ho bé..
amb gent que sàpiguen i sobre tot que tinguin bona voluntat 

I pe'r la nostra part, els pagesos i especialment els pares, hi hauríem 
de jugar un bon paper no mirant amb aqueixa passivitat desconcertant,. 



Agricultura 91 

la instrucció del noi, hauríem d'ésser un bon xic més despresos de no 

explotar el seu treball mentre no sigui fort per treballar; hauríem. en 

fi, de compenetrar-nos que és d'absoluta necesitat que els nostres 
fills sàpiguen més, molt més que nosaltres mateixos. 

Podria citar un cas d'aqueixa compe,netració entre els nois, el po

ble i el mestre, per mitjà de la qual, avui ja està en plena florida aquella 

llavor, i avui, els joves, ja bo i fets homes, són gent força instruïda i 

agricultors conscients alhora. 

Jo EP l\IV RENIÍÉ 

Adobs del garrofer 

EN parlar de la poda del garrofer ja · vàrem dir que fora de la co-

marca coneguda pel CampdeTarragona,on es conrea com cal el 

garrofer, aconseguint bo i anyalment collites ben encisadores, en la 
resta de Ca talnya ( fòra de que una oreneta no fa primavera), el con
reu que es practica és l'extensiu, i, per tant, res hi ha que estranyar 

que l'arbre produeixi de tard en tard,· és a dir, quan per una espècie de 

_ repòs de la terra més o menys llarg, el garrofer ha pogut nodrir-se su

ficientment, equilibrant les entrades amb les sortides. 
Molts escriptors afirmen que el garrofer és l'arbre dels terrenys po

bres. El garrofer per la manera de densenrotllar el seu sistema radicu

lar a l'estil dels naps, és a dir, amb arrel central perpendicular, "pivo

tant", com diuen els francesos, és lògic que pugui defensar-se més que 

altres arbres d'arrels superficials; per això veiem que en anys de seca 

no li decau la seva coloració verda-fosca, ni se li caragolen les fulles 

com succeeix a altres vegetals; que no és exigent, és bo de dir, on no 

se li demana, car l'arbre vegeta sense portar pressa, però quan hi ha 

un conreu acurat, llavors el seu treball és gran; el garrofer no parla, 

però ho demostra ben clarament a la · florida. 
El garrofer és considerat científicament com lleguminosa; els page

sos inconscientment així el tenen classificat, puix a l'empeltar sempre 

cerquen per llavor un arbre fort, berrugós, és a dir, ple de nòduls en 

les branques, perquè han comprovat que els garrofers carregats de ber

rugues són els que més producte donen; en això succeeix el mateix que 

amb les faves, veces, guixes i demés llegums, en les arrels de les quals 

es produeixen bactèries pe~ la fixació del nitrogen atmosfèric; en el 
garrofer això té lloc en les branques, i d'això ve que els a rbres berru

gosos són més apreciats. 
Aquesta fixació de nitrogen deuria estalviar adobs, però, en la pràc

tica, no resulta. El garrofer tal volta perquè les seves nodositats aèries 

no fixen prou el nitrogen atmos.fèric per nodrir-se suficientment, demana 
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un adob en que aquell element sigui contingut; llavors dóna bons ren
diments. Però a mb un excés d'adob azotat, no solament la florida va 
malament, sinó que la fusta de l' arbre es torna més fluixa i s'asguellen 
le~ branques grosses amb molta facilitat. · 

Dos exemples se rvira n de demostració. A l'Ametlla de Mar, país re
lativament pobre, perquè la terra de conreu de secà té poca espessor, 
hi ha un propietari que fa treballar els garrofers donant-los un adob 
bo i amb excés nitrogenat: per arbre dóna un barral de bassa amb l'ad
dició de superfosfats; a Sant Ca rles de la Ràpita, on els terrenys són 
de més espessor de terra, també hi ha una propietària que adoba amb 
aquesta fórmula d'ençà de bastants anys. En els dos casos els resultats 
són immillorables. Hom remarca els garrofers que vegeten en terres 
d'aluvió, en les reconades dels barrancs on hi ha enrunades, els garro
fers campaners, és a dir isolats al bell mig de les vinyes o terres cam
pes, i tots són esponerosos de vegetació amb bones produccions. Ço · 
que vol dir que el garrofer, malgrat ésser considerat com lleguminosa, 
aprofita molt els adobs azotats. 

L'àcid fosfòric el pren també amb avidesa; els s·eus efectes són re
marcables; s'ha comprovat que els arbres que no el tenen a sa dispo
sició donen moltes florid~s, però bo i sempre la flor és fallada. 

La potasa semb la que la rep bé el mateix en forma de sulfat com 
de clorur; la Kainita prova de debÇ>; però allí on es poden trobar barates 
cendres ja siguin de sansa, remolta o de forns de calç, etc., es poden 
usar amb èxit. 

·Es qifícil de donar una fórmula fixa perquè l'adobada depén de mol
tes causes, però comparant i resumint bo i es pot recomanar per arbre 
d'una producció aproximada de 4 sacs de garrofes: 

Nitrat de sosa, 200 grams. 
Superfosfat de ca lç, 4 quilos. 
Potassa, I qu ilo 200 grams. 
Sulfat de ferro, 500 g rams. 
Guix, 4 quilograms. 
El sulfat de ferro substitueix el guix; no deuen aplicar-se junts i 

sols com estímul. Per arbre amb uns 100 grams n'hi haurà prou, 
però es millor no abusar-ne. Pot substituir-se la potassa per 5 qui
los cie cendres; els que posin comuna poden estalviar-se quelcom d'àcid 
fosfòric i potassa, si bé és ventatjós adobar amb aquestos elements amb 
3 ó 4 anys d'avançada. 

No dic res d'adobar amb fems, puix com aquestos sempre escasseigen 
son cars de repartir-los; és preferible l'ús d'adobs minerals; això, però, 
no vo l dir que una femada (com més gros el fem millor) cada cinc anys 
no sigui de g ran utilitat, car ultra millorar químicament el terrer, ac
tua físicament fent més permeables les terres a rgiloses, i més consis
tent~ les sorrenques. · 

Quin és el complement dels adobs? Les llaurades. Aquestes generalment 
són poques i cal tenir en compte que una llaurada és una regada. Les ar-
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fer sols una cosa, però fer-la bé. 
Unicament construïm Molins i Trituradors, però podem assegurar que cons

truïm els millors aparells d'aquesta classe. 
Per saber el que produïm, sabem el que venem. 
Els molins t trituradors Torras són el resultat d'una llarga sèrie d'anys dedi

cats exclusivament a crear model~ que Sdtisfacin totes les necessitats i exigències. 
Una perseverància i fermesa a tota prova han sigut posats a oonlribució per a lo
grar-ho, i avui, que havem aconseguit nostres propòsits, podem oferir en cada Mo
lí-Triturador el fruit de nostra perllongada experiència i Ja certesa d'obtenir més 
i millor treball que amb qualsevol altre aparell. 

Darrerament he llençat al mercat l'últim dels meus models, anomenat <<Cam
peón Universal·. El nom amb què ha sigut batejat pot sostenir-lo amb orgull, 
car pot moldre una tona de blat de moro per hora, poguent treballar a totes 
direccions, arribant, amb aquest resultat, a superar totes les marques c-onegudes 
fins a la data, tenint doble duració, per la raó senzilla de que al sofrir desgast en 
una de les direc{:ions, pot fer-se funcionar per l'altra. 

El «Campeón Univer
sal• pot moldre amb un11 
sola passada tota classe 
de gra, llavors i se¡;¡ons. 
L'únic que no esc11lfa la 
mòlta i, per no escalfar-Ja 
no sofreix merma de cap 
mena el que es mòl. Tre
balla automàticament i no 
és necessari ésser mecànic 
ni pèrit per al seu muntat
ge ni funcionament. Despe
sa de força mínima i deixa 
beneficis àdhuc de 125 pes
setes per dia. 

A més dels molins-tri
turadors per a grans, lle
gums, cereals, llavors i se
gons, els construeixo per 
a tota classe de moltures, 
Sucre, Canye11a, Pebre, 
Calç, Guix, Carbó, Pebre 
vermell, T~:rres, Productes 
químics, Colorants, Mi
dons, Productes farma
cè,utics i minerals. 

Per a petits i grans ren
diments, demaneu detalls 
o visiteu els meus tallers 
i despatx dels carrers 

Riereta, 15 i Aurora, ll·BARCELONA·Tel. 1201 A.' 

MARC 
PATENT NÚM. 84698 
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breries duen rebre almenys tres relles per any, fent que la llaura de la pri

mavera acabi el solc' al mig del bancal, és a dir deixant el solc obert; 

aquest solc a l'estil d'una raseta servirà de dipòsit d'aigües pluvials, 

fent que a l'embassar-se penetrin dins del terreny, i per tant hi hagi 

al subsol una reserva d'humitat per l'estiu; és de recomanar fer aquest 

conreu a la primavera, perquè pocs són els anys en que aquesta estació 

no sigui coriosa de pluges; des de mig març fins a la primera quin

zena de juny hi solen haver aiguats en la zona ge garrofer, sinó de 

temporal, de grops amb molts millímetres d'aigua caiguda. Després, 

com més relles superficials es facin, millor, a fi de tindre ben polvoritzat 

el terreny, de tallar la capiralitat i detenir l'evaporació. 

F. FIGAROT 

La febt:e aftosa, altrament anomenada . 

glossopeda i mal de peus. (l) 

v 

COM S'EVITA LA GLOSSOPEDA EN LES GRANS EXPLOTACIONS 

E S un fet admès avui dia per tothom que la veritable defensa 

contra una malaltia infectiva la confereix Ja mateixa malaltia. 

