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El tractor, base d'una agricultura 
moderna 

L 'estat de coses actual ens obliga a estudiar detingudament la 
màquina motor, en agricultura, anomenada genèricament 

tractor. 
Avui és gran el nombre d'agricultors qu~, conscients dels seus 

deures, si volen conservar i augmentar els seus interessos han ha
gut d'adquirir un tractor. 

Molts són els obstacles que s'han hagut de superar, però avui 
és un fet eloqüent que les terres millors i més ben conreades estan 
en mans dels posseïdors de tractor . 

He parlat amb força d'entre ells i ni un ha defraudat les meves 
esperances : tots n'estan entusiasmats. 

Cal, pero, observar, que no tots els tractors tenen els mateixos 
~vantatges, i en cada cas particular s'haurà de buscar i trofiar el 
e¡ue millor s'adapti als conreus i a la terra. 

Aquest és precisament el meu objecte: el d'ajudar a discernir 
i fer veure els avantatges i inconvenientes que se'n poden seguir 
d'una elecció encertada o no del tractor. 

r . El tractor ha de tenir la suficient força per a fer sense sobre
càrrega els treballs principals de la terra, com són llaurar, trage
llar, tirar carretes, ganxejar o rasclar, segar, etc., etc. 

2. Val més dos tractors mitjans podent portar dues o tres 
relles, segons la fondària que es desitgi obtenir, que no pas un 
de sol amb 4 o 6 relles, a pesar de l'aparent economia, és a dir, 
elegir el tipus mitjà de r8 a 25 Cv. 
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3· Que tot i tenint bona arrapada a la terra no sigui ni massa 
pesat ni massa llarg, car tot això dificulta el treball, tant en la seva 
perfecció (massa apilonament) com en la neteja i acabat del ma
teix (recons i enteres). 

4· Cal que l>aparell treballant estigui sòlidament unit al trac
tor (sistema Fórd, PoFculteur Dubois, moto Reu, etc.) i no unit 
per cadena o ganxo, car això dificulta extraordinàriament les ma
niobres i la marxa enrera. 

· 5· Que el mecanisme sigui de fàcil maneig i difícil d'espat
llar-se, puix que per regla general aquests aparells van a parar a 
mans dels mossos que abans llauraven amb mules o bous. 

6. Que la màquina treballant (sobretot reu) sigui reversible, . 
permetent de fer les llaurades planes, com ho fa la Brabant 
?.lgun altre tipus de reu. 

7· . Que sigui fàcil d'obtenir peces de recanvi a tot arreu i a 
preus moderats, com per exemple el Fordsen, el Cletrac, etc., 
alguns altres en eertes regions . 

El preu a què avui es troba el combustible, tant benzina com 
olis pesats o gaz-oil, fa del tot econòmiè el treball mecànic, de 
manera que es donen casos de llaurar a 15 centímetres de fon
dària en terra normil;l i gastar a J.:aÓ de 6 pessetes el jornal de 
terra treballada, o sigui unes I4 pessetes l'hectàrea, pagat el con
ductor, oli, etc. 

Jo he vist terres de diferents compacitats i composicions, treba
llades· amb tractor i totes elles amb un treball perfecte, :i això ma
teix en totes .les altres _labors agrícoles. 

En terra campa es fa l!ln treball excellent, com també en olive-
rars, ametllerars i altres fruiterars . · • 

Tragellant el treball és ràpid i net, amb una notable economia 
de temps i de diner. La batuda es fa d'una manera excellent, i, el 
que és més singular, sense cap més aparell, sinó· pel seu propi pes 
i moviment. 

En dues hores de donar tombs per l'era queda enllestida 
una· batuda d'ordi d'unes roo a 120 quarteres, ço que a més del 
gran rendiment de treball, permet el fer net cada dia i batre- així 
mateix d'una manera - rapidíssima. 

Tots els que necessiten dos o més parells de mules o de bous 
per al bon conreu de les seves hisen<!es, guanyarien amb el conreu 
mecànic, llevat de rares excepcion~ i circumstàncies. 

Feu-vos fer ·una demostració pràçtica eh la vostra propietat amb 
un tractor i compteu-ho tot, Í vos convencereu de la veracitat de les 

anteriors dades. LLis TICó 
I!NGINYI!:R AGRÍCOT.A 
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La producció de· mulés i els guaran~ 
de raça catal?J.na 

541 

E N el periòdic Gers, d'Auch (Gasconya), del 15 - de setembr~, 
hem_ llegit un article molt interessant que després l'hem vist 

· reproduït en la revista Jardins et Basses-cours, tractant de la pro- · 
ducció mulatina . Una part del Llenguadoc, Gasconya i Poitú tra
dicionalment es dediquen a la cria de mules, però la guerra primer 
i les impertacions americanes despr-és, havien malbaratat aquesta 
producció. 

Han estat les necessitats ag¡:ícoles, la demanda de bestiar mu
lat, el que ha decidit a tornar els ramaders a la mateixa ruta 
d'abans . La mà d'obra cara i escassa ha obligat al pas-ès a uti
litzar motors més ràpids que les vaques i bous, dels quals. animals 
molts agricultors es servien amb exclussió del bestiar de peu rodó. 
T els pagesos, acostumats a treballar amb bestiar boví, en lloc de 
comprar eugues s'han estimat més adquirir mules, cont:ç:ibuint a 
aquesta decantada els milers d'ital_ians que poblen les regions del 
Llemosí, Llenguadoc i Gasconya . 

Fins ara la mula americana feia una gran competència a la 
del país, tant a la d'ací com a la de l'altra banda dels Pireneus, 
a causa priJ?cipalment del ~eu fort volum. Però, el dòlar essent molt 
car, les importacions de bestiar ianqui han minvat considerable
ment, i si la pr.oduccio s'ajusta a les exigències del comprador, és 
possible que no es puguin portar més mules dels Estats Units, puix 
que les de l' Argentina no són, com se sap; de b9n tros tan apre-
ciades . · 

Què ·és el que exigeix el comprador? El comprador vol una 
mula de vuit pams o vuit pams i quart, de membres sòlids, articu
lacions amples, corpulenta i pel damunt de tot viva, de geni. Sigui 
la què es vulgui l'euga que s'utilitzi per a produir la mula. el guarà 
hi té marcada preponderància, és a dir, la mula serà com a caràc
ter tal o qual segons la raça qe guarà emprat. 

Dues races de guarans es disputen el món, la del Poitú i la de 
Catalunya. La primera ha tingut els seus apologistes en els zootèc
nics francesos . La Zootècnia-això ha de tooúr-se present-ha es
tat en el seu origen una ciència francesa, i és molt humà el pro-
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curar primer per casa, de forma que la propaganda a f~vor de 
]'ase poituès aparei:l): tota natural. Per altra part. els zootècnics que 
ban estudiat ·aquesta espècie animal es podrien comptar amb els dits 
d'un.a sola mà, i encara tirem Ílarg. El resultat ha estat que els 
llibr·e,s de Zootècnia han copiat dels autot:s. francesos el que aquests 
digueren respecte el guarà, i d'ací la fama universal ' de la raça 
del Poitú. 

' 'Però els criadors de milles prou veieren que amb el guarà del 
Poitú no produïen les mules que desitjaven, és a dir, i:nules amb 
sang i geni, i que en canvi el guar'à de raça qttalana ' engendrava 
la mula ideal. Quan en els Estats Units es volgué emprendre la ' 
producció de mules a l'engròs, la qual es concentra principalment 
a l'Estat Kentuchy, procuran~n de primer antuvi criar-se ells ·,ma
teixos els guarans, i, gent pràctica com són els americans, no anaren 
pas al Poitú a .cercar els ases i les someres, sinó .a Vic; ·des d'on 
partiren expedicions de 'més de dos. cents caps. I bé; la mula ame
ricana, admiració de tot el món, té pec pare el guarà de ¡;aça ca
talana. 

Res de xovm1smes, diu l'articulista del diari Cers. Aquest xo
vinisme ens ha costat car; a tot arreu tenim el guarà del Poitú, i 
és cosa provada que · no dóna els resultats. dels guarans de Catalu
nya. Quan el pollí té mig any ·presenta, és cert, millor aspecte el 
fill del guarà poituès que el :6.11. del català.' Però d,esprés els papers 
canvien. En els mulats del català hi h;;t l'alçada, l'energia, el fons, 
la r~sistència ; el poituès queda més baix i potser una mica més 
ample que el català, però t.é en 

1 
contra un exagerat limfatisme, 

una manca de sang, i de vivor, condicions que l'aco~ten més al 
bou que al cavall. 

