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La fruita a l'Urgell, l'any 1926 

LA MOSCA DE LA FRUITA 

n 

'L 'altra ·~al~ra, la mos:a de· la ft:Uita o mo.sca mediterrànea, 
const1tue1x el fet mes sobresortint de la collita del I926 a 

l'Urgell- i es veu que també. per tot arreu de les comarques veï
nes1 . Es presentà per primera vegada i amb una :virulència m-
domptable. · 

Era a darrers de juny que nosaltres la ye1erem per primer cop 
a Balaguer. Era eu préssecs, i en estat de larva. S'anà intensifi
cant .de tal .manera, i· sense cap control, que al setembre, al temps 
de la gran collita de préssecs en aquestes tetTes, pot dir-se c{ue el 
cent per cent de préssecs erèn atacats d'aquesta fastigosa larva. 
Tasca difícil fou llavors de trobar un préssec sa, en els mateixos 
arbres que en anys normals, i en el sol mes de setembre treuen a 
la plaça de Balaguer més de rs.ooo pessetes de valor de prés:secs. 
No se'n trobava ni un de bo. Sols en arbres molt isolats, amb molt 
poca fruita, i com més en secà millor, podia confiar-se de trobar 
algun préssec que pogués aprofitar-se . . El mateix passava per tot 
l'Urgell. I la mosca la constatàrem en les :figues, peres i pomes 
amb tanta intensitat com en els préssecs, i en els codonys, prun~s 
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i raïms en casos més rars. Creiem haver-la vist també en el -tomà
que, ara que 'la podridura agre que s'hi origina de seguit no la 
deixa desenrotllar. 

La malura era nova aquí. Vells octogenaris, que han viscut 
sempre en el país, mai no havien vist una tai cosa. Nosaltres en 
cinc anys ha que vivim a l'Urgell, i que ens havíem preocupat de 
si hi existia 1~ mosca no la havíem .constatat mai. L'any 1922, però·, 
hi . hagué una malura no identificada en les peres que s'hi assem
blava. Hom diu que a l'extrem sud de la província de Lleida, 
als voltants de Granja, Massalcor~ig, etc., ja anys ba que hi ex1.s
tia en els préssecs tardans. Però en altres bandes ningú no l']lav'a 
vista mai. La mosca no hi existia. 

No és estrany això solament. En les vores del Segre i dos No
gueres es troben trossos d'hortes ufanes separades de la plana 111'

gellesa per extenses superfícies d'àrides muntanyes, que només es 
comuniquen pels afrosos congostos per on els rius s'escolen. Les 
hortes de Tragó, en el Noguera Ribagorsa, separades de les hortes 
de la plana del Segrià per més de IS quilòmetres dels esquerps con
gostos de Pinyana. La Conca de Tremp, separada de l'Urgell per 
les serres del Montsec i de Corniols-més de 30 quilòmetres en línia 
recfa de muntanya erma. Les hortes d'Artesa i Pons, també sepa
rades de l'Urgell, i encara els recers de Seu d'Urgell i Alàs, efi
cientment isolats de la nostra plana. Doncs bé, tots aquests llocs 
sense continuïtat d'hortes amb fruiterars de l'UrgeÍl i Segrià, so
frim gairebé simultàniame~t amb nosaltres la invasió' de la mos
ca. Sols hem d'exceptuar a dalt a La Seu, on per les dades que 
tenim, sembla que sols va ésser-hi present cap als fins de setem
bre, i encara amb no massa intensitat. 

Als finals de juny eren poques les fruítes atacades. Al final ae 
sete'mbre no era possible trobar tma fruita indemne. Això té lògi
ca explicació per les successives generacions incontrolades per l'ho
me i segurament per cap paràsit natural, que aquí no deu h,aver
hi, donat que fins ara mai no hi havia hagut la mosca, amb el que 
a la fi. hi havia els néts o possiblement els renéts de cada un dels· in
sectes amb quê es va començar la infecció pel juny. I donat el po
der prolífic d'aquestes mosques per força no podia escapar-se cap 
fruita a l'ésser pel setembre. · • 

Però, i les primeres com degueren aparèixer? D'on vingueren? 
Com és que poc més o · menys en la mateixa època es va començar 
la infecció aquí a l'Urgell i en aquestes hortes tancades entre les 
muntanyes .que més amunt hem esmentat? . · 

Al nostre entendre, la infecció es féu per medi de les taronges 

' 
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que ens vénen . del sud d'Espanya, de contrades on hi és habitual 
la mosca, encara que amb menys virulència que no la tinguérem 
nosaltres aquest any. 