Es a dir, cal haver passat la malaltia per a poder-se sentir en posses-

sió d'wia veritable resistència en front de una nova possibilitat de 

contagi. 
Es, en general, un fet rar que un animal pateixi més d'una ve

gada una malaltia infecciosa. Això és degut a yue durant Ja lluita 

que el cos sosté contra els microbis es fabriquen en la sang i en els 

trixits· uns elements de defensa (una"!Tlena de contraverins) que neu

tralitzen els verins microbians i priven l'entrada de nous microbis 

de la mateixa espècie. 
Una malaltia infecciosa lleu deixa-un cop guarida-una immu

mtat que durant un temps més o menys llarg priva que l'organisme 

sigui agredit amb eficàcia per una embestida més enèrgica de micro

bis del mateix mal. Això és el que s'anomena estar vacunat contra 

una malaltia. I això és el que pot fer-se intencionadament algunes 

vegades. 
La vacunació contra la febre aftosa, que és el nucli central dels 

articles que venim publicant, pot intentar-se no solament en el cas 

· de tractar-se d'un curt nombre d'animals estabulats sinó en les grans 

explotacions ramaderes. En els dos articles precedents ( n úms. 24 de 

(1) Vegi' s AGRICULTURA números 22 i 24 de 1924 2 3 d'enguany. 
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1 J24 i 3 dc 1925) havem ex posat els consel ls que el Laboratori d'Al
fort judica de major eficàcia per a lluita r contr:1 la glossopeda. No 
~c'ns escapen, però, les dificultats que l'aplicació d'aquells mètodes 
lla de trobar en la pràctica. Algú ha dit que són pràctiques pe r a 
~sser utili tzades en el cas de trac ta r-se de petites explot;¡cions. El 
p•·opi Laboratori del Govern francès ha sortir al pas dels impugna
clors publ icant una a ltra full a ti tulada !nstmctions relatives a l'aftit
zacio per Fia sub-cutànea, en la qual hom troba també de passada 
la ma nera d'ev ita r els perills propis d'una pràctica popular utilitzada 
C'!1 molts païssos amb certa eficàcia moltes vegades per a lluitar con· 
tra la glossopeda. Aquesta pràctica popular- anomenada aftització 
hucal- consisteix en fregar per la boca dels animals un tros de roba 
o de sac pa'ssats prèviament per les genives d'un animal malalt de 

feb re aftosa en per íode d'erupció. Aquesta pràctica generalment pro
voca l'esclat de la malaltia en forma benigna, però al gunes vegades 
la in fecció provocada és greu i aleshores en comptes de servir per a 
llui tar esdevé coHaboradora de l'estrall. 

L'Institut d'In vestigacions de l'Escola d'Alfort diu doncs a propò
sit: 0 La febre aftosa conferida pel mitjà de certes maneres d'inocu
lació ex.perimental es manifesta sempre incomparablement menys greu 
que la malaltia contreta de manera natural." 

En temps de malura, en els casos en que és impossible recórrer a 
l'hemoterània o a l'hemovacunació, interessa substituir per una aftit
zació ben feta els risc del contagi natural. 

En els animals adults l'inoculació momentàne¿¡ del virus es com
porta com el més inofensiu dels mètodes d'infecció experimr.ntal i és 
moltíssim menys perillós que l'aftització bucal. Els seus efectes es mani
fc~ ten tant més benignes quanta major sigui la facilitat d'absorció 
del producte inqculat (utilitzat a la dosi mínima infectant). Els· re...: 
sultats són constants i exemptes de gravetat si hom tria com element 
virulent a inocular en comptes de la limfa aftosa o el raspat de les 
aftes (productes bacteriològicament impurs) , el sérum (xerigot) que 
resulta de la coagulació de la sang virulenta d'un malalt en període 
de crisi febrosa inicial. Hi ha molts fets experimentals que fan pen
sar que el virus té propietats diferents en la sang del període ini
cial de la malaltia i en el contingut de les aftes d'aL~uest període 
eruptiva. Convé clones no utilitzar mai per a practicar l'aftizació sub
cutànea, ni la limfa af_tosa , ni el producte del raspat de les parets 
de les aftes. 

En la pràctica rural resulta algunes vegades difícil obtenir sèrum 
virulent. Això fa que sigui convenient substituir l'ús d'aquest sèrum 
per sang l'irulcnta deixatada amb aigua destif.lada, producte gairebét 
tant fàcilment reabsorbible com el sèrum i molt fàcilment preparable. 

* * * 
Quan la glossopeda ha fet la seva aparició en una explotació 
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ramadera cal procedir tot seguit a l'aftitzasió de tot el bestiar teafti
ble. Aquesta determinació deu ésser presa sense perdre temps. El 
_primer malalt que es presenta és sempre el preludi del cataclisme 
jmminent. Així, doncs, tot seguit que s'hagi descobert l'existèneia 
d'un cap de bestiar malalt de glossopeda, es triaran de la mateixa 
evplotacio, uns quants individuus empiocats, amb temperatu:·a inicial 
(je 40 graus, però que no els hagin aparegut encara les aftes prò
pies i característiques de la malaltia. Si les aftes han brollat, l'ani
mal no serveix ja per al nostre obgecte. 

Als caps de bestiar triats d'aquesta manera se'ls extreu per 1a ju
_g ular una quantitat de sang, que es recull en un recipient amb aigua 
destilada (o aigua de pluja) i un gram i mig de citrat de sosa per 
litre, bullida i refredada abans de f~r la sagnia. La barreja convé que 
es faci a la proporció de 20 centímetres cúbics de sang per !80 cen
tímetres cúbics d'aigua citratada . La sang deixatada d'aquesta ma
nera pot ésser utilitzada tot seguit o conservada unes ·1-8 hores fora 
de la claror í voltada de glaç. Passades aque~tes hores ja no serveix 
i ca l llençar-la. Els recipients que s'usin per a totes aquestes manio
bres hauran estat bullits i refredats prèviame:nt. 

Per a procedir a la inoculació o aftització de cada animal s'haurien 
d xeringa r sota de la pell de qualsevol regió del Gos, deu centíme
tres cúbics del líquid sagnós deixatat, que corresponen aproximada
ment a 1 c. c. de sang pura. La injecció es farà amb una xeringa 
e~terilitzad a (bulli11t-la). El lloc on es clavarà l'agulla es desinfectarà 
prèviament amb tintura <tiode. Es indispensable evitaï que l'agulla 
no es fiqui dins de la carn; és a dir, l'agulla té de quedar clavada en
tre carn i pell. 

La dòsi és constant per a tots els bovins adultes i per a les vaques 
prenyades i molt ben tolerada. Als moltons la meitat de dosi és su
ficient. Els porcs no han estat encara obj~Fcte de provocatures prou 
nombroses amb aquest mètode. 

* * * 
Fins ara no se sap ni un cas de glossopeda mortal produiria per 

aquesta pràctica d'aftització subcutànea. En la majoria d'animals les 
conseqüències de la inoculació es redueixen generalment a una s_im
ple erupció bucal, benigna, i a unes minces. manifestacions localitza
eles als peus i a les mamelles. Molts animals passen una mica de fe
bre i esdevenen immunitzats contre la malaltia." 

En el congrès de medicina humana i veterinària celebrat fa tres 
mesos a Sevilla, el professor argentí-francès Lignières ha parlat 
d'èxits obtinguts per ell a la Repúbl.ica Argentina amb un sèrum 
immunitzador de gran activitat i de poc cost. Múltipl...:s raons- tenim 
per a posar en quarentena les afirmacions de Lignières i per això no 
volem extel'ldre'ns sobre aquest treball. _ 

Tampoc ens inspira prou confiança l'afirmació d'alguns veterinaris 
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com Ory i Seibert, que pretenen convèncer-nos de què la linfa de la. 
verola és un element eficaç per a prevenir la glossoperla, i Baselga.. 
i Aran que diuen que per a lluitar contra la febre aftosa és útil la 
vacunació carbuncosa. 

\ L. CERVERA 

Estudi sobre l'ús de les sals potàssiques 
com adob 

IV 

L'ÚS DE LES SALS DE BAIXA GRADUACIÓ 

U NA objecció que ha estat feta a les sals de baixa graduació. 
és que contenen 'impuritats que poden ésser perjudicials a les.. 

pla ntes, sigui directament sigui acü:ant damunt les propietats del te_, 
rreny en sentit desfavorable a la vegetació. 

Examinem el valor d'aquesta objecció . • 
r\. bJPUR!TATS DE LES ~ALS POT:\SS JQUES DE BAIXA GRADUACIÓ 

En elles la potassa es troba en forma de clorur i- en les impuritats
els compostos químics que es solen trobar són sulfat de calç, sulfat 
de magnèsia, clorur de magnèsia i clorur sòdic als quals cal afegir 
alguns elements insolubles i l'aigua. 

El sulfat de calç, que segons anàlisis, varia entre 1,7 i 5 % en 
les diferents sals, no ofereix cap inconvenient. 

La humitat i e ls insolubles no tenen cap acció. Unicament cal:: 
preocupar-se de les sals sòdiques i magnesianes. 

En les sals d'origen alemany, hi ha sals de magnèsia; així la kai
nita conté del 32 al 36 % de sulfat de magnèsia. Les sals d'origen 
francès i espanyol (conques d'Alsàcia i de Catalunya) no contenen 
tJUantitats apreciables de sals de magnèsia que a voltes manquen com
pletament. Si hom ha de témer quelcom d'aque-stes impuritats cal im
putaT-ho al clorur de magnèsia. No obstant, els fabricants d'adobs. 
procuren que els adobs no continguin aquestes impuritats en propo r
cions nocives. 

En quant al clorur de sodi es troba en totes les sals de baixa gra
duació. Les d'origen alemany del 12,5 % de riquesa, kainites, en con-
tenen del 22 al 29 % del seu pes. Les alsacianes del 14 al 16 % 
d'òxid de potassa, en contenen un 55 o un 65 %, en promedi, un 
60 %- Les sals del mateix origen del 20 al 22 de riquesa en conte
nen del 50 al 55, en promedi, el 52,5. Les polisals alemanys del 
20 % d'òxid de potassa, en contenen un 40 ó 45, en promedi, un 42,5 ;-. 
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Jes polisals alemanyes del 30 % de riquesa, de un 26 a un 30, en 
·_promedi, un 28. En les sals catalànes del 30 % d'òxid de potassa 
.Ja sal gemma es troba en 'la proporció de un 47 %- No tenim xifres 
per les sals catalanes del 1'2,5 % d'òxid de potassa. 

Es oportú ara de preguntar-se quina quantitat de sal introdueix 
·l'agricultor a les seves terres per hectàrea, aplicant les ' diferentes sals 
.de manera de donar una mateixa quantitat d'òxid de potassa. Posem 
·que aquesta quantitat sigui de 75 quilos, ço que correspon a una 
;dosi de 150 quilos de clorur potàssic al 50 %-

Amb la kainita alemanya del 12'5 % d'òxid de potassa, donada a 
raó de 600 quilos per hectàrea, s'introdueixen al terreny 150 quilos 

.de clorur de sosa. 
Amb la sal alsaciana del ·14-16 %, a raó de 500 quilos, s'introduel-

..xen 300. 
Amb la sal ansaciana del 20-22 %, a raó de 375 kgs., 197 kgs. 
Amb la polisal alemanya del 20 %, a raó de 375 kgs., 159 kgs. 