La producció <k mules al Llenguadoc, Llemosí i Gasco,nya tor
na a prendre empenta. A les cases de cubrició on no es donaren 
sinó unes soo eugues al guar~, aquest any n'han cobert prop 
de 2.ooó. 

Tot això en definitiva vol dir que el paper del guarà no ha pas . 
acabat encara. Els productors de guarans poden continuar la seva 
tasca. · 

M. ROSSELL · I VILÀ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,llll!lttllllll11!11111tllltltlltl!t!llllllllllllll ' 
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La muda de les gallines 

L A muda és el període durant el qual les aus canvien de plo
matge. La caiguda de les plomes velles i descolorides pre

cedint l' aparició de les noves, produeix a l~s aus una mena de 
fadiga que les posa tristes per algun temps. 

És un gran treball per a l'organisme· elaborar el nou plomatge. 
~quest treball és comú a tot els ocells de la creació, però els que 
viuen en completa llibertat el resolen amb més facilitat, perquè 
troben al seu abast l'aliment variat gm~ els permet suportar mi
llor. les fadigues que ocasionen les conseqüències del canvi de vestit. 

Molts ocells muden dos cops a l' any. La major part d'aquests 
llueixen a la primavera les formoses colors pròpies dels mascles 
de la seva raça, per a mudar-Ies a la t ardor per plomes desllus
trades, les quals també es veuran reemplaçades pel plomatge de 
gala. 

Un detingut estudi de les mudes successives ens portaria de 
ple a l'ornitologia, i la nostra missió en aquest article és d'ocu
par-nos solament d'avicultura. 

Les gallines sols fan una muda sèria un cop a l' any quan han 
arribat a l'edat adulta . Però per a indicar clarament la faisó com 
es realitza aquesta muda fuxem-nos en el pollet quan neix, senzi
llament cobert de borrissol. Al cap d'uns quants dies desapareix 
el borrissol i surten les primeres plomes, que conserven més o 
menys temps, fins que els hi surt el vestit d'adult. 

Les perdius, pintades, faisans, paons , indiots, muden amb una 
perfecta regularitat; en canvi en les gallines s'observen nombro
ses divergències. Hi ha races en les quals els pollets comencen a 
treure les primeres plomes vui~ dies, aproximadament, després de 
la naixença. Comencen per les ales i la cua, després les espatlles, 
els lloms, fins que arriba el torn a l'esquena, i ja tenim el pollet 
completament vestit. 'hi ha d'a1tres que no treuen ploma fins que 

• tenen vint dies o un mes, i la ploma de la cua, molt retardada, és 
la darrera a sortir. En els pollets de les races grosses, garrudes, 
l 'emplomatge és excessivament tardiu, sobretot en els gallets. Està 
provat que con més ràpidament surt el plomatge que substitueix 
el borrissol, més aviat surt el plomatge d'adult que el reemplaça, i 
aquesta substitució constitueix la primera muda que vesteix els 
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. JOves pollastres de llur vestit definitiu, el qual conserven general
ment fins a l'estiu o començament de la tardor, quan han nascut 
en temps normal i no han sofert. 

Al cap d'un any, és a dir, des de fi de juliol a. octubre següent, 
aquest plomatge d'adult cau i és reemplaçat per un altre de sem
blant, que se'n diu de segon any, i que és. molt més bonic en tots 
els galls. Aquesta muda es repeteix cada any pel mateix temps. 

Avui solament parlem dels galls i de les gallines; no podem 
allargar-nos sobre les divergències que presenten les mudes en al
tres ocells ; però sí podem dir d'una manera general que totes les 
gallinàcees salvatges o domèstiques es comporten de la mateixa 
faisó que les gallines i fan la muda a la mateixa època. 

En resum, les gallines no tenen llur plomatge complet fins els 
cinc o vuit ,mesos, segons, però, la precocitat de les races i dels 
individus. La muda de les gallines pot operar-se lentament o bé 
tot d'un cop, com succeeix en els palmípedes. En aquest cas la posta 
s'interromp tot seguit que comença la caiguda de les plomes ; pot, 
al contrari, allargar-se algun temps quan les gallines muden més 
lentament. Per ajudar-les a suportar, sense sofrir-ne massa, la cri
si de la muda, és indispensable alimentar-les copiosament durant 
aquest període crític, afegir a les pastes farina de carn, pòlvors 
d'os o bé fosfat de calç i donar-los-hi molta verdura. Tractades 
així, es. revesteixen d'un formós plomatge homogeni i sense defecte, 
adquirint tot el seu desenrotllo a fi de novemhre, el més tard . 

A conseqüència d'un canvi de galliner, d'una covada o d'una 
malaltia, les gallines poden mudar totalm.ent o en part fora de 
temps. D'això se'n diu falses mudes. 

L. GALLINAT 

Pe1· a què les ten·es re11deixin el ?itàxim. cal marxm· a/. compàs del 
te1nps. Quan es considera els treballs que el pagès ha deixat de jeT en 
una 1!inya, 1!ilar o ol'ï1!et, camp de blat, d' a7jals o de patates, es 1!eu que 
són de tanta importància com els que ha realitzat. 

Tots els com·eus, sigui per l'augment de mà d'obra, sigui per ha1!er- • 
se pujat· els arrendaments, són ?'u~uosos si produeixen igual qt¿e trenta 
anys enrera. 

Per a obtenir beneficis, per a qt¿è el t1·eball del pagès sigui tant o 
més ben pagat que eL treball indttstrial, és necessari ernPrm· tots a.quel.ls 
procediments de cultiu qt~e la tècnica aconsella i l'experiència dóna per 
superiors als que es practica1!en temps enrera. 
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Utilització de la brisa 

L A brisa pot ésser utilitzada de diverses maneres. Representa, 

terme mig, la cinquena part del pes del vi, i pot ésser em

prada econòmicament per a usos molt diferents. 

Després ·d'haver trasbalsat el" vi verge, es fa passar la brisa a la 

premsa; en la qual abandona certa quantitat de vi del qua-l està 

impregnat. Es pot obtenir un vi no gaire diferent del vi verge ti

rant aigua en la tina que contingui brisa ben apretada, fent circu

lar l'aigua poc a poc per a què s'apropiï del vi més lleuger, el 

qual es fa sortir per un o rifi i ci superior. · 

La brisa, addicionada de sucre i d'aigua, produeix un vi sucrat . 

i per maceració amb aigua sola s'obté el remost. Està molt divulgada 

la creença que la brisa fresca posada en contacte de vins vells els 

reJovenetx. 
A més dels casos susdits, la br-isa es pot utilitzar per a l'obtenció 

d'aiguardent de brisa o d'alcohol; per a líquid cúpric; p~r a la 

preparació de cr-istalls de tartrà, coneguts també per · cristalls 

d'alambic; per a l'alimentació del bestiar, per a extreure l'oli dels 

granets, per a combustible i finalment com adob. 

La brisa premsada pot portar-se a l'alambic, on s'addiciona 

aigua. Es recolleix el líquid destillat fins que l'alcohòmetre mar

ca ro graus . El producte obtingut es barrejat a seguit amb la 

brisa següent a destillar. D'aquesta ma'nera s'obté un aiguardent 

de 50 .a 55 graus, tèrbol, que es pot clarificar a través de sorra 

fina o de carbó. Cent quilos de brisa tractada per aquest mètode 

donen de 8 a 9 litres d'aiguardent, suposant que la brisa contingui 

el 6o per roo de vi de 8 graus. 
Si la brisa fresca es deixa en con~cte amb les planxes d'aram 

s'acidifica, produint-se en elles l'acedat de coure o verdet, que es 

pot emprÚ en els sucs cúprics per a combatre el miudiu de la 

vinya. 
La brisa no fermentada, sigui de raïms blancs o negres, pot 

servir per a extreure'n alcohol. Cal, no obstant, prendre alguna 

precaució. La brisa s'ensitjarà després d'haver-la ruixat o no amb 

aigua. Una fermentació es produeix en la sitja, i així que ha ter

minat, la brisa pot ésser tractada com la que prové de la vinificació. 
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Segons la naturalesa de la verema, es poden obtenir de 4 a 5 litres 
. d'alcohol pur, cosa que representa un benefici important. 