Nosaltres, a fins de maig i primers de juny observàrem larves 
de mosca en les taronges, ' cosa que tno havíem observat mai aquí 

en aquest P'aÍs. Acceptem, però, que altres anys també n'hi havia. 

Aquestes taropgés, insospi tat estoig de la mosca, per la seva 
aptitud per viatjar sense fer-se malbé~de fet, en sàrries a bast i 
per camins de ferradura s'endinsen per aquestes ~fraus del Mont
sec arribant a tots els pob!es i poblets d'aquestes muntanyes de què 
parlàvem- , poden haver estat el sembrador de la malura per tot 
arreu. 

Queda un però a aquesta suposici6, i és; per què venint taron
ges tots els anys no ens havia mai passat això? Pot ésser qu~ aquest 
any passat les condicions de clima al sud, en els llocs de produr
ció de l~ taronja, fessin que les darreres expedicions de fruita en 
sortissin infectades ; o més possiblement que això, pot ésser que 
les nostres condicions de clima-molta calor i vegetació avança
da-fessin trobar a les darreres expedicions de taronja un ambient 
hàbil per a qu.è les larves que hi havia a dins poguessin desenrot
llar-se completament i en esdevenir mosques, trobar fruita on pon
dre, i seguir una nova generació. I aquestes condicions especials de 
clima hàbils per a que això succeís;, ·pot ésser que no haguessin 
concorregut mai, d'ençà que el comerç de tarosges és estès a tot 
arreu. 

Exposem només una teoria nostra per explicar la inso.<?pita'da 
invasió, i inexplicable e:hensi6 de ]a mateixa. Ens· seria una alta 
honor que els que dels estudis 'd'entomologia n'han fet una voca
ció, i que de ' vegades fan ben inter~ssants les planes d'AGRICUL
TURA amb el suc de les seves recerques, ens . diguessin la seva 
opinió. 

Nosaltres creiem-i desitgem- que la malura no s'establirà 
aquí amb normalitat, perquè la fredor 'del pafs no · ho permetrà. 
-Cal notar aquí, que a la Cerdanya no tingueren gens d'amoïno 
per aquesta causa amb ·les seves peres-. Si és així, i es compro-

. vés exacta la nostra teoria sobre la propagaci6 per mitjà de les ta
ronges, resultaria que el sistema de lluita contra la mosca en les 
nostres comarques seria fer un control 'del comerç de taronges, que 
permetés destruir totes les infectades. Seria el sistema de lluita 
més barat i el _més eficaç. 
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Però en considerar la possible necessitat de control d'aquest co~ 
merç de taronges sentim a faltar les entitats, oficials o no, que ho 
poguessin fer, amb el que eliminaríem el més fort enemic de · la 
nostra producció fruitera. 

RAMON SALA 

Les defenses fluvials 

III 

• e ORRESPON oc.uP'ar~nos ara de les defenses en el pla. 
En la part baixa dels rius les obres defensives tenen p~r ob

jecte, sobretot, prevenir els efectes de les avingudes grosses . Po
den ~irigir~se a contenir el posler destructor de la corrent o bé a · 
evitir les inundacions. El terreny ja no ofereix tanta pendent i 
essent en temps normal més petita la velocitat del caudal, tam bé és 
més petita aquella acció erosfva en sentit ·vertical i que tendeix a 
profunditzar el J]jt del riu. Els corrents fluvials en la part baixa . 
solen tenir, com a la muntanya; aquell curs forçós determinat per 
l'orografia .. Per això el seu curs sol esdevenir més o menys diva
gant. Aquesta divagació fa les .avingudes dels rius, en certs. casos 
tremendament perillosos. · 