Amb la polisal alemanya del 30 %, a raó de 250 kgs., 70 kgs. 

Amb la sal catalana del 30 %, a raó de 250 kgs., 117 kgs. 
· En conseqüència, per una mateixa quantitat de potassa útil donada 

al terreny, s'introdueix al terreny menys sal emprant la polisai ale
manya al 30 % i la sal catalana de la mateixa graduació i si hom ha
gués de témer l'acció de les sals magnesianes, hauria de donar la 
-preferènci~ é! les cata:Ianzs. 

B. Noc rVITAT DE LES r~tPUJUTATS 

De ço que hem dit ·anteriorment, descartant l'acció de les sals mag
.nesianes, ia única impul'itat que veritablement pot preoçupar l'agri
-cultor és la sal gema continguida en les sals de baixa graduació. 
Aquest temor, però, és infundat en les condicions de l'ús d'aquestes 

.~als. . " 
Trobem en les experiències de Déhérain la prova que Ja sal marin~ 

;a la dosi de 200 kgs. per hectàrea és favorable a les collites; les ex
periències de Bella, a Grignon, han donat el mateix resultat i l'agrò
nom Becquerel aconsellà l'ús de la sal marina com adob. A Angla
.terra és coneguda la pràctica de adobar amb sal marina, amb la qual 
fou observat un mill'orament en el gra i en la palla dels cereals. S'ex
plica així, en aquell país, l'emprament de sals potàssiques de baixa 
graduació que contenen i-lai gema sense que s'hagi notat mai cap in
-convenient. El consum tan considerable de sals de baixa graduació 
que es fa a Alemanya des de que foren descoberts els jaciments po
'tàssics, és un altra indicació favorable pel consun) d'aquestes sals 
malgrat llur fort contingut en sal marina. La pràc.tica en les costes 
del nord d'Espanya i a altres països costers d'utilitzar algues marines 
com adob, introdueix tots els anys al terreny quantitafs molt crescu
<les de elorur sòdi.c. · 

L'agrònom alêmany Liebig atribueix a la sal marina una acció 



98 Agricultura 
-- ' ---- - ------ ----------

favo rable deguda a la mobili tzaci ó de ls fosfats naturals. No és pas 
dubtós que la saJ marina, per la sosa que conté, solubilitza la potassa· 
del terreny donant, pe r reacció química, clorur potàssic ; les expe
riències cte Déhérain i d'altres ag rònor.ns ho proven amb tota evi
dència. 

Es un fet reconegut que les terres salades que continguin un mil
lèssim de sa l gem ma per ú de terra són im pròpies per certs con reus ;
això representa per hectàrea un a quantitat de 6.000 a 3.000 kilos de
clorur sòdic en un espessor de terra de 50 centímetres. Quan la dosi 
de sal marin a és inferior a aquestes quantitats, la terra. pot portar 
tota mena de conreus. 

A títul de document senyalarem que a l'Escola d'Agricultura de 
Portici ( Ità lia) s'han obtingut resultats molt bons en el conreu del 
tomàquet, en regadiu, utilitzant aigües salades que portaren 13.000 
quilos de sal per hectàrea, calc4lades en clorur sòdic· i en carbonat· 
sòdic; els assa igs idèntics amb blat de moro han donat rendiments 
iguals al 50 % del r\!ndiment normal, obtingut amb recs d'aigua dolça. 

Respecte a l'acc~ón tòxica del clorur sòdic damunt la vida dels mi-
crobis del terreny, ha estat provat experimentalment que aques-ta to
xicitat es perd quan la sal marina va acompanyada de petites quan
titats de clorur potàssic, clorur de calç i clorur de magnèsia. 

Demés, les experiències fetes a I'Estacip Agronòmica de Nancy
(França) han comprovat que els clorurs en dosï elevada no han aug
mentat la pèrdua de calç en les aigües d'infiltració". 

Per altra part. la sal gema és molt soluble i molt difusible. Una 
quantitat de 200 kgs. de clorur sòdic es dissol' en 1.100 ó 1.200 litres
d'aigua; les aigües J'infiltració de qualsevol terreny assoleixen quan-
titats molt majors. F.! clorur sòdic passa aviat a les profunditats per 
les reaccions químiques indicades anteriorment. 

En conseqüència, podem dir que l'ús de fes· salS. de baixa gradua
ció que no introdu~ixen al terreny per hectàrea quantitats superiors 
a 200 kgs. de sal marina, és inofensiu i més· aviats útil per l'acció 
del clorur sòdic; als efectes de l'adob potàssic s'uneix la influència 
favorabl e de la sal gema que pot, fins a cert punt, posar a l'abast de 
les arrels profundes la potassa solubilitzada per la seva acció. Això 
explica els resultats i la voga de la aplicadó de les sals de baixa 
graduació potàssica a certas regions i països i per quasi tots els cul-
tius. · 

Podem ara treure algunes conclusions de les consideracions que 
acabem de fer respecte a l'ús de les sals de óajxa graduació. 

Aplicant la mateixa quantitat d'òxid de potassa per hectàrea, tenint 
en compte la composició general de les impuritats de les sals potàssi
ques de baixa graduació es donarà la p ~eferència a sals d'origen dis
tint , segons les impuritats, els efectes de les qual~ hom vol evita r: 

1. Per no tèmer l'acció de les sals magnesianes, s'utilitzaran de· 
preferència les sals franceses i les sals catalanes. 
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2. Per disminuir els riscs (problemàtics) deguts a la presencia 

de sal marina i de les sals magnesianes es recomana l'ús de sals ca

talanes al 30 % d'òxid de potassa, amb les quals s'introdueix menys 

magnèsia que amb qualsevol altre adob potàssic ·de baixa graduació

i una quantitat de sal marina inofensiva. En mancança d'aquestes, les 

polisals alemanyes al 30 %; després les sals alsacianes al 20 % i per 

últim les sals alemanyes (kainita) al 12,5 %-
3. Quan s'empren sals potàssiques de baixa graduació a dosis 

crescudes, és indicat, com la pràctica corrent ho fa, d'usar aquests 

adobs amb molta anticipació, ço és abans de un període de pluges 

o de regades anteriors a la sembrç¡, a la plantació o al desvetllament 

de la vegetació. S'evita així l'acció nociva de la gran quantitat de clo

rur que té temps de dissoldre's i transformar-se en part i de passar 

a les capes profunde~ del terreny. 

C. CONCLUSIONS GENERALS 

En les Iínees que segueixen donem les conclt,~sions generals de l'es

tudi que hem intentat amb aquesta sèrie d'articles : 

1. A qualsevol lloc del món la única cosa que l'agricultor ha de 

considerar en la compra d'adobs potàssics és el preu rte cost d'una 

mateixa quantitat de potassa pura, preu establert tt>nint en compte el 

preu de la unitat potassica i les despeses de transport. ! 

2. En les sals concentrades el clorur potàssic al 50 % és més eco

nòmic que el sulfat d'igual graduació i pot substituir-lo perfecta

ment. 
3. En les sals de baixa graduació en les condicions actuals de 

llur composició, , l'agricultor no ha de preocupar-se de la presència 

de les impuritats magnesianes i sòdiques; únicament cal que curi 

d'usar-Ies amb suficient anticipació respecte a la sembra, a la planta

ció o al despertar de la vegetació, quan vulgui emprar quantitats ele

vades. 
4. Els valors proporcionals que l'agricultor ha de clonar a un ma

teix pes dels diferents adobs potàssics-considerant el veritable va

lor agrícola-que és l'únic que l'interessa--seran calculats en la for

ma següent: 
Per qualsevol país productor o comprador de sals potAssiques, els 

preus dels adobs potàssics prenent com _a base el preu del clorur al 

SC % (= X) en els punts inicials de sortida al mercat (dipòsit, port 

de fàbrica en els països productors; ports o punts d'importació en els 

països consumidors no proctuctors), hauran d'ésser els segiients, en 

aquells mateixos punts per guardar relació entre llurs valors agríco-

les respectius: Per lOO kgs. 
Clorur potàssic al 50 % d'òxid de potassa . . . . . . . . . . . . . . . X. 

Sulfat ootàssic al 50 % d'òxid de potassa .. . . .. .. . . .. . . . . X. 

Sal potàssica al !2,5 %: la 1/4 part 'de X menys el preu del trans-

port de 75 kgs. 
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Sal potàssica al 1 r; %: les 3/ 10 parts de X menys el preu- del trans
port de 70 kgs. 

Sal potàssica al 20 %: les 4/ 10 parts de X menys el preu del trans
port de 60 kgs. 

Sal potàssica al 30 %: les 6/1 O parts de X menys el preu del trans-
port de 39 ~ kgs. ' 

Sal potàssica al 40 %: les 8/ 1 O parts de X menys el preu del trans-' 
port de 20 kgs. 

S'enten que el transport es calcula des del punt de sortida al mer\ 
cat en el país consumidor interessat fins al punt de destí. 

C. D. 

La crisi vinícola 
/ 

LA Federació Nacional de Viticultors, integrada per la Unió de 
Viticultors . de Llevant, · la de Catalunya, la Federació de Sin

clicats Agrícoles de la Rioja, les Bodegues Cooperatives de la Rioja 
Alta i altres associacions de Navarra i altres regions vitícoles, han sol
licitat una audiència del president del Directori per exposar-li un 
altre cop, l'aguda crisi per què atravessa aquest ram tan important 
de la riquesa espanyola i les mesures que cal adoptar per resoldre-la 
si es volen evitar seriosos conflictes econòmics i socials. . 

Els centenars de sol·liçifuds que presentaren formplades · per les au
tol·itats i sindicats de les principals poblacions vitícoles d'Espanya, 
donen idea de la importància i extensió d'aquesta crisi. 

La instància presentada, diu que del conreu de la vinya viuen a 
Espanya prop de quatre milions d'habitants que ara passen per una 
anguniosa situació, ja que l'hectòlitre de· vi, que costa de produir 
de 23 a 25 pessetes per terme mig, '.i'està veneflt, quan es pot, de 
12 a 15 pessetes en moltes localitats i a cap sol passar de 20 pesse
tes hectòlitres al celler, preu nominal , perquè s'efectuen molt poc¡ue& 
compres. 