Mr. Rugues, director . de l'estaeió enològica de l'Hérault, amb 
ocasió del Congrés de viticultura celebrat fa poc a Montpeller, féu 
observar l'existència d'un procediment encara que no sigui nou, 
d'utilització de ia brisa no fermentada, el qual procediment consis
teix en la dessecació de la mateixa per a destinar-la al bestiar. La 
brisa és molt rica en sucre, constituint un aliment de primer prdre 
per als animals de treball. La dessecació permet fàcilment separar 
les pellofes de la rapa que els animals indica~s no consumeixen i 
d'obtenir una bona part de granets dels ¡;aÏms, els quals poden 
dona.r-ne a l' .aviram i esmicolats, barrejar-se al pinso dels ' cavalls 

-, i mules. · 
Els granets de raïm tenen encara · una altra aplicació. Contenen 

del ro al rs per roo d'oli, i després d'haver extret l'oli el residu 
que queda és igualment. aprofitable pel bestiar. 

Els cristalls de tartrà s'obtenen de la següent manera : Des
prés de la destillació es trasbalsa el líquid bul~ept a bótes, posant
hi un bastó mantingut dret damunt del qual es formen els cristalls 
de tar.trà pel refredament. Al cap d'un o dos dies es trasbalsen 
les aigües que poden utilitzar-se per a una nova destülació de bri
sa. Els cristalls bruts són assecats al sol o al forn, i conservats en 
saquet; en lloc sec. El rendiment en tratrà brut és de r' so a 2 

I 
per roo del pes de la brisa. L'extracció del tartrà no Elisminn<ú:s: 
el valor alimentici de ia bri..sa. . 

La brisa és demés un c<;>mbustible que té el dêfect~ dè cremar 
massa de pressa. Però si se:n fa comprimits, llavors va millor 
que la que ha estat mantinguda · en orri. 'Els çomprimits es fabri
quen posant la brisa en piles ben pitjades, més o :p1e11ys grans, 
deixant que fermenti. La fermentació origina una espècie d'agluti
nant" que afavoreix l'adherència i la compressió. Les eendres re
sultants de la combustió són riques en potassa 'i fosfòric, podent 
utilitzar-se per adob. 

'L'ambé s'han realitzat alguns treballs per a sotmetre la brisa a 
la destülació, pirògena, per ·a obtenir-ne, com en la fusta, gasos 
combustibles, àcid acètic, quitrà i carbó vegetal. 

La brisa és molt àcida per a emprar-~a dir~ctament _com adob. 
Es convenient tirar-la al femer, però barrejant-la amb els altres 
fems i no deixar-la da~uut del mateix . Després es :çega amb suc 
i lJamoníac que conté saturarà l'acidesa . La brisa essent de des
composici6 lenta, també es pot fer un compost, barrejant-la amb 
calç VIva, escòries de desfosforació, guix, cendra, marga_ i· terra 

I 

, 



Agricultura 547 

calcària, mantenint aquesta barreja un poc humida. Al cap d'al

guns mesos aquesta massa constitueix un bon adob, que es pot por

tar a la vinya. 
Per a apro-fitar la brisa corn adob també es pot seguir el mètode 

de Roos, el qual consisteix a estibar la brisa en sostres de 20 a 

25 centímetres, a les quals s'afegeix el 4 p~r • roo d'escòries de 

desfosforació i després de l'I al 2 per roo de sulfat de potassa. 

Després· es rega amb aigua contenint per cada roo litres I quilo de 

calç viva i 2 quilos. de su~fat d'amoníac. Continuar fent sostres de 

la mateixa manera, i per últim es cobreix la pila amb ro centímetres 

de terra. Al cap d'un mes aquesta massa es p0t gastar corn adob . 

ToMÀS VIA 

LA SILVINITA CONTRA LES MALES HERBRES 

Entre els nombrosos productes utilitzats per a la destrucció de 
ies males herbes, la silvinita és un dels més interessants, no sols 
pels seus efectes destructius, sinó per l'avantatge d'aportar a la 
terra un apreciable adob potàsic . 

Els bnos efectes de la silvinita han estat demostrats per nom
brosos experiments fets en diversos països. El seu poder destruc
tiu es manifesta _poderosament contra la mostassa i ravenissa, en 
els cereals de primavera, herbes que són de les que més abunden 
í amb més persistència apareixen. 

La silvinita s'aplica finament mòlta quan les mostasses tenen 
tan sols dues fulles, no comprenent-hi els cotiledons, o siguin les 
clues primeres fulles que :ixen pri~er. Si per a aplicar la silvinita 
s'espera més tard hi ba el perill de no destruir completament la 
planta . La silvinita deu escampar-se de bon matí, quan encara 
les fulles estan cobertes de rosada, i en temps serè. La dosi que 
deu emprar-se és de 8oo quilos per hectàrea . Quan les mostasses 
no són molt grosses, la quantitat de silvinita pot redúir-se a 6oo 
quilos. 

Algunes hores després d'haver escampat silvinita es pot obser
var que les mostasses s'esmortueixen i al cap de dos dies estan com
pletament ressecades. Els cereals no sofreixen cap mal per la si l
vinita, sinó que se'n beneficien per l'adob potàsic aportat. Altres 
ñerbes són igualment destruïdes per la silvinita, principalment les 
següents espècies : camamilla, verònica, morrons, ortigues, veces, 
mostassa, campaneta, cardots, etc. 

La silvinita especial, si s'addiciona del 5 per roo de terra d'in
fusòris, la manté en un estat sempre pulverulent. 
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Engreixament d'ovelles 

A RA, en aquest temps, octubre-novembre, els ramats baixen de 
muntanya per a hivernar a terra baixa. En moltes comar

ques pirenenques el pas de muntanya a terra baixa coincidei..'<: amb 
fires importants, principalment al Pallars, on acudeixen els rama
ders que volen adquirir un ramat o tan sols les ovelles bassives o 
velles per a engreixar. 

L'~ngreixament d'ovelles poden fer-.lo totes les comarques de 
. terra baixa, tant si són de producció farratgera com no. En les 
primeres la base de l'engreixament la constitueix la pastura en els 
prats naturals o artificials ; en les segones, pot ésser la fulla de 
vinya, la brisa, la fulla d'olivera, el rostoll o la lleguminosa, que 
sembrada immediatament després de la collita del blat es destina 
a colgar-la a últims d'hivern o principis de primavera. 

L'engrei..""'{ament de les ovelles bassives o velle,s deu ésser curt : 
quatre mesos màxims. Aquest engreixament éf; sempre beneficiós, 
per quant la meitat almenys de la ració prové d'aliments que no 
tenen cap valor, o que seria molt difícil poder-ne treure un profit 
supenor. 

A terra baixa, els prats naturals són molt escassos. ·si es treuen 
les closes de l'Empordà i algunes pastures de les Boques de l'Ebre, 
es pot dir que no en queden d'altres. 

A l'Urgell, ·Pla de Lleida i Empordà els alfalsars reposen des 
de l'últim dall, ço és, des dels darrers de setembre o primers d'octu
bre fins a la primavera. Dels últims d'octubre fins a gener-febrer 
els ramats d'ovelles no perjudiquen gaire els alfalsars, i en canvi 
hi porten una quantitat d'adob considerable, a part del que es fa 
al corral. 

Al Pla de Bages, Penedès i altres comarques vi.tícoles amb més 
o menys oliveres' el . ramat pot pasturar per les vinyes consumint 
la fuUa dels ceps i l'herba que s'ha fet entre els rengles dels ma-
teixos, així com l'herba dels olivets . · 

En les comarques de guaret, les herbes se solen arrendar per a 
aquest fi, i si l'any ha estat un poc plujós, el ramat troba per a fer
se més de mitja ració. 

En mantes comarques després del blat es fa tre:fle, el qual farrat
ge per l'octubre és bastant gros i es deixa pasturar a les ovel'les. 
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Aquest trefle, fora el ramat, to~na a brotar, i es dalla per la pri

. mavera. En altres comarques és l'herba fe o altra lleguminosa la 

que es sembra després de la collita de cereals, enterrant aquest 

farratge en començar els conreus primaverals . 

L'engreixament de tardor en bestiar llaner és indubtable que es 

pot realitzar a quasi totes les comarques de terra baixa. _Però per a 

què resulti fructuós s·' ha de partir del principi de què el bestiar ha , 

d'anar fart, · i això gairebé tan sols s'acompleix en els alfalsars, 

durant el primer i segon mes de pastura, com així mateix durant 

una curta temporada en els altres pasturatges o apr~:fi.taments. 
A mida que la pastura s'escursa, cal atipar el bestiar al corral. 

En les comar·ques de vi i olivet tenen la brisa i la fulla d'olivera, 

que donades. amb una mica de turtó, turtó de cacauet o de coco, o 

altein, pot satisfer-se la gana dels animals. 

En l'engreixament d'ovelles que passen una part del dia. pastu

rant no és possible compondre racions, com per als animals d'es

tabulació permanent, de manera que la quantitat d'aliments con

centrats s'haurà de donar a ull. 
És un bona mida higiènica la pràctica de tenir unes quantes 

boles de sal al rastell i de donar a les ovelll7s un àpat d'aliments 

secs abans de sortir a pasturar, puix que les herbes molles de 

rosada . poden ocasionar meteorismes o rebotits de ventre, afecció 

que si no s es a temps a punxar-los del remugador per a deixar 

sortir els gassos, els animals moren rebentats. 

A la tarda, en tornar al corral les ovelles, deurà repar

tir-se l'aliment concentrat, havent-se de preferir els turtós, perquè 

solen ésser a més baix preu que les granes. No obstant, si es pot 

trobar un altre aliment concentrat, granes de cereals o de l.legu'mi

noses, més barat que els turtós, es preferiran les granes. 

Els pagesos o r~made~s que estan acostumats a veure menjar els 

animals, amb un cop d'ull en tenen próu per a endevinar si les 

bèsties menjarien més o si estan tipes. De totes maneres, per a 

graduar l'àpat d'aliment concentrat serà bo pesar-lo diàriament, 

per a donar-ne més o menys el dia següept. 

S'ha de tenir en compte que les bèsties massa grasses no són 

tan apreciades pels carnissers com les que, ben engreixades, no 

posseei.."'\:en en canvi grossos dipòsits de sèu. Una ovella es troba en 

Qon estat de carns i té la grassa suficient quan el replec de la pell 

que hi ha a cada costat de la cua és ple, untuós, o també quan es 

percebe'íx pel tacte una boleta de gr~ix que es posa en els animals 

grassos entre la punta de la cuixa i la base de la cua. La majoria 

dels carnissers del nostre país natgen l'animal pels ronyons. La mà 

• 
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plana damunt dels ronyons en l'animal gras no percep els ossos 
sortints de l'espinada, i els dits no es poden ficar per: entre els ossos 
del lloin. 

Veu's ací, doncs, un engreixament a curt termini que coincideix 
en moltes comarques amb un període de manca de treball. Tots ds 
pagesos haurien d'ésser ramaders, com són pagesos tots els rama
ders . Una aportació de fems a les terres i una ganància que, segons 
molts ramaders experimentats, no baixa de rs pessetes per cap, 
és de bon aprofitar. 

EDMOND ROGET 

MEL ARTIFICIAL 

L'adulteració de la mel per la glucosa és coneguda de molt de 
temps . Però ara la . cosa s'ha portat molt més enllà : a una verit able 
fabricació artificial. 

De nrimer es construeix amb cera fina la bresca i els alvèols o 
cèllules- s'emplenen de glucosa molt espessa, afegint-hi un poc de 
mel per a perfumar-la. Després es passa pel damun:t de la bresca 
un ferro calent per a obtenir la fusió d'una part de la cera, la 
qual es coagula i tanca al mateix temps els alvèols, de forma que 
s'obté una construcció de la bresca i un líquid molt semblants als 
de la producció natural de les abelles. 

Aquest frau és fàcil, no obstant, de posar-lo en evidència. ·Es 
a mel de primera qualitat, i s'anomena u mel de tr·e:flen. Les ex
portacions d'aquest producte a Europa són molt importants. 

Caldrà que els agricultors i el servei sanitari de ports i fron
teres combatin aquesta arti;ficiositat alimentícia i medicinal. 

Aquest frau és fàcil, no obstant, de posar-lo en evidènoia. Es 
dissolen ro grams de mel en 20 grams d'aigua, i a aquesta barreja 
s'hi tira algunes gotes de solució de iodur de potassa iodat, reactiu 
que es coneix amb el nom de Boucharda. Si la mel conté glucosa, 
el líquid es torna immediatament de color negrenc. · 

, 
Agricultors! ENOSOTERO 
PER A CONSERVAR I MILLORAR ELS VINS 

so grams per hectòlitre, barrejats al vi al temps d'envasar-lo, 
en fer el primer trafegament, o en qualsevol temps, basten 
per a preservar-lo de tota alteració i millorar-lo notablement 

Dipòsit principal: Magatzem de drogues de J. UR lA C H I C. • , Bru~, 49, BAR ll EL ON A 

DE VEI!ffiA EN LES PRINCIPALS DROGUERIES DE CATALUNYA 

1 quilo per a 2o hectòlitres, 15 pessetes. - l / 2 quilo, 8 pessetes 
DEMANEU l\IOSTRKS GRATIS PER UN HECTÒLITRE DE VI 

• 

.: 



Agricultura 551 

Les nous 

L ES nous, com tota mena de fruita, ha d'ésser ben presentada 

al mercat per a tenir fàcil i remuneraèlora venda. 

Nous de grandària desigual, de coloi: .obscur, amb taques més 

o menys negresl unes bones i altres dolentes, no inciten pas a com

P,rar-les. Les nous s'han de posar en venda amb clcsoa 9 sense, però 

sempre ben pr-esentades. · 
Els pagesos que vulguin vendre a bon preu les nous hauran de 

tenir en compte algunes regles que s'exposen a continuació : 

La collita s'ha de fer aviat, pei: a evitar que les nous caiguin a 

terra. Les nous caigudes de l'arbre i que han estat alguns dies a 

terra es taquen la closca i algunes vegades la negror penetra a la 

part comestible. 
Un cop aplegades les nous deuran rentar-se, però no tenint-les 

gaire estona a l'aigua . Després es posen a secar. Quan són ben 

seques s'ensofren. El sofre dóna a la closca ún color blanquinós 

que fa que les nous prese.ntin un aspecte molt vistós. 

A seguit d'haver-les ensofrat es posen a secar a un corrent 

d'aire, dintre d'un garbell o canyissos, i es remenaran un cop cada 

dia . La rentada i l'ensofrada el mateix es practirà per · a les nous 

amb closca que per a les trencades. 
Però abans d'aquestes operacions serà convenient triar el volum 

de les nous. El format d'aquesta fruita per ésser ben estimada deu 

tenir 28 minímetres. La tria de grandàri~ es pot fer a mà o mecà

nicament . Quan la noguereda és important, val més comprar una 

màquina triadora i trencadora . El calibratge de la màquina és qua

si matemàtic. Un calibrador, practicant una triple selecció, tria 

300 quilos de nous per hora. 
Les màquines trencadores realitzen molta feina i bé, feina molt 

superior a la practicada manualment. Una màquina trencadora pro

dueix de 8o a roo quilos de nous per hora. 

El trencar nous a mà porta un pèrdua del 50 per roo de nous, 

que per escapçades són impròpies pel mercat. En els països que 

fabriquen. oli d'aquest fruit, totes les nous mal trencades van al 

molí d'oli. Però a Catalunya, no existint ~questa indústria, s'ha de 

procurar que l'operació de trencar es faci sense residus. Per això 

la màquina és indispensable s1 la collita de nous s'ho val. 
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Per altra part, les nous tindrien més acceptació al mercat si es 
presentessin bones i trencades, enteres o mig partides, en dues ales 
o orelles. Les nous trencades i emblanquinades pel sofre, en la for
ma que s'ha dit, tindrien franca acceptació pels consumidors . 