Aquests agricultors, que han sabut crear una riquesa que produeix 
uns 800 milions de pessetes cada any cultivant terres en general do
lentes, que 1101 serveixen per altra cosa; es troben ara amb el seu 
producte depreciat precisament quan es veuen obligats molts a rea
litzar fortes despeses . per .1dobar les vinyes que la filoxera ha des-
truït. ' . 

Les · conseqüències d'aquest desastre l,es, aprecien millor els que 
viuen al camp, i no és difícil preveure que aquesta situació portarà 
seriosos conflictes, perquè els propietans no poden realitzar el con
reu degudament. El jornal es redueix al mínimum i la misèria es va 
estenent per les éJasses mitja i obrera dels pobles afectats_. 
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No és d'estranyar que algunes indústries notin i sofreixin els efectes 

d'aquesta crisi, puix no tenint diner els agricultors que constitueixen 

-Ja massa consumidora més important, les vendes .de productes indus

trials han d'ésser escasses. 

Cal, doncs, posar remei a aquesta situació, tant més quan diverses 

vegades els mateixos interessats han exposat al Directori les mesu

Tes que per això han d'adoptar-se dins del país. Cert és que la man

ca d'exportació influeix en aquesta crisi, però a Espanya no sobraria 

vi i no aniria tan depreciat si no fos per la quantitat tan gran de vi 

artificial que es fabrica i per la quantitat d'aigua que hom li afegeix. 

L'alcohol industrial, fabricat principalment amb moresc estranger 

importat de l'Argentina, ve a facilitar el frau i a fer la competència 

als nostres vins. L'impost que tenen aquests en entrar a les pobla

cions, que arriba fins a uh 50 i un 80 % del seu valor, fa augmen

tar fictíciament el preu, limita el consum i és un incentiu enorme per 

al frau. Les tarifes de transport són també una trava gran per arri

har aquest producte als pobles consumidors, i, en fi, el nostre ex

cessiu proteccionisme industrial, ultra encarir la vida de l'agricultor, 

dificulta els tractats econòmics. L'Estat, pef la seva part, fa tribu

iar els terrenys millorats amb" la vinya, a força de treball i de capi-

· tal, doble i triple quantitat que els que segueixen sense haver-n'hi, 

amb la qual cosa mata tota mena d'estímul per intensificar el conreu. 

A remeiar aquestes traves i injustícies s'encarrila l'actuació dels 

viticultors, que no desitgen ferir cap interès legítim; només demanen 

CJUe l'Estat, vetllant per la salut pública i per l'equitat, dediqui a la 

viti't:ultura una mica tan sols d'aquesta gran protecció que esmerça 

-en altres rams de la riquesa. Bastaria amb imitar França, Itàlia i Por

tugal, els països germans, on la viticultura és atesa pel podrr públic 

tal com es mereix, perquè el vi adquirís aquí el preu que té en les 

esmentades nacions, i la vida de l'agricultor no estigués tan enca

rida, fent, en resum, que el seu treball fos suportable i remunerador, 

i no hagués d'emigrar, tal com avui succeeix. 

~o estem pas conformes del tot amb l'argumentació dels viticultors 

que han anat a Madrid a formular una nova queixa i una nova demanda 

al president del Directori, però publiquem igualment la nota que ha es

tat, enviada per ells a la premsa per ·contribuir nosaltres també, a crear 

un estat cl'opin ió favorable a la viticultura que prou s'ho mereix i prou 

ho necessita en aquests dolorosos moments de crisi . 

i\osaltres, però, creiem inútil el viatge, la queixa i la demanda. Els 

governs no han entès o fan veure que no han entès Ja gravetat del pro

blema vinícola, i per això no es preocupen seriosament de cercar-li · 

solució; que no és, al nostre entendre, precisament Ja que solen dema

nar els representants més o menys genuïns i directes dels viticultors. 

De totes maneres, un dia o altre, quan ja no hi serem a temps el 

remei vindrà. x. 
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El card dels teixidors 

L A importància de la indústria textil a Catalunya fa que avui 
dediquem un article a parlar d'aquesta planta interessant; ens hi 

empeny també una consulta que rebérem fa molt de temps d'un subs
criptor al qual no poguérem· contestar sinó donant dades molt gene
rals per tal corn desconeixíem aquest conreu que no es practica a Ca
talunya. 

Hem procurat enterar-nos i finalment ens ha estat possible cie Lro
bar dades directes sobre el conreu del card per teixidors. 

El card es cultiva bastant al sud de França, als departaments de 
Bouches-du-RhOne, Vaucluse, Basses Alpes i Var; cap al 1910 hi 
havien unes 1.370 hectàrees, de les quals 990 corresponien a Bou
ches-du-Rhone. 

Actualment els agricultors passen una crisi; no pas perquè el con
sum hagi disminuït ni perquè la producció hagi pujat excessivament. . 
Es tracta aquí, com per molts altres productes agrícoles-per no dir· 
per tots-d'especulació. Els pagesos, segons ha declarat un sindicat 
de productors, han de vendre el card a 5-1 O francs el quilo als inter
mediaris i aquests el venen a 30-35 al fabricant. Es la música de · 
sempre. 

El consum, com hem dit, no ha disminuït; al contrari, puja i pujarà 
paraHelament al desenvolupament de la indústria textil. Malgrat tots .· 
els progresos meravellosos de la mecànica textil, hom no ha pogut 
encara trobar res que substitueixi. el card, res que faci tant bé la 
feina. Pels teixits de bona qualitat és indispensable l'ús del card. , 

Seria interessant que aquesta produccióis desenrotllés a Catalu-
nya, que ha de adquirir-la a l'estranger. s productors tindrien un 
mercat segur i podrien vèncer fàcilment la ompetència. 

Per altra part, el conreu no és cosa difícil, com es pot veure per · 
IPs dades que donem a contjnuació referents als sistemes emprats a:l 
sud de França. 

Les terres més apropiades pel ·card són les soltes i frescals mé 
aviat riques en potassa i fosfats, és a dir, les bones terres de blat. 

Els terrenys humífers, que són rics en nitrògen, no li coiwenen 
gaire, perquè contenen massa nitrògen. La presència d'un excès de 
nitrogen ·dóna cards més grossos, però d'espines toves i menys resis
tents, qualitats que els deprecien. El mateix passa en els sóls argi
lencs i humids, en els quals, demés, són més freqiients algunes malal
ties criptogàmiques (una mena de malura i una mena de mil diu). 

Molts encara sembren e! card a eixam de gener a març en mig 
d'un cereal, generalment blat; al juny, un cop segat el cereal, fan una 
xarcolada i practiquen una aclarida de les plantetes; cullen al juliol 
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següent. Altres fan Ja sembra en línees. Molt millor, però, és de fer 

planter. 
A Provença fan la sembra en planter-en línees o a eixam-des 

.de maig a juliol en proporció de deu litres de llavor per hectàrea. La 

sembra convé que sigui espessa per cubrir les falles, que acostumen 

a ésser més aviat abundants per acció de ocells i de rates, sobre tot. 

Als 1 O o 15 dies de la sembra comencen d'aparéixer les plantetes_ 

Quan tenen prou grandària s'aclareixen deixant-les a 8-1 O centíme

tres l'una de l'altra. 
Durant l'istiu es tan algunes entrecavades. Des del setembre en 

endavant, i generalment durant el setembre i l'octubre, es fa el frans- 

plantament sempre en dies núvols o plujosos, perque el sol fa secar 

ràpidament les tendres plantetes. La terra cal que estigui ben pre

parada. A la Provença acostumen a fer una treballada fonda seguida 

d'un rasclat enèrgic amb el qual s'enterren el adobs. 

Segons Zacharewicz, en terres secaneres cal emprar la següent' 

fòrmula per hectàrea: 
Fems ............................. . 
Superfosfat 18/20 ..... . 
Sulfat potàssic ....................... . 
Guix ................................ . 

Per les terres frescals, en canvi, recomana: 
Nitrat de sosa .................... . 
Sulfat amònic .... .' .......... .. .... . 
Clorur potàssic .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Superfosfat 16 % ........... . 
Guix .......................... . 

El nitrat no es dóna fins al febrer. 

20.000 
500 
100 
400 

kgs. 
" 
" 

150 kgs. 
50 , 

150 
600 " 
600 " I 

En fer el trimsplantament es talla l'arrel principal per obligar-la 

d~ ramificar-se. Les plantete5 es posen a 30-40 centímetres en · la lí

nea i les Iínees a 60-80 centímetres, segons Ja fertilitat de la terra. 

Al cap d'un mes es repassen les falles. 
Fins a la colli1a es fan algunes xarcolades per destruir les males 

herbes i per tenir la terra en pols. On es pot es rega, però no abu

sant de la humitat per no caure en els incoveni~nts que hem recor

dat, de les terres massa frescals. 
Cap al maig o a l'abril, quan les plantetes han assolit una alçada 

de uns 50 centímetres o poc més, es despunten per evitar que conti

nuïn creixent i per forçar l'aparició de ramificacions laterals, les quals 

donen així uns cards petits, llargaruts, cilíndrics, molt apreciats. Al 

mateix temps es treuen tots els rebrots inferiors que solen ésser abun

dants en els peus vigorosos. A cada planta es deixPn de 8 'a 12 cards, 

tallant els dolents. 
Al juliol o a l'agost següents, quan els cards tenen un color blan

quinós i les flors cauen, es procedeix a la recol·lecció. Aquesta és 

wccessiva i es fa tallant amb una tisora o amb un podall el pedún-
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cle que sosté el card, deixant-lo de 15 a 20 centímetres de llarg. 
Els cards s'han de posar a secar en una habitació ben ventilada 

al damunt d'una tela per recollir la llavor madura que cau. Durant 
.Ja dessecació, que dura. tres o quatre dies, es remouen amb certa ofre
qi.iència. 

Un cop secs, es procedeix a la tria, separant tots els tacats, ne
grosos, florits, bruts' de terra, etc., i conservant només ds que tinguin 
un color gros-ros o podríem dir, daurat. 

La producció per hectàrea és variable. Es calcula que osciJ.Ia d'un 
mínimum de 500 a un màximum de 1.600 quilos de cards secs per 
11ectàrea. En regadiu, el promecli és de 900 a 1.300 quilos. 

AGRÍCOLA 

COMENTARIS 
El crèdit agrícola 

Finalment-ja fa més d'un any que la cosa dura-la junta encarre
gada de l'estudi d'un projecte de credit agrícola ha lliurat el seu in
forme al govern. 