. MARTÍ ALSINA 

PER A ESPANTAR ELS PARDALS 

El pf}rdal és un dels ocells més vius. L'engany no es pot repetir 
gaires vegades. É s iníüil que pengeu parracs, mirallets, lates bui
des, que empalleu vestits d'homes amb careta i tot i fumant en 
pipa, que al cap de pocs dies es passejaran per damunt del barret 
i saltironejaran per la pipa. A pocs metres si porteu un bastó i feu 
acció d'apuntar com si fos una escopeta, ni tan sols es mouran, 
mentre que el més petit moviment del fusell els fa arrencar el vol. 

Un amic nostre, cansat de què els pardals se li mengessin les 
:figues primer'enques, es procurà un falcó dissecat, posant-lo 
entremig de les branques de la figuera. Durant un parell de dies 
els pardals fugiren, però al tercer s'adonaren de l'engany i conti
nuaren menjant-se les :figues tnínquillament. 

L'any segi.ient, l'amic en qi.iestió posà a la figuera un esparver 
viu lligat d'una pota amb mig metre de cordill. Ni un sol pardal 
gosà acostar-se a menjar :figues . El propietari de la :figuera aquell 
any les pogué deixar madurar totes. 

Tenir una au de rapinya viva nó està a l'abast de tothom, i 
per altra banda, se n'haurien de menester moltes per a guardar ex
plotacions de mitjana importància. 

Per<?, veu's ací que un periòdic anglès assegura que hi ha un 
procediment infallible i econòmic per a espantar els pardals . S'aga
fen pots de llauna, siguin dels de conserves de pebrots, sardi
nes, etc., i s'hi fiquen uns quants musclos; els pots, en nombre de 
dos o tres, es pengen als arbres, i es deixa que els musclos es podrei
xin, cosa que succeei.x aviat: L'olor dels musclos podrits ofèn o 
espanta tant els pardals, que ni un sol no gosa acostar-se. 

El procediment essent fàcil, ca)drà provar-lo. 

lllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LI S OL 
Insectiêida indispensable a l'Agricultura, la Ramaderia i la Higiene 

Demani's el fulletó •El Liso! en Ma s s In i, 79 
Agrltullura• que remetem gratis VA LLES GERMANS Sans- Bartelona 
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Les premses per a fencs i palles 

J A se sap que fenc és qualsevol farratge assecat: userda o al

fals , trefle, blat de moro farratger, herba de prat, herba fe, 

etcètera. o hi hauria d'haver cap masia que no posseís una màquina 

d'embalar o pre).TI.sa, i això per les següents raons : redueix el 

volum de la meitat o del terç del fenc o palla ~n orri ; 'elimina 

una gran par:t de .l'aire contingut, suprimint les fermentacions aero

lites ; suprimeix gairebé el perill d'incendi o en tot cas permet com

batre el foc ràpidament; conserva la qualitat i el color de les fulles ; 

les tiges no es desfullen fàcilment; impideix l'acció de molts parà

sits ; facilita la càrrega i descàrrega ; permet saber, donat el pes quasi 

igual de totes les . bales, els quilos de fenc o palla que consumeixen 

els animals, sense necessitat de pesar-lo ; es pot cakw.lar el pes total 

de la collita, i, finalment, el fenc o la palla embalat es paga més 

que en orn. 
Convé d'embalar el fenc .j la palla perquè aL'{Í no es deixa re

cremar pel sol, fent que ]es tiges es trenquin amb facilitat i les 

fulles caiguin ; tots els fencs i palles embalats tenen m.enys pols 

que estant en orri. Els fencs' i palles embalats conserven l'aroma, 

mentre que estibats en la pallissa o en un paller perden sabor. 

Les premses per a fencs i palles són de dues menes : horitzon

tals o verticals. Les primeres són màquines contínues, de gran tre

ball, produint bales pesant de 300 a 500 quilos per metre cúbic. 

Aquestes premses solen estar anexes a les batadores en les comar

ques disposant d'un gran excedent de palla i fencs pel comerç, les 

quals nremses interessen tan sols a negociants en fencs i palles i 

a. molt pocs agricultors. La premsa horitzontal es composa d'una 

caixa circular o paral.Jelípeda . En el primer cas el fenc es compri- . 

meix per voltes entre dos cons. En el segon cas, un pistó rebutja 

per capes successives en el corredor, mentre un martinet xafa la 

cara superior i secciona la palla. Els dispositius varien amb els 

constructors. La lligada ~s practica sempre abans qe la sortida del 

filferro. 
Les premses verticals són les apropiades a les petites explo

tadons. ón alternatives i funcionen a braç, ocupant un parell 

d'homes. El rendiment és bastant elevat, poden anar de s .ooo a 

1o.ooo quilos en una jornada de deu hores. Les premses verticals 
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es c0mposen d'una caixa parallelípeda, reposant damunt una de les 
seves petites cares. Al fons, que és doble, hi ha una · plaiL-...;:a mòbil 
que pot pujar caixa amunt per la tracció de dues cadenes unides a 
dues palanques. Una de les cares, per la seva disposició, permet de 
ficar la palla o fenc a l'interior de la caixa . Les vores de la caixa 
no s'ajusten pas, per tal de no cloure bé quan es' tanqui. Due~ de 
les cares laterals. porten dues ranures per allotjar un filferro. Els 
filferros es tallen a la llargada que es vol i es colloquen en les ranu7 
res. El funcionament d'aquestes premses és fàcil. La planxa de sota 
estant abaixada, la caixa s'emplena de fenc . Es tapa la cara su
perior de la caixa. Cada un dels homes es posa a un costat de la 
premsa i agafen les· palanques , que en aquest moment es troben 
aixecades, i es fan baixar. El filferro es tetorça amb les· tenalles ; 
després s'abaixa la coberta per a treure la bala. Hi ha premses 
verticals que fabriquen bales de 40 o. de 8o quilos. Aquestes últi
mes tenen una densitat qe zoo a 250 quilos per metre cúbic. 

Les bales es deixen alguns dies escampades .perquè la pressió 
detenhina certa sudoració. Després es poden estibar. 

G. BOFILL 

BIBLIOGRAFIA 

ANNU AIRE J:NTERNATIONAL DE STATISTIQUE AGRICOLE 1926-27. 

L'Institut Internacional d'Agricultura CVïa Umberto I, Roma) acaba de 
publicar l'obra que encapçala aquestes línies, volum de 5so .planes, Zon
tenint un material de documentació agrícola, únic en la seva classe i que 
és indubtablement el millor publicat :fins el present. N'hi ha prou dient 
que en aquest volum figuren les dad.es relatives a la superfície t errito
rial i població de tots els països d:el món, la distribució agrícola de la 
superfície territorial de cada estat, produccions i rendiments per _hectàr ea 
dels principals cultius, els efectius de les diferentes espècies d.e bestiar, el 
comerç dels productes ' agrícoles, . preus, canvis, nòlits, adobs 'químics, etc. 
L'Anuari d 'aquest any ha estat enr iquit encara en la seva part comercial, 
contenint nous gràfics per al sucre, vi i seda, com també resulten molt 
perfeccionats els gl:àfics relatius als adobs qi:úmics. 

Són molt interessants els capítols que tracteu de les produ ccions mun
dia·ls agl"Í,coles i ~omerç muncUal; la ·comparació ' de les dades d'abans de 
la guerra amb les• d'aquest s últims anys dóna idea de Ja s ituació agrícola 
de cada país . 

El volum va precedit d'una introchtcció que · perm,et de tenir una idea 
sintètica cl:e Ja situació agrícola de l'any i926-27, de les variacions sofertes 
pels diferents cultius, dels éanvis en els corrents comercials, oscil1acions 
de preus i nòlits, producció conserva d'adobs químics, etc. 
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Per als homes que s'ocupen d'agricultura, comerç i finances, com tam

bé per als homes de ciència, l'A nuaTi constitueix una guia per als problê

mes que interessen la vida econòmica çle tot el món. 

El preu de l'Anuari és de go lires italianes, lliure de ports i embalatge. 