Com és natural, l'informe és molt llarg; nosa!tres ens limitem a 
donar als . lectors un breu resum dels punts importants. 

El Banc tindrà un capital de 100 milions de pessetes, augmentable 
fins a 400. Dels 100 milions l'Estat en donarà en varis tèrminis-co
mençant per un primer de 10-75 milions. La resta serà 'coberta per 
associacions agrícoles o por subscripció pública. . 

El Banc esta1à gestit per l'Estat. L'interès del capital no es fixa 
encara, però es rebutja el principi, arreu del món acceptat, que 1 l'ag;ri
cultura només pot pendre diners a interés baix, ço que vol dir que 
l'interès de les sumes prestades serà més aviat elevat. 

Els credits seran concedits excepcionalment a particulars quan ofe-
1·eixin garêntia hipotecària. Normalment seran les associacions agrí
coles, legalment cons1ituïdes les que hauran d'entendre's amb el Banc, 
per aconseguí r crèdits. . 

La duració del crèdit és variable; amb garantia purament personal 
serà d'un any i mig; amb garantia pignoratícia, de tres anys; de vuit 
o més anys amb garantia hipotecària i quan les millores no elonguin 
ràpida utilitat. 

Amb aquest informe la comissió ha acabat el seu comès. Ara el 
govern ha d'estudiar i rumiar. 

Veurem quaP temps necessitarà. 

Les especulacions amb blat ' 

A Amèrica i a Anglatena té lloc aquests dies un colossal moviment 
d'especulació amb el blat. La puja, deguda a les previsions pessi-
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mjstes sobre la collita, és fortíssima. En quinze mesos, el preu del 
blat s'ha més que doblat al gran mercat mundial de Xicago. Es parla 
d'especulacions fantàstiques que han permès d'acumular en pocs dies 
patrimonis gegantescos. Un gran comerciant ha guanyat, acaparant 
5 milions d'hectolitre~' de blat, una fortuna de més de 15 milions de · 
çlòlars, és a dir, un centenar de milions de pessetes. 

A Londres també l'especulació ha pres gran volada. Es cita el cas 
del veler Lisabeth, que sortí d'Austràlia el 17 de gener amb un carre
gament de .blat. Per bé que la nau no hagi d'arribar a Angleterra sinó 
d'aquí a uns quants àies, el seu carregament de 3.000 tones ha can--
viat ja tres cops de propietari, deixant a cada venedor un bon bene
fici. 

' El sol-cuit a Itàlia 

El professor Trotter. del qual en el número passat publicàrem un 
article parlant del sol-cuit a Catalunya, ens escriu que ha descobert 
Ja mateixa malaltia als avellanars de certes regions sicilianes. 

Això ens satisfà. No peïquè ens agradi el mal dels altres, sinó, sen
zillament, perquè ara els italians estudiaran la malura i hi trobaran 
el ~emei que nosaltres també aplicarem. 

Si haguéssim d~esperar que els tècnics oficials tl'<~quí el trobessin· 
n·· tindr-íem pet ~stoña. 

No plou 

I és per9.uè Déu no ho vol, que si li apar, amb tot vent els núvols 
se'ns desplugen. 

Ni plou ni neva i, clar, les terres, se'n ressenten. Prova que la cosa • 
va desmarxada arreu, la tenim en les notícies que de l'Argentina arri
ben queixoses de la sequera entossudida, fins a l'extrem que els agri
cultors de la província de Sant Lluís ja donen per descomptada la 
pèrdua del blat en un 65 % i la de ramaderia en un 40; al punt que· 
el pastoreig millorarà quelcom perque mancaran els caps que l'es-

' ' brotin. 
I si d'Amèrica espiguem és perque en Ja producció de blats hi va 

el nostre interés, ja que Rússia no collirà pel seu menester i, per 
tant, la importació minça donarà .raó potser aviat d'un .augment de 

- preus en els nostres centres blatai~s. 
Tant cert que de! mal veí en frueix algú. 

La qiiestió del pa 

A Barcelona per fi ha estat autoritzada als flequers una puja de 
cinc cèntims per quilo en el preu del pa. 

A Madrid parlen de la immin~ncia d'una nova puja-motivada per· 
la inferioritat de la classe de farina servida, que no permet tant de 
marge als flequers. 

Els magatzemistes de blat espanyol sostenen que per bé que fos 
realment magre la collita de blat de l'any passat, de resultes de la 
sequedat, hi ha actualment a la Península prous stocks de reserva: 
per a eixir de la present situació sense necessitat de recórrer a im
portacions de blats estrangers. 
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Potser que no vagin del tot errats aquestos senyors en les seves · 
apreciacions; no coincidim, però amb ells en la manera de resoldre · 
el problema. 

En efecte, ells proposen, sens dubte animats de la major bona !e, 
que continuï el règim de iavo r pels blats de procedència autòctona 
sigui el que sigui el desn ivell del seu valor amb els dels altres països, 
i que mentJ;estant la Junta Central de Proveïments, primer a les bones 
i al cap d'un quant temps a les .males~si no creien ni feien bondat-, 
aconseguís dels actuals tenedors de stocks que els anessin lliurant 
amb el fi de que nc sofrís va6ació sensible el preu en el mercat. 

Nosaltres, tenim una Solució ti1és senzilla al nostre juí: en comptes 
de començar Ja tasca de policia d'anar inquirint i ensenyant on són 
els stocks de ce rea ls, ens sem bla que la menaça ferma o en el seu .c~s 
l'efectivitat cie quantioses \mportacions els faria sortir a la llum pú
blica tan depresa al menys com les sargatanes surten a veure el sol 
després d'un temps rúfol. 

La pols d'osos en l 'alimentació dels porcs 

Segon'5 el "JournaJ des agriculteurs de Belgique", la pols d'ossos, 
és un aliment utiJíssim pels po.r;cs. 

En unes experiències que relata amb~ 'ú de la ols d' s,sos es
constatà un acreixement més ràpid i una disminució del pr u dè cost 
de la carn produïda. Afegint a la ració diària de porcs de 35 a 40 
qui los de f•Es, 90 grams de pols d'ossos, s'obtigué per cap, en una 
quinzena, un augment de 1 a 2 quilos i una economía en l'alimentació 
del 1 O per cent sobre la quantitat necessària per la prqducció de l 
quilo de carn. , 

.Ig uals bons resultats s'han assoJ.it amb p.orcs reproductors. 

La secada 

Finalment les aixetes del cel s'han obert, a temps epcara per fer bé. 
L'anyada que es presentava tremenda ha canviat d'aspecte i hom 
pot ten'ir esperança que millori respecte a les tres últimes secaneres . . 

P er a demostrar l'escassesa de pluges de l'any passat donem les 
dades recollides per l'Observatori de Barcelona: 

1 914 64;4 mil-l ímetres. 
1915 642 " 
1916 . .. ... 549 " 
1917 639 , 
1918 708 " 
1919 489 , 
1920 ~ . . 680 ,, 
1921 881 " 
1922 . . . 551 ,, 
1924 . 00 444 " 

Com es veu, la quantitat de 'l'any passat és la més petita de tots els 
1 O anys i això, afegit a l'escassesa de pluges de 1923-de les quals no 
ens pogué ésser facilitada-ha provocat un eixut que amenaça perdre 
les collites i privar ris aprofitaments hidràulics. 

\ 

I . 

. ' 
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IN1FORMACIONS COMERCIALS 
Vlus 

Invariable la situació dels mercats, amb curts embarcs respecte a 
ço que caldria per la llur reacció, considerarem uns punts que ben 
de prop toquen la producció i l'interés dels vinyaters. 

En primer terme recullirem la nota més recent que es troba en la 
reorganització dels vinyaters d'Espanya reclamant ésser atesos en 

.bon nombre de solucions ja velles, i fins pots_er gràcies que poden alleu
gerir la crisis persistent. Venim a referir-nos a la Comissió nomenada 
pels vinicultors de totes les regions i que ha acudit a Madrid · i al 
President del Directori , acompanyada pel de la Mancomunitat. Que
den permanentment a llí pe1 a exposar en detall i conjunt els punt3 
de vista més essenci a ls respecte a nostra situació interior, i és segur 
que la comissió no regatejarà esforços ni despreciarà arguments per 
ta l de conseguir ésser oïda i, sobre tot, atesa. I en aquest darrer punt 
està la dificultat. 

Demanen els comissionats un trànsit franc als vins, lliurant-los d'im
postos i traves municipals; demanen que pugui circulad el vi amb guia 
i que sigui coneguda la producció global per la declaració de collita. 
Aquests tres punts suposen : a) una forma directa d'augmentar les 
facilitats del consum; b) una forma indirecta de reduïr el frau , i e) un 
mitjà racional que ens dongui, amb màxima brevetat, un coneixement 
de les disponibilitats per a ·contractar possibles mercanrils amb altres 
països i regular-les amb el consum interior. 

Respecte al primer punt, ni cal pas dir, com és natural J'aspira-
·ció, essent el vi un producte natural que troba impertinent tot tribut 
cie recàrrec en aquesta mena d'aduanes municipals. Les facilitats dd 
consum iran creixent i la lle· de demanda influirà en les transaccions. 
Amb vistes al segon aspecte, la relativa garantia de bon producte el 
farà més desitjat i menys nociu, ço que també, reportarà qualquP.s 
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augments en el consum. El tercer aspecte, com comprovador de l'an
terior, marcarà amb l'origen i destinació, una barrera a les adultera
cions, tràfiques i allargaments que abrumen al vi natural, senyalant. 
de passada, en cada collita el valor de producció amb el sobrant nE:·· 
gociable. 

Però, amb tot, i potser per la mateixa raó dita, entenem que les 
capacitats cie producció í consum estan dislocades. ja és vella cançó 
enfadosa la de l extremistes puritans que ens aixordaven amb la cri
dòria que el vi produït seria escàs amb un normal i no excessiu con
sum. A la dita li oposem aquest raonament: seria , és temps condicio
nal; és, val com afirmació contundent, i com que el problem no admet 
per ara altre estudi que el de present, tots els condicionals i futurs
tindran llur ocasió ciesprsé de resolt el punt fonamental. ·L'estreta i 
pràctica rèplica del defensor de Girona: "Avui, així; demà, com mi
llor convingui". Per ço, ateses les circuntàncies, suscrivim en absolut 
el parer que nostre director donava en el darrer número d'Agricultura 
en considerar uns "a touts" francesos. Tenem ells i tenim nosaltres, vi 
sobrer. Tenen, en general, els països productors un volumen total quê 
sobrepassa el límit de les peticions, unes voltes perque arriba nova 
vinya de paisos nous i de colònies; altres perquè ha decaigut i fins 
s'ha prohibit l'ús dels beures alcohòlics; i així, també ens trobem 
amb altres grans centres no vinyaters que abans ens prenien conside_-
rables partides, i que, ara, ben goig de poder recórrer a l'aigua, que \ 
és font d'economia pel financierament massa castigat. 

Un altre aspecte encara amb vistes al consum nacional: l'encari
ment del vi en detallar-lo, en taverntes i fondes, prenent com a tipus 
l'encariment de tot, hi barregen el vi, i els. preus d'embotellats o vins 
de marcà i reclame van massa alts per a que el modest comensal 
casolà no miri com un impossible . la nivellació del seu pressupost 
amb unes i altres substàncies encarides. 

I com darrer mot, de força absoluta, tenim el prosequisme cientí- 
fic que ha acusat al vi de totes les malifetes que la patologia humana 
i social pateix, provinguin de la causa que es vulga. externa a la 
Vitis vinífera i al seu most fermentat; o siguin, a fin de comptes, uns 
purs aspectes de modernisme o snobisme doctoral. El fet és que et
vi està pagant els plats trencats, fins a l'extrem de poder-nos prome
tre aviat, àdhuc que hagi estat ell l'ocasionador de la guerra d'Europa 
amb la torna del sovietisme. 

Bé n'és de complert el nostre problema per a una indispensable 
reintegració! Greu problema paorós per a bon munt de terres nostres 
que no tenen potència per a una rotació de collites, ni fins adaptació 
a determinats cultius exclusius! I aquí som amb aquell tantes voltes 
nomenat pessimisme, que els fets fan arrelar en les ànimes més oposa
des a admètre'l, com és la de 

PERE J. LLORT 

Olis 

No caldria pas que fes la informació, car en dir que el mercat con
tinua igual que en la passada quizena, estaria llest; però s'ha d'apun
tar més; estem igual que l'altre dia, perquè la baixa, encara que molt.:-