TRATADO PRACTICO DE MOLINERÍA, per G. Gi1'0ní i J. VidM i Ma1·tí. Ma

drid, llibreria Luis Sautos, Carretas, 3· 536 pagines, 12 pessetes i en

quadernat, 14. 
És una obra que pot ésser útil. Tracta del coneixement, conservació i 

neteja de les granes ; mòlta en pedres i cilindres ; molins especials, cer

nedors ; adulteracions, assaig i conservació de farines ; higiene del moli

ner, poliment i satinat de l'arròs, perlat de l'ordi, etc. 

NOTICIARI 

SOCIETAT AVíCOLA 

S'ha constituït a Barcelona una societat dendminada Sociedad Ge11eral 

de Jl7Jicultura española, domiciliada al carrer de Portaferrissa, 2~, prin

cipal , l'objecte de la qual és el següent : . 
Organització anyal d'exposicions, concursos avícoles, posta i creació de 

llibres genealògics. 
1 

Estímuls als particula1·s o agrupacions que mostrin iniciatives en ma

tÈ·ria avícola, concedint premis als treballs d'experimentació alimentícia 

de les aus, malalties i comptabilitat avícola comercial de la granja. 

Estudi especial de l'avicultura comarcal, regional, mercats, estadísti

ques de producció i -resum general d'aquests estudis per iniciativa partí_ 

cular o per 1 'Asociaci6n . 
Celebració de conferències avícoles. Publicació anual d'una Memòria i 

Guia Avícola d'Espanya. 

EXPOSICIO AGRíCOLA A PERPINYA 

A la capital del Rosselló, els dies del ro al 15 de novembre pròxim hi 

hanrà una Exposic:ó que comprendrà els següents grups : 

a.) Material de conreu i de collita. 
b) Tipus d'iustallació de masia, amb celler, habitacions per 

locals 
e) 
d) 

per a fruites, etc. 
Material per a la 
Material avícola. 

e) .i\Iaterial agrícola. 
f) Material ser:cícola. 

conservació de productes agrícoles. 

Hi són conYidats tots els constructors francesos i estrangers. 

a animals, 

Le demandes d'admissió i totes les qüestions pertinents a I 'Exposició 

seran adreçades al Comissari general, Director dels Sen·eis agrícoles, car· 

rcr del Castellet, r6, a Perpinyà 
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OBITUARI 

El dia ro morí a Torelló Dídac Vilar i Masmitjà. Era pèrit agrí
cola de l'antiga Granja provincial. Molt jove fou nomenat oficial 
de Secretaria de l'Escola Superior d'Agricultura, i al cap de pocs 
anys, secretari del Departament d'Agricultura de la Mancomunitat 
de Catalunya. En I924• dimitit en companyia de molts professors 
i tècnics, collaborà en la tasca d'organització del Polytecnicuin, on 

I 

se li confià el curs de :Projectes d'explotació agrícoles. 
En Vilar era un home cult. La seva cultura, quedava molt 

avalorada pel seny amb què tractava totes les qüestions, qualitat 
que el feia conseller i amic d'alumnes i p rofessors. 

La condició més notable d'En Vilar era la dev<1ció a l'amistat. 
Pels amics no tenia mai un no, i la seva cordialitat era sencera i 
desinteressada. 

L'enterrament fou assistit , per nombroses a,mics del :finat, entre 
els quals el nostr·e director. Si a BaJ;celona la 'notícia de la seva 
mort hagués estat sabuda oportunament, en el sepeli no hauria 
faltat cap dels companys del Departament d' Agricultma. 

Que reposi en pau el fervent patriota, amic i company, i que "la 
terra que tant estimava que li sigui lleu. 

* * * 
Una altra pèrdua hem de fer saber: la de · Salvador Escriu i 

Vidal, veterinari a Bellver (Cerdànya). Molt jove també, :finà en 
una clín,ica a Barcelona, on fou portat per a sofrir una operació. 
Escriu era un veterinari pràctic molt aciençat, que gosava d'un 
fort prestigi en tota la Cerdanya. 

Els Serveis de Ramaderia de la Mancomunitat, quan a Cerda
nya estudiaven el pixament de sang dels mulats, descobrint-ne el 
paràsit que p:¡;oduïa la malaltia, trobaren en Escriu un collabora
dor entusiasta. 

A Bellver contribuí a la fundació d'una associació destinada a 
la industrialització de llet i ell en fou el tècnic director. 

Demés, Escriu féu l'historial clínic i tractament de l'emmetzi
nament dels bous pel baladre, instituint també un tractament es
pecial per a les artritis dels vedells i poltres. 

AGRICULTURA I RAMADERIA transmet a les vídues dels :finats el 
seu condol. 

R. I. P. 
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EL MERCAT 

Ultimes cotitzacions 

UNITAT I PESSETES 

ADOBS 

Superfosfat d'os, r8/20 per roo d'àcid fosfòric i r/2 
per roo de nitrogen ..... . .......................... . 

Superfosfat de calç, r8f2o per ;roo d'àcid fosfòric so-
luble ...... -·· .... ............ .. ......... .... .. ..... . 

Superfosfat de calç, 16/18 per 100 d'àcid fosfòric so-
luble ........ . ........................ .... ...... .. .. . 

Superfosfat de calç, 13/15 per 100 d'àcid fosfòric so-

Sul~~~~~.~~~~i~~ ~¿¡;~ p~r--~~- d~- ~itr-~g~~ ::: ::: I 
itrat de sosa rs/r6 per roo de nitrogen . .. . ... ·· ¡ 

Sul~~~ 1~~ c\~t;~~:ss~o~!!~~ -~~~:. ~:~~~~-]-e~-~ -~- :~·~-~ 
Clorur de potassa 8of8s per 100, equivalent a so1sr per 

100 de potassa pUI·a ........... . ......... ... ...... .. . 
Matèria orgànica còrnia natural ro¡u per roo de ni-

trogen i 2/3 per roo d'àcid fosfòric .. . ..... . ... .. . 
Guano Sant Jordi 7/8 per roo de nitrogen i 9/II per 

d'àcid fosfòric i s/6 per 100 de potassa ... --- --- .. . 
Sulfat de ferro en gra ........... .. .. ......... ·-- ..... . 
Nitrat de calç 15/16 per roo de 11itrogen i 28 per 100 

de calç .......................................... ..... . 

SOFRES 

1 o o q uilos 

" 

>) 

I 
7oquilos 
IOO quilos

1 

S,ofr; Sant Jo~·di g8/ JOo per 100, extra ............... 40 quilo~ j 
I d . 1d. gS{roo 1d ., extra fi, ... ... . ....................... 1 • 
Sofre gris o precipitat ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... • 
Flor de sofre, o sofre sublimat ........................ so quilos 
Sofre de terròs .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Sofre en pan~, refinat .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . 
Sofre de canó ... ... ... ... ... ... ... . .......... . .. . 

CEREALS 

Blat 

I6'so 

I!'-

101
-

9'-
33'-
36'-

33' -

27'-

3.5'-

20 1
-

I 2 1
--' 

35'-

15'so 
17'50 
9'-

24'SO 
ss· - · 
42'
'49'-

Froment de Castella .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Xeixa de la Manxa . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Frement de la Manxa .................. · ..... . 

... , Iooquilos 48'-•49'so 

... • 48'so•49'-

... ,. · • 48'- a 48' SO 
Aragó ................................. ..... . 
Navarra ...... .. . ... ...... ............ ....... .. 
Urgell i Vallès ................................ . 
Comarca .......................... ... ............ . 
Extremadura, blanquet ... ... .. ...... ........... . 
Cnu;:er .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Lleida ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ........ 

Ordi 
Extremadura .............. . 
Manxa ............. .. 

... 48'-•so'-

... " 47'so•s2'-

::: I :; lP~:!r~ 
... , 'fi 47:-•48:-
... 'fi 50 -•SI-

::: l » 35'SOa36'-
35'-•35'SOI 

• 
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Urgell ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ....... . 
Sagarra ................ ...... ...... .. ................. . 
Aragó ....................... . .......... .... . 
Castella ............................. . 
Comarca ...................... ............. . 

Civada 
Extremadura . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . ... .. . . .. 
Manxa .............. .. ......... .. .. .. .......... . 
Aragó ............... ..... ....................... .. 

1'vfo1·esc 

Plata 

Mm 
Estranger .............. . .... ..... ... ........... . 
Comarca ... ..... ................................. . 