' 
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poc a poc, cofltinua essent efectiva i sense que es pugui preveure un 
~~~m~l . 

Als mercats productors, cada dia és més abundant l'oferta de par-· 
iides d'olis per a vendre, mentre als mercats consumidors passa el 
-con trari; ningú vol comprar i sem bla t.almen t que no es consumeixi 
o li d'oliva. ·· 

L'esperança de tot tenedor d'oli és d'unq propera exportació i aques
ia no ve, perque a l'estranger tenen l'oli més barat que a casa nos
tra i perquè vingui, els preus han d'ésser més baixos, almenys quatre . 
o cinc duros per carga; aleshores es podria començar a treure alguna 
,cosa i no molt, perquè ni així quedaria prou marge pel guany pru
den cial de l'exportador. 

Del mercat irlterior, poca cosa s'ha de confiar; l'oli de llavors ha 
sustituit d'una manera alarmant el d'oliva, tant que és un perill terri
.ble per la nostra olivicultura. En algun mercat consumidor de la pe
nínsula la barreja es fa en proporcions bastant grosses, i com a ella 
s'ha acostumat ja lr1. gent, protesten el dia que s'els dóna oli d'oliva 
.sol; això -passa amb els consumidors d'olis baixos. 

Però no s'ha de creure que la barreja es faci sol en els olis do-· 
Jents, car també es fa en els bons; això s'hauria de reglamentar. No 
pot ésser que un que pagui car per a menjar bon oli d'oliva, rebi una 
barreja d'oli d'oliva amb oli de mani refinat; es pot passar que per 
a favo rir la classe menesterosa s'obligui la barreja, però no deu con-
.sentir-se que l'oli de cacau es barregi amb els olis fins, enganyant i 
-clon ant més car un producte que val menys. 

Està bé que es faci la barreja, però no amagada; qui vengui oli 
~m-b cacahuet que ho declari; d'aquesta manera el productor d'oli es 
_podrà defensar millor, si és que vol defensar-se. 

Les transaccions han sigut comptades; hi ha hagut moments que 
lla: resultat que el mercat reaccionava, però després ha tornat a l'es
-tancament i ha recomencat la baixa. 

Els andalusos s'han sostingut de ·bo de bo, però ja comencen a 
-deixar-se anar. 

Aquesta' resistència dels andalusos ha afavorit bastant als olis de 
la part baixa de Tarragona, que són els únics que aquests dies s'han 
:trebal lat 

A Urgell és on més han tingut esperance~ que tornés a pujar; 
.s'han fet unes quantes operacions a més bon preu, però això ha du
.ra f poc i han tornat a donar més barat. 

Amb ço que s'ha treballat de valent és amb els olis de llavors; 
sens exagerar) en la passada quinzena, solament per aquesta plaça 
s'ha comprat més de mig milió. de quilos. 

En preus s'ha notat un petit descens. 
Andalús de 5 graus, a 49,5 duros; cie 3, a 50; de 2, a 50,5; fi , 

.a 53,5; extra, a 55. 
Toledos bons. a 54; ex tres, a 55,5. 
Aragons bons, a 60; extres, a 62. 
Borg~s fruitats , a 68; bons, a 68; de fabricació actual , a 67. 
Reus de 5 graus. a 50; de 7., ..a 49,5. 
Tor toses de 8 graLls, a 49; de 5, a 49,5; de 3, a 51. 
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Tot carga de 115 quilos i posat a magatzem del comprador. 
Els refinats d'oliva s'hat:~ fet entre 56 i 57 duros carga. 
Els olis de llavor han variat bastant des de la última informació .. 
Mani 3 graus, 200 a 206; 1 grau, 206 a 212; refinat, 218 a 225 .. 
Pessetes els cent quilos sobre vagó, València. 
En els olis al sulfur, també hi ha calma; Ja saboneria prefereix 

gastar olis de coco i grasses que estan a millor preu que dit oli amb 
relació a llur producció en sabó. 

Oli de sulfur neutralitzat, 200; 10 graus, 168; 15, 160; 20, 150; 
groc primera, 139 ; g roc segona, 139; verd primera, 142; verd sego- · 
na, 137. .. 

Sense barril, per cent quilos i sobre moll Barcelona. 

L ISJNT ANDREU 

Cereals 

Havem acabat la quinzena amb els preus d'origen del blaCmolt.
ferms i enca ra amb marcada tendència a millorar, segons les preten-

. sions del tenedors; es nota qye l'oferta venedora es va fent cada dia
més escassa i que els fabricants de farines continuen amb bones dis
posicions per a entrar en compres, per bé que la major part çl'ells 
estiguin coberts de mercaderia, sempre que els preus no resultin . 
massa enlairats per ço que Ja competència ofereix. 

La ~ituació de la flequeria és abastament difícil en els temps que
corren. La Junta provincial de Proveïments ha autoritzat a la fi una 
puja de cinc cèntims per quilo en el preu del pa. Els flequers soste
nen i amb força fonament de raó que no poden seguir endevant nï: 
amb aquest augment. Realment els preus dels blats i, com a cònse
qüència !lògica els àe les farines han so'fert en poc temps un aug- 
ment de tanta magnitut, que fent números i sense pecar d'exageració. 
hom hauria d'haver a rribat a la concessió d'una puja, almenys, de deu. 
cèntims. 

Això per una band¡:¡, i no és per aqu_esta banda precisament per 
on es trobarà la solució del problema, que la política de l'estiTa i, 
arronça que se segueix en aquest assumpte entenem . que no és pas. 
una franca i econòmicament (en una ampla concepció de l'Economia 
nacional) ben orientada. . 

~es cotitzacions de farines que ens arriben de l'interior acusen: 
cada dia més fermesa, i ço que és pitjor, l'oferta escasseja, més aviat, 
perquè els flequers no s'atreveixen a pagar els preus alts demanats . 
pels farinaires, i aquestos, en canvi , van venent. Ja seva producció
dintre mateix de la seva regió o bé facturen cap a d'altres regions. 
espanyoles que paguen amb facilitat preus que aquí no podríem pagar 
ni en somnis. 

En el moresc Plata, la situació del mercat acusa més aviat quelcom 
d'encalmament en les operacions, perque tots els consumidors sembla: 
que prefereixin esperar 3 que les existències llurs vaguin minvant 
abans d'entrar de nou en període de compres, i així poder anar veient 
ço que s ucceeix a l'arribada dels vapors amb carregament d'aquest 
gra que són esperç¡,t:;; ~n ~ls çli~s aquests, 



Agríeu lt u ra........;:_ 111' 

Amb tot, i sense voler posar-nos com a profetes, podria succe'ir 
que a l'arribada d'algun d'aquests vaixells vingués una nova reacciO 
i aleshores, volent comprar tothom alhora provoquessin una nova puja 
i fermesa de preus, car cal reconèixer que el consum d'aquest g.ra se
gueix molt intens i que és el més ·barat que per ara tenim. 
' Cotitzacions. Blats : Candeals superiors, de 53,50 a 55 pessetes els
I 00 quilos; Cruchers, de 52,50 a 53; blanquets, al voltant de 52 pes
setes els 100 quilos. 

EI moresc continua cotitzant-se al vol de 42 pessetes els 100 quilos-.. 

LLUÍS. MARSAL 

Fruits secs 

L'avellana aquesta setmana ha fet una mica de baixa degut a fa: 
molta calma que hi ha, però com que sempre ve embarcant-se alguna 
partida, i en queda poca, ja que per comprar-ne uns quants cents 
sacs hi ha molta feina, se sostindran els preus al voltant dels actuals .. 

Les ametlles continuen encalmades, comprant-se la llargueta de· 
Cervera a 1 O i 15 pessetes menys que les de Ia part de .Tarragona. 

Els pinyons pelats continuen ferms encara que es fan poques ope-
racions. . 

Actualment es C<?titzen els següents preus, sobre vagó estació Bar
celona: 

Ametlla en gra: llargueta, propietari, a 615 pessetes; Esperança 
primera, a 610; ídem segona, a 582; comú, a 570; Marcona, a 640; 
Planeta, a 630; Mallorca escollida, a 600; ídem propetari, a 585; 
totes el sac de 100 quilos. 

Avellana en gra: primera, a 570; ídem segona, a 527; els 100 
quilos. i 

Avellana en closca: negrete extra, a 152 pessetes eis 58 quilos. 
Garbellada, a 142; propietari, a 140. 
Pinyons pelats castellans, a 370 pessetes els 100 quilos . . 

E TEVE HOMS 

NOTICIARI 
Al Congrès de regadius que se celebrarà a BarceFona en Ta prò

xima primavera, es discutiran els temes segi.ients: 
Registres d'aprofitaments d'aigües públiques. La seva organitza

ció i eficacia"·. En Jaume de Riba, advocat i propietari. 
"Relacions entre els aprofitaments industrials i els regadius". En 

Pere M. Oonzàlez, enginyer de Camins, professor de l'Escola d'en
ginyers de Camins, redactor en cap de la Revista d'Obres Públiques. 

"Bases per a reglamentar l'aprofitament de les aigües del canaT 
d'Aragó i Catalunya, solucionant les dificultats actuals". En Manuet 
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Florensa i Farré, advocat, vocal de la Comuni~at de Regants del Ca
nal q'Aragó i Catalunya. 

"Desenrotll ament progressiu dels conreus en els nous regadius re
lacionat amb els avencos de la colonització". N'Enric Alcaraz Martí
nez, professor de I'Eséola d'Enginyers Agrònoms, ex-vocal de la Jun
ta Central de Colonització interior. 

"Comunitat de regants, facilitats per a la seva constitució i bon 
régim". En josep María Boix, propietari i catedràtic de la Facultat de 
Dret de 1:1 Universitat de Barcelona. 

" Incon venients que la distribució de la propietat en les zones re
gables oferc ixen perquè l'aigua pugui arribar a tota la superficie do
minada". En Jordi jordana, iniciador dels Congresos de Regadius, 
presiclen t cJ el de Saragossa, president de la Junta Social de Regadius 
de l'Alt Aragó. 

" Foment dels petits regadius i Ja seva organització. Qüestions 
jurídiques a què clonen lloc i reglamentació per a prevenir-les". En 
Carles Roig í Rovira, propietari. 

La Conlisió executiva del Congrès espera que tots els que s'inte
ressin per algun dels temes presentaràn comunicacions esentes. 

Dcl'ant La possibilitat d'establir un nou conveni amb França, la Ca
rnera Agrícola de Valencia ha exposat el següent parer al Consell de 
"la Economia nacional. 

Esseut base del nostre comerç amb França l'exportació agrícola 
i la minera, és natural que en el tractat nou ~s tendeixi a afavorir-la, 
•evitat una política proteccionista en defensa de les indústries fabril 
o siclerúrgtca, que ens dugui a una limitació de la nostra exportació 
agrícola. · · 

De revisar el Conveni, hauria d'ésser a base d'obtenir avantatges 
per als productes espanyols; d'obtenir alguna simplificació en les 
formalitais d'importació i d'incloure una clàuslila comprometent-se 
aquella na.ció a donar tota mena de facilitats en el tràfec ferroviari, • 
amb clesiinació a places franceses i en trànsit. 

La terça assemblea de viticultors es celebrarà el pròxim mes d'
agost a Pamplona. Es tractarà principalment dels peus, dels produc
tors directes i de la manera d'assegurar la vida cie les noves planta

•cions sobre peus resistents a la filoxera. 

El Codi Rural.-S'ha reunit la Comissió encarregada de redactar 
el projecte de Codi Rural i ha acordat d'activar en els respectius de
partaments ministerials la reunió d'antecedents necessaris per a que 
comenci immediatament l'estudi de la ponència encarregada. . 

Els treballs de l'esmentada Comissió continuaràn d'una manera 
assídua. 

·' L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre ha renovat la seva Junta 
directiva d'acord amb les prescripcions reglamentàries. 

El senyor baró d'Esponellà continua a la Presidencia, aixís com 
el nostre particular amic N'Erasme Maria d'In1bert en el seu càrrec 

·de bibliotecari. 
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Epizoòties·. S'ha declarat oficialment l'existència de la glosso-
peda a totes les terres de Lleyda. 

El cultiu del tabac. - Segons notícies rebudes molt aviat els en-
ginyers inspectors da'quest cultiu començaran la inspecció dels camps. 
sol-licitats. 

Se'ns diu que al mateix temps facilitaran la llavor a tots els que· 
han obtingut l'autorització per l'assaig. . · 

La Vall d'Aran. - Gaudirà totseguit d'un nou mitjà de comunica-
ció: els autobusos-eruga que ja han estat facilitats pel Govern i que: 
amb llur personal competent estan en camí de la vall amb el fi d'asse
gurar la seva comunicació durant la resta de l'hivern al través del Port 
de la Bonaigua. 

El com~erç amb Andorra. - S'ha dictat una R. O. regulant les quan-
titats dels productes que poden ésser lliurement importats de la veïna 

· República o exportats a ella per tota la durada de l'any econòmic. 

Congrès en preparació. - Segons informacions oficioses s'estan 
portant a terme els treballs preparatoris per a la convocació a un. 
Congrès a tots els exportadors espanyols de vins. 

La sequedat regnant comença a preocupar seriosament a les gents.. 
del camp. Arreu de Catalunya, els cursos permanents d'aigua es tro
ben a un nivell tan baix que sembla que estiguin a l'època d'estiatge .. 
Hom preveu que, de continuar aquesta tònica el temps, haurem de 
patir enguany tant o més que l'any passat. 

El port de [arragona, important porta oberta del nostre comerç· 
agrícola, ha donat sortida durant la quinzena a uns 5.000 bocois de· 
vi, 8 quintars mètrics d'oli, l.QOO sacs d'avellana en gra i 200 amb 
closca, 1.500 caixes i 1.000 sacs d'ametlla en gra i 1.400 amb clos
ca i 1.000 caixes de nous en gra. 

L'exenció de l'impost de Transports. - La "Gaceta" ha publicat 
una R. O. disposant que l'exenció de l'impost de ~ransports que l'ar
ticle 9 del R. D. de primer de septembre de 1924 declara a favor 
dels vins i begudes alcohòliques de producció espanyola sigu també. 
aplicada als expressats productes que siguin exportats per línies ter
restres. 

L'Assemblea d'ag¡ icultors de ]umilla ha acordat soi·licitar del Go
vern que es declari lliure i sense cap mena d'obstacle la plantació 
de la vinya i que es restableixin els establiments d'ensenyament agrí
cola suprimits en els llocs on la seva eficàcia fos palesa. També sol
licita l'augment dels drets aranzelaris del moresc i de l'espart. 

La salut del bestiar.- Amb el fin de conèixer les vegades que hom 
consideri precises, les malalties epizoòtiques que hagin pogut patir 
els animals sacrificats als Escorxadors, es recorda oficialment als al
caldes i amos dels particulars, així com als veterinaris encarregats. 
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de la seva inspecció, el compli ment de la R. O. del 13 septembre de 
l'any passat relacionad a amb la certificaci ó i llibre de registre que hau
rà d'ésser fo li at i segella t per les Inspeccions provincia,Is de Sanitat 
amb el res ultat del reconeixement dels animals destinats per al pro
;veïmen t públic. 

El tabac d'Andorra. - Mercés a laborioses gestions realitzades 
principa lment pel príncep de la Vall , s'ha estipulat amb el Consell 
Fede ral d'Andorra l'adquisició per pa rt de la Renda de Tabacs de 
tot el que es produeixi en aquella república, mitjançant la interven

'ció tècnica, tant en el conreu com en l'elaboració, de funcionaris de 
fa Renda . 

La quantitat de tabac a adquirir s'ha fixat en 150 miliers de qui
los, la qual quantitat ultrapassa a la que en l'actualitat es produeix 
a Andorra. 

Malures a les patates. - Tenim notícies de l'existència d'algunes 
malures cam la doriphora i la sarna negra a fes patates provinents 
de d ive rsos països. 

Tota vegada que la Junta de Proveïments ha resolt importar grans 
partides del dit producte per al consum, cal que siguin preses les mé~ 
riguroses mesures per tal d'assegurar-se de la perfecta sanitat dels 
dits tubèrculs , tant en el país d'origen com a la seva arribada. 

CONSULTORI 
' 

En aquesta secció es respondrà gra
tuitament i per torn rigurós a toteç 
les consultes que facin els llegidors 

P. R., Ciutat. - La utilització dels cadàvers de grossos animals, 
no pot fer-se en condicions econòmiql,les si no es mu~ta la indústria 
en g ran escala, per poder aprofitar greix,. ossos, pell, etc. i demés els 
residus de totes aquestes matèries. Això suposa el muntatge de cal
deres de gran tamany, de trituradors, etc, és a dir, de una instal
l ació cara i que només surt a compte de fer prop de les grans ciu
tats. 

Si , però, es tracta solament de. treure profit d'algun cadàver d'un 
anim al, la cosa és més senzilla. EI procediment més pràctic, econò
mic i higiènic que hom pot seguir és el de fer un clot, ficar-hi l'aní..: 
mall , obrir -lo, cubrir-lo amb un parell de quintars de calç viva i en
terrar-lo. Al cap d'algun temps la descomposició serà completa. 

Les plantes pròximes al lloc on l'animal ha estat enterrat trobaran 
un a terra ben rica en principis nutritius. 

]. B., Sabadell. - · No podem saber de què es tracta, tant més 
quan la "malaltia de les branques" de l'olivera no sabem que exis
teixi. La mort de les branques és deguda a un insecte o a una crip
tògama? Nu es tracta potser de fogall, és a dir, de podridura del 
tronc? Si ens dóna més detalls li podrem contestar particularment i 
extensament. Si pogués, aniria millor que ens enviés una mostra. 

R. S. 



CALENDARI 
•.rle sembres i plantacions de Farratges més generalitzats o cultivats a Catalunya 

GENER I FEBRER 
FARRATGES 

Es sembren des de febrer o així que el temps abonança: 

Col geganta (per a fulles).- Llanties espesses.- Niàmares en tubèrculs i du

J"ant els dos mesos. - Trèbol gros o Trèfula.- Trepadella (millor en la tardor). 

Per majors detzlls dirigir-se a 

XANCO I C.A.LVIS 
BAILÉN. 2. ETL. ·BARCELONA 

' . 
!LLAVORS PER FARRATGES DE PURESA I GERMINACIO GARANTIDA 

No compreu sense demanar preus a aquesta casa 

B~scules 
caixes pera 

cab~ls 

; {P~lÇ}~(f(íi)~~ 
Parlament, 9 

~~Jr·(S~~®IíiJ~ 
---·---

•• • 
••••••••••••• 

Compañía Anónima 
de Productos 
Químic os 

Sulfat de ferro de 
classes especials 
per a l'agricultura 
- Acids SnHúric, muriàtic, 
nítric i Uuoridric. ~ Amoníac pu~ 
rfssim i comercial. Alums, Blsul~ 
fats de sosa Sulfat d'Alumlna, de 
sosa de zenc. Mini de plom, Litar~ 
giri, Sulfur de ferro, etc. -

MONC.4D.4, 23 
Barcelona 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



SULFATADORA 
F A O O H U S a 70 ~:s~ 

ENSOFRADORES de motxila 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DBMANÈU PRBU I CATALBG 

CONSTRUCTOR c. CIVIL 
Alfonso XO, 66 ~Telèfon 2217 G ~ BARCELONA. 

Descompte a Cambres i Sindicais Agrícoles 

TRACTORS AGRÍCOLES 

'' CLETRA C" 
Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendi
ment i de més utilitat per 
a tota classe de cultius. 

Tot agricultor progressiu i 
· amant dels seus interessos 
que desitgi angmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels avetalg>s que oferaíx el 

"CLETR AC" 
Tipus W 1%¡22 HP. 

Aparells complementaris de totes classes i 
marques, a preus considerablemente reduïts 

per a tota clas,~-"ae cullius 

Pessetes: 12;000 

Tipus F 9j16 HP. 
O tm anar catàlecs i proves al re
presentant general a Espanya: 

per a vinyes, borts i petites 
propietats AUTOMÓVIL SALÓN 

Pessetes: 7,0~0 TR.AF.ALGAR, 52 - Bà.RCELON .A 

------- ABA N S JOSEP S AN T AN A SOLER ---"-------

Agents exclusius per Catalunya dels Superfos
fats de Ja •Compagnie Bor 'elaise 'des Pw-
duits Chimiques• de Bordeus. 

Sulfat d'amoníac i nitrat de sosa. 
Arseniat de sosa i cianur sòdic . 

Gran Via Laietana, 17 
BAR C EL O NA 

Venedors exclusius del •LYSOL• de la casa 
/; Schulke & Mayr A. G., d'Hamburg. Aparta t 226 I} 

•<>===============================================<:·~ 
En dírigir~vos a les cases anunciadorse, citeu AGRICULTUAR 
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Conflfagñie Miniète & Metallurliiqtíe .il'lózón, S. A. _ .. : Parts 
' ' 

• t. ~ ¡ 

Agent-Dipositari exclusiu: M. A. PLAN A S Establert: juliol 182t. 

- pr;ductes ipsecticides .P~r a· l'ag~l~11lf~;~ · Arseni~ts de 
sosa totes .gradulicions - Arseniat de calç- Arseniat 

I 
r _de plom -Arseniat de potassa - Acetat de plom neutre 

Bouiae d'A1,1zon - Coine.rç ·al per-~Major de Droguesr 
Productes químics, 1Herboristes i Productes colonials . 

• 

.:. ~ . ~. \ . _, .~- ... 
P. de la In~ústria., 32- BARCELONA- Direcció teleg.: "Maplanas" 

Publicacions .· Agriçole~ "CALPE'' 
CATECISME~ DE 
L'AGRICULTURA 
I EL RAMADER 

Meda la d'pr •n el Concurs 
Nacional de Ramaderia, 1922 

La primera biliii òteca escrita 
per a Espan , a i paisos ame
ri-cans. 

PUBLICATS BAIX 

I. A DIRECCLÓ D.E 

LLUfs DE Ho vos SA: Nz 

Els Catecismes de 1'Agricu
tor i el Ram ader, tuli etr ns 
d'Agricultura popular i pràc
tiques agrícoles ¡i pecuàries, 
constem de 32 pàgines, de 
190 per 135 m;n ., amb tipus · 
d e ll etra mo ' t clar, ll q!iM ie i 
profusament il-lus lrats <n el 
text i amb làmines en nrgre 
i en color. 

A . MADRtp. •Casa del Libra• 
Avenlda Ftl I Marg•ll, 7, i a 

BA FiC ::LON ~ carrer 
Mallorca, 4 60 

Aquesta Revista servdx dls 
seus subscriptors les Publi
cacions AgrícClles • Cl\.LPE• 

GRO 

80 CATECISMES PUBLICATS 
Sèr ies IV a VI - Agricultura gerteral, patologia vege1al 
'( cultips ~erbac! s · l?rru de cqda núrner? : 50 cèntims 

10.-Los abonos baratos.- J. M.a de Soroa. 
11.- El Barbecbo.-G .. Matallana. 
12. - Los abonos del .Trigo. - ¡. Navarro de Pa-

lencia. 
13. - Cultivo del sécano Español.- Z. Zalazar. 
14.-Como se elige un ara do.- J. de C. Lapazarim 
47. -Abonos del oli'vo.-R. López Mateo. 
48. --Como se compra un abono.- M. García 

Luzón. 
15. - Esterilidad de las flores.-L. Nava rro. 
16.-Enfermedades criptogamicas de la remo· 

•lacha. - R. Gonzi!lez Fra goso. 
17.-Rcedores del campo y de los almacenes.

A. Cabrera. 
40- 50.-Formulario de terapéutica vegetal. -

A. Azanza. 
51 . ...:: Et odium y el mil diu.-). Sancho Adellac. 
18.-Ellúpulo y su cultive;>. -- J. Hernimdez Ro

bredo. 
19.-La Ber~a: Variedades y cultivo.- L. de 

· Hoyos Saíhz. · . 
20. - El Garbanzo: Çultivo y Comercio. - E . Vt-

Jlando. ,. - -. 
52. - Remolacba forrajera. - M. Naredo. 
53- 54.-La Avena: Variedades y cultivo.- V. 

Odriozo(a. 

' A. 
S O i= R E S de totes "classes 
per a I'Agri;ultura. i l.ndúst'ria 

Fàbrica i molins a Vilafranca del Penadès 

Nou de Sant Francesc, 34, pral. 

Telèfon A. 2514 
. ' 

Barcelona 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICUU URA 
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Maquinària i aparells per a l'agricultora 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIII 

PE-RE PARÉS 
Passeig Duana, 15 

BARCELONA 

Diversitat de models i 
tamanys de FILTRES 
«SIMONETON» per a 
vins i mares : Filtre 
"Universal» per a vins 
licors, alcohol, etc., 
regulable; funciona 
amb discos de cotó 
que es renten i tornen 
a servir, per tant, no 
hi ha gasto d'entrete
niment, com de paper 
amianto, etc., etc . 

••••••••••••••••••••• I I 
EL ZARAGOZANO 

EL CALENDARI A!}RiéOLA MÉS AN-
TIC, M~ COMPLET I MÉS EXAC~ 

PREDICCIONS 
CONSELLS PER LA LLUITA CONTRA LES 
MALALTIES, PER L'US DELS ADOBS 

D'ABSOLUTA NECESITAT PELS PAGESOS 

Preu: 1 pta. 

De venda: LLIBRERIA CATALONIA I .~:::::"::~~~=~~:~::~ 
~HIIIIIIItftflllllllfllllllllfR11YlYffll ll llll'IYR101f(ffffff((fff0mfffffffll l frlllrJI(JiffftrffriiRIIIItffiHffirtlt l llfffl(ffl{rJWfftrttf f(f(ffHUUrmltlímltiiiiiii1 1IIIIIIIIIIUIIII~ 
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SOCIETAT ENOLÒOICA DEL PENEDÈS 
(SOCIETAT ANONIMA) CONTINUADORA DE 

SER.DA, Ros ,1 e A VIL A F R AN CA 
, e DEI .. PENEDÉS 

A GE J',; CJA A BARCELONA: VALENCIA, 278 

PREMSES CONTÍNUES uMABILLE» 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més mnòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTO MÀ TI

QUES : PREMSES A MÀ : TREPIT

JADORES : BO~IBES : ~IANGUERES 

I AIXETES PE R A TI NES 

IHSTAL'LACIOHS MODERHES PER A CELLERS [00PERATIOS 

Productes Enològics : Aparells d'anàlisis 
de vins : Adobs químics : Sofres : Sulfats 

maons (plens i buits) cairons, etc., ba 
de fabricar-los a màquina a fi d'ob
tenir de la terra tot el seu rendiment 

La casa. VILLALTA, de Barcelona, és 
la que millor podrà servir-lo en 

Màquines, .Forns Assecadors 
. I , 

i tot ~I qu2 p2rtany a l'indúatria cuàmica I de rabricacló df! matnials pn a constrncdó 

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

Vda. J. F. VILLALTA, S. en C. 

====BARCELONA==== 

OFICINES: 

Nou Sant Francesc, 28 
Apartat Correus n.0 65 

Telèfon 568 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



~ol~a~ure~ eneüal~ a ~aixa fe~matuiftl 
Marques : " Laffitte " ~ "Roig" ~ "Del mas " ~ "Ligot '' 

Plaques i pols per a soldar els ferros i els cers -
Plaques per a soldar les serres de cinta - Pols 
per a soldar substituint el bòrax - Barreta per a 
solaa r, més fusible que el llautó - • Unífonte•, 
pasta per a soldar el fer ro colat - Pols per a 
trempar a foc l liu¡;e- Soldadura complda, s'usa 
sense bòrax - •Ancora•·, · metalls ant ifricció -
•Fo.ntogene• , barreta de suplement per al ferro 
colat - Fer ro de soldar, per gas - •Superflux•, 
desoxidant per a tots els metalls - •Zeca • , sol
dadura pe1· a l'a lumini - · •Electra•, pasta u l'es-

tany, pt>r a metal! s 

•' ,'i- t • 

FÀBR I CA A TAR .. AGONA 

Soviedad de plav~s y polvos para .soldal', S. A. 
~rnicili social: Pere IV, 77- BARC?LONA- Tel. 636 S. M. 

' 

BOMBES CEN,TRÍFUGUES 

Demanen 
catàlegs 
i preus a 

SISTEMA "HARDOLL" 

r .. ·~~~¡~~ii~~dif~~~;;~~~·" l 'I. 

FILL D'E.MILI :a.RUGUER.A 
HIERETA, g_S·~AHCELONA 

BOMBES D'ENCEBAT AÚTOMÀTlC . 
Les bombes «Hardoll» no porten prem-

~ sa-estopes f van ·amb coixinets de boles 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡jfliiiiiiiimiiiiiilliiiifí 
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