Arròs 
Benlloc, cero ............................. . 
I dem, mitjà ................ .. ... .... ....... . 
I dem, selecte . . . . . . . . . . ... .. •... . . . . . . . .... . 
Matitzat, ordinari ...... .. . ... .. ... ............ . 
I dem, selecte . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Bomba, ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ......... . 
I dem, superior .. . 
I dem, extra .... .. .. . 

LLEGUMS 
Faves 

Extremadura . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Itàlia ............... ...... .. .. ... .......... . 
Tunis ......... .. ...... ..................... . 
O ran, noves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. 
Valencianes, noves 
Prat ...... ........ . 

Favons 
Sevilla ......................... .. ...... ... .. . .. . 
Xereç .. ................ ... .... .. ... ... :• .. ........ . 
Marroc ....... ....... . .. .. ....... . ... ' ... ··· ... ··· ··· 
Italians · ............................. . .......... . . 
Anglesos ... ... ................ .. ......... ........ . 

Garrofes 
Vinaroç ... ... ... ... . .. ... ... .... . . 
Roges ... ............. ...... ! ...... .. ...... . . 

Mallorca ................................ . .. . 
Eivissa ... ...... ......... · ........................ .. . 

' ~~í~~~?:~ ............. .......... · .. ·:: .. ..... ·::. ·.·.·_ ....... ·.·:. ·.·.·. :·.·. ;_:: 
Xipre ... ........ ......... ... .......... ... ....... . . 

Veces 
avarra ... .. ............ . ........ . 

Màlaga .............. .... .. . 
Castella ... .. . ... ... . ....... . 

UNITAT PESSETES 

... 1100 qu ilos 34' ·- a 35'-

. .. ... , 

34'50 a 35'50 
)) 34'-•35'-
» j3s'- a 36'-
• 34'-•35'-

)) 

)) 

>) 

)) 

,, 

)) 

)) 

) ) 

37' - .38' 
. 36'-

36'-

36'- a36'so 

46'- • 48'-
49'-aso' -

43'- a44'-
49'-a50'-
52'- •53'-
47'- ··48'-
49'-aso'-
105'- a 110'-

114'-
120'- a 130'-

I. 

100 quilos so'-

» 

" 

)) 

)) 

)) 

• 

" 
)) 

)J 

)) 

» 

1
45'~57~5'50 . 

45'-a46'-
47' - a 48'-

1 48'5o 

6• • I 
4 -a47-
46',oa47'-
48'-a49'-
41S'SO a 49'50 
46'50a47'-

3o'o5 
27'08 
24'40 

23'-a 25'-
29'-•30'-

27'97 
27'97 

51'- a 52' 
41')0342'-

41 150•421 - ¡ 

' 
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Mongetes 
València Pinet ...... ... . ... ................... . .. . 
Monquilines ..... .' . ..... ...... ................. . 
TrinCI,uillon .. .. .. ..... . ......... .. .... ............ . 

~~U~r~-~·::. ·::. ·.·.·. ·.·.·. ·.·.~ ·.·:. ·::.- ·::. ·::. ·::. ::: :·.: ::: ::: 
Hongria ....... ..... ........... ... ............ . .. . 
Romania .... .... . ... .. . ...................... .. . .. 
Holanda .... ...... .... . ............. ....... . 

559 

I UNITAT PI!SSE-.TE:S I 

· I oo quilos 82'- a 83'
>> Ss'- a86'-
>· 75' -
» 8 1'- a83'50 

70' - a 72'-
85'-.88'-

País .............................. ··· ·· · ··· ··· ., .... ··· 

» 83'- a8s'-
76.'-a78'-
84' - a86'-

Alt1·es llegums 
Erps ... : .. ......... ... .................... . 
Titus ........ . .... .......... . ........... . 
Llenties ............ ... .................... . 
Cigrons pel on s . . . . . . :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
I dem blancs.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ...... · .............. . 
Idem ordinària ......... , __ ............. .. 
FÍequera ............................. . ........ . 
Número 3 ...... ................... .... . 
Número 4 ............................. . 
Segones .......................... . 
Terceres ........... . ............ · .. . 
Quartes ... . ............. . .. . 

FRU[TES SEQUES 

Ametlles 
Mallorca ........ . .. . ........... . .. . ........... . 
Esperança, pr:mera ...... .' ............. . ...... . .. . 
Tarragona . .. .. . .. . .. . .. ... . 
Mollar amb el osc u .. . .. . . .. .. . ... .. .. ......... . 

Avellanes 
Negreta .............. . 
Garbellada .. . .. ... . 
Granada primera 

Figues 
Fraga ............................................ . 
!dem extra .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
!dem negres .. . .. . .. . . . . .. . .. . 
Burriana ....... .!-............ . 
Albunyol ........ . 

Nous 
Selectes 

Alls 
Cappares ... 

vr s 
Pened~s, blanc . .. .. . 
Camp de Tarragona, blanc 
Priorat, negre, ..... . 
Martorell, blanc ...... . .............. .. 

» 
1

39'- a 39'50 
39'- a40' -
65'- a 100'
ss'- a8o'-
62'-a98'-

.. '. 100 quilos 6¡'- a68'-
>> 64'50 

6s'-.66'-
54'-

40'-a42'-
•... 38'-

I 

32'30 
32'-

1 ooquilos 360'- a400'-
400'-

» 420'-

» 
I quilo 

10 quilos 

100 quilos 

2001-

95'-
90'-

3' I 5 

!30'-

I 2 forcs 25'..:.._ a 30'-

.. . Grauibetlolilre 2'8o 
2'95 
31

10 

2
185 

... , 

... " • 
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Manxa, blanc ..... ..... ...... ... .... . 
Mistela blanca .' .. ......... · ... ... · ..... . 
Idem negra ....... .... .. ....... . ..... . 
Moscatell ... ... ..... ...... .. ...... .. ·:.: ·: .. 

OLIS 

D 'oliva 
Ordinari ........... . 
Superior ........ .. .. 
Fi ... ....... .... . .. . 
Extra . .. ......... ... .... .. 

De pinyola 
Verd, primera ... .. ........... .... ... . 
I?em, se ¡sona . . . . . . .. . . . . . ... ... .. 
Groc, pnmera ... ..... . ...... .. ... . 
Iclem, :egona ..... . ...... ..... . .. . 

E:XJòtics 
Cacauet ............... ......................... .. 
Coco, blanc .. ............... ... . .............. . 
I dem, Co~hin .. ... . ... 1 ..... . .... ............. . 

Ideru , Palma . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. . .. . 
Llinosa, cuit 
I dem, incolor . . . .. . . .. . . . . ..... 

FARRATGES I PINSOS 

Alfals ...... ..... . ..... ........ ... ....... . 
Palla. llargueta .. . . . . . . . .. . .. . .. . 
Polpa de remolatxa, estrangera .. . 

. !dem, país .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Turtó de coco . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. 
!dem de cacauet . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Farina de turtó de llinosa ... ..... ...... . 
Farina de carn . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . : .. . .. . 
Farina de peix . .. . . . .. . . . . . . . . .. 
Farina d'ossos ................................ . 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES 

Animals ....... .... ........ ..... ...... .... .. 

~S~Je~l:~:.u~~- · .· .· .. :: .... · .. · ·.· ... . : .. · .... : .... : ........ . :: .. ·:.. .·.·.· 

.. ! 

Moltons i ovelles . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. · 
Xais ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... , 
Porcs del país . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. 

Ous .• 
Fayó .. . ............ .... . . 

~~~~:~ . :. · .. :. · .. : .... :. · .. ·." .. ·.· . . :: .. :: .. ·:: .. . .. . .. . .. . 
Empordà ... ........ . ........ . ............. .... . 
Mallorca . . . . . . . . . . . . . .. .. . : . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. 
Vilafranca .. . . . . .. . . . . . . . . .. :. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 

i~~~~a .. : .. · ·.· .. · ·.· .............. ... .. . ·:: .. :· .. . :: .. ::. ·.·:. ·::. ·:.·. ·.·.·. 
Itàl-ia ......... ............ ........ . ...... ..... . 

UNITAT · PESSETES 

.. . Grau i hetlolitre 2'6o 
3'10 
3'15 
3 ~ 25 

... .. , 
• •• I 

' )) 

)) 

>) 

1ooquilos 282'6o 
295'65 

)) 300'-
32! '75 

13C'45 a 134'80 
)) 126'10 a 130'45 
• 152'25 a 156'30 
)) 130'45 a 134'80 

100 litres !70'-
rso'-

)) 163'-
205'-
rso'-
180'-

4oquil.os 7'5o 11 S'so 
>> 3'50a 4'-

10oquilos 3'8 - a 38'so 
• · 26'- a28'-

30'- a3 1'-
>> 32'-a33'-
>> 3I'- a 32'-
>) 79' - a 75'-

90'- a 120'-
3 5''-- a 401 

-

I quilo 3'- a 3'1o 
3'85 a 3'90 
3'6o a 4'-

1 4'25 a 5'-
3'6o a "'65 

Un compte 
)) 62'-
))' 63'-

" 82' -
)) 70'-
)) 84'-
)) 64'-
)) 54'-

" 68'-



Molí Triturador '' El Campeón Universal:l' 
Patents d'invenció núms. 84.698 i 91.267 

per a tota classe de grans, palles, despulles i altres matèries 
· El moli triturador cEl Campeón Universal • és l'únic que no 
produeix pols, i que pot treballar sense canvi en la direcció de
sitjada . Està proveï t de dues mànegues d 'aspiració i per això ni 
s 'escalfa ni la molturació sofreix minves. 

El construeixo en quatre tamanys per proporcionar els tipus 
que poden necessitar d.s del més petit industrial o ramader al 
més gran industrial. · - . 

Producció en farina de moresc per a pinsos, de 150 a 1.000 
quilos per hora . 

Un ic constructor i venedor que els instal·la i cobra un cop po
sats en marx-a i després d'haver-se obtingut el r esultat convingut. 

Finor i gruix de la molturació desi tj ada 
MARC TORRAS.- Riereta, 15 i Aurora, 11 

Telèfon 1201 A BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS F O C 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

Liniment ALONSO O]EA 
V ex igatori i re solutiu, el més actiu i econòmic d e tots els que es coneixen. 

No deixa ni l a més petita senyal en la pell. 
Garanl:itzem els seus efectes i activitats 

Remetem un fl ascó de mostra als senyors Veterinari s que el demanin 

Dipositaris: J. URJACH Y C., S. A.- BRUCH, 49- H.A.RCELON.A. 

Maquinària Aorfcola Moderna 
TritUl'acló I polvorització Demaneu Catàleg a 

MAURICI HENING 
FLORS . :5 

(entre el carrer i la Ro nda de Sant Pau del teatre Olympia) 

IN N OMB RAB L ES REF ER ENCI ES 

Per a blanqueJar, pintar, desinfectar, 
polvoritzar arbres, sulfatar, ,etc., et c. 

Polvoritzadors a tracció, motxil la, etc. 

1\11 o I í P atenta t 
Royal-Trlumph 

MÉS DE 9~0,000 
Atmetllers Désmai, Oliveres erbe
quines legítimes, Arbres fruiters 
i fusters de gran desenrotllamen(. 

Per a pinsos I tota mena de productes 

Matxucadores, Molins, etc. 

Preus inconcebibles - Consultar 

REVISTA VINICOLA 
Mayor, 40 SARAGOSSA 

==-=-====_~-~" '""J~u·l·.~~·~t·l·.u· ~g'r"l'~ïtït' ;~:bv'~r"eo'a"~~·".~a .. :d·~·e;r~l;a~" """"'~·~¡~;~·;~·~"""~·~·~¡·~~·;;¡¡"""'=~====_=i_~ 
• •oU IIIIII !Ifto llllll ll ll l lllll lll ll l lllliiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiUIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIfi iiiUIIIII 

a la Plaça de Catalunya, 1. 7 Barcelona 
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Tipus K, 15/25 HP.-Tipu!W, 12/20 HP. 

Els més apropiats i de major ren
diment per a tota classe de labors 
agrícoles, usos industrials i obres públiques. 

' Malacat "HERCULES" CONSTRUCCIÓ 
NACIONAL 

Aplicat al tractor c CLET~AC» és 
el més útil e n treballs de gran re
baix per a plan tacions de vinyars, 
arbredes, etc., així com per a l'eleva
ció i arrossega ment de pesos grans. 

D em11.nln-se ca tà legs a l s representa nts 
per a E spanya 

AUTOMÒBIL SALó 
Trafalgar, 52- BARCELONA 

Per a elevació 
d'AIGUA ; 
Electro- Bo.m-
bes amb motor 

Vostres camps seran' l'admiració de vostres con

veïns s.i estan r .egats amb una q.e nostres Bombes 

accionades amb Motor "C ENTU R Y ". I ns tal

leu-ne a'vui mateix una i ho haureu aconseguit. 

Sol·liciteu detalls i pressupostos a -

Anglo Española de · Electricidad, S. A. 
PELAYO, N.o 12 - BARCELONA 

i 
i 

l 
I 

r 
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Societat Enològica del Penedès,. S. A. 
VILAFRANCA 
))EL PENEDÉS 

. ' 

... 
I l' 

,, 

-.. • 

' 

SucuJ.Isals a Reus, Crtptana 
I Iere() de la frontera 

rREP!TJI<DORES, PRf!MSES, BOM· 

BES l TOTA CLASSE DE MAQUI· 

NARIA VINfCOLA : MOTORS I 

TRANSMISSIONS : MANGU·E· 

RES, RACORDS j AIXETE.S : 

MATERIAL PER A BOTELLERIA 

Premsa contínua «.Sepsa» 
Premsa hidràulica u Atlas» 

APA REUS n'ANAL! SIS DE VINS 

PRODUCTES ENOLÓGICS: 

.¡.DOBS : SULFAT I SOFRES 

DEMANEU 
Estudis, Projectes 
i Pressupostos 

Contra la Fumagin~ 
o negre d e l e s 

O ·LIVERES 

Tractan1ent eficaç i 
surl1ament econòmic 

.. 

1~ . :~: 

. . 

v 

• 

,. 
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Ametllers "Desmai" 
Aquest arbre converteix les terres més 

aspres i seques en vergers reproductius, 
fins al punt de superar en valor al dels mi
llors terrenys destinats a cereals i conreus 
similars. On abunden els conreus d'arbus
tos les crisis són fàcilment evitables, més 
aprofitades les terres i on més recursos 
troba la població camperola. 

Els fruits de les terres de secà són els 
més indicats per a portar la major trans
formació agrària i econòmica. Els qui 
compten amb a.lguns centenars d'aquests 
arbres, poden dir que tenen assegurada llur 
subsistència. Les millores més positives de 
la propietat rural descansen en aqutstes 
plantacions. Amb elles les terns h,grati?S 
poden donar les més segures i san~?jades 
rendes, i els cabals invertits en aquesta 
classe d'arbres asseguren els més positius 
interessos. . 

Poden fixar-se els agricultors que aspi
ren augmentar els rendiments de llurs 
terres en els beneficis i avantatges que 
aquells els ofereixen i el escassos cabals 
que tant per a sa instal·lació com per a sa 
conservació són necessaris. 

L'ametller Desmaí mereix cada dia més 
particular predilecció per sa major resis
tència als freds i glaçades, lo que el fa reco
manable de manera especial en els llocs on 
les baixes temperatures són més de témer. . . 

Primera selecció: De 5/6 cros. de circumferència a 60 cms. de l'arrel, a 
.185 pessetes el100. 

Segona selecció: De 4 cros. de circumferència a 60 cros. de l'arrel, a 
135 pessetes el 100. 

Tercera selecció; De 3 cros. de "circumferència a 60 cms. de l'arrel, a 100 pes. 
setes el 100. 

Planter d'ametllers per a la form.ació de vivers 
De:- 1., 2 i 3 anys.- Sense empeltar, admirable desenrotllament.
Preus per correspodència. 

EL CULTIVADOR . MODERN 
Trafalgar, 76 (junt a l'Arc del Triomf). Apartat 625 
Telèfon 1966 S. P. :: B A R C E L O N A :: 

Demanin-se ratàlegs d'Arbres fruiters, forestals i granes per a sembrar seleccionades 

En dlrigir-.vos a les cases anunciadores, citeu «Agricultura >> 

, 