,. L'energia d'una massa en moviment, o sigui la seva capacitat 
de produir treball és precisam~nt ·Ja meitat de Ia massa multiplicada 
pel quadrat de la velocitat (1 I 2 m x r). Augmentant-se el cau~ al de 
les aigües creix la velocitat del mateix caudal, de manera que una 
gran massa d'aigua adquireix fàcilment una gran velocitat encar 
que el desniveil no sigui gran. Si suposem el cas gens estrany de 
un riu-;-litres per segón-s'augmenti el doble la seva velocitat
metres per segón-, l'energia, o sigui la sêva potencia destructora 
segons la seva expressió matemàtica . s'augmentarà vuit vegades. 
Tot això és aplicable a un cos isolat en moviment,1 que un cop 
gastada la seva velocitat en el treball ha perdut tota la seva ener
gia. Però el que és greu tractant-se del corrent d'un riu en el cas 
d'una avinguda, és la seva continuïtat durant Ún temps més · o 
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menys llarg qu~ fa qu~ l'energia que e§ gasta .en el treball de des
tru~ció és renovada incesantment per l'arribada qe .nova energia:. 

' o c:ap;;~.citat destructQra. 

Hem dit que el c.orrent dels rius en la seva part baixa sol ésser 
divagant. Dura,nt una avinguda el dir que el nu serpenteja expres
sa molt bé un~ -realitat. Les molècules d,'a1gua sofreixen aleshores. 
una tensió considerable i en totes les corbes ,o colsades del riu aquest 
tendeix amb una força extraordinària a sortir-se del seu ja_s:, esca
pant-se per la tangent . . Si .en. un punt d'inflexió donat ho aconse
gueix vencent la resist~cia qut; aque,st punt oferia, penetra lateral
ment fins a trobar un altre punt d.~ prou resistència que el contm
gu~.. Aleshores esdevé que a partir qel primer · punt i durant un 
llarg trajecte tot el curs d~ riu queda mod,i~cat, perquè variat un 
punt d' incidència queda variada, la direcció del corrent reflexa i 
per tant, tota una sèrie de p~ts d'incidència, 

Aquests punts d'inc~dè,ncia són els llocs d'on es diu usualment 
q~e el. corrent «pica». $i no són formats de roca viva o d'un terreny 
natural prou dur, són els punts de perill de què el eerr~nt els abordi 
obrint un esboranc en el terreny i arrossegant-lo amb tot el que 
sostingui. 

Es · fàcil, amb el dit, fer resaltar la diferència que generalment 
hi ha entre l'acció nociva dels corrents fluvials en la part alta 
de les seves conques· i en el pla. Allà es tracta sovint d'una acció 
constant i en s·entit vertical, de manera que el que dóna importàn
cia a aquesta acció, encara que sigui lenta, és la . seva constància. 
Al pla, en c:anvi, l'acció destructora sol prendre un sentit horitzon
tal i act1,1a en moments donats, g~neral~ent a grans b<1;tzegades, 
coincidint amb les avingudes dels rius. 

Cal inqicar, per fi, una altra acció nociva dels corrents en el 
pla, i són les inundaci;n13 o grans sobreeixides de l'aigua del riu 
que invadeixen les terres veïnes, en grans ex ter{sions de" vegades . 
NQ cal insistir sobre els perjudicis que causen . 

. ,Yes obres defensives del pla aniran, per tant, encaminades a 
un dels dos segi.ients objectius o a tots dos : parar el ' cop del cor
rent oferint-li una resistèn<;ia que el contingui en son jaç, o bé 
evitar les sobreeixides. 

Els pantans construïts a la con.ca ' alta dels rius resulten ésser, 
co11;1 , ind.icàrem, una defensa preventiva pel pla. Altra defensa pre
ventiva són els p~ntans laterals del riu i en general tota obra .re
tentora de les aigües, siguin construïts expressament com a defen
sa, o bé, com és ·més comú, per altres fins. Una gegantina i expres-
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::.a ae1ensa preventiva p'aquesta naturalesa devia ésser la que 
guawava 1a cmtat an[lg~ óe Babilònia de 1es avmgudes del ~ufra
tes l>.¿. l.-urci. ((d.1stòria d' Alexanpre». .1..,.libre V. .1.. 28. Vegi' s 
F. B. M.) 

En segon lloc hi han les defenses actives. Són les const,ruïdes 
amb qualsevol material disposat degudament per a oferir una resis
t~.:ncla a l' ac:c16 úe l' a1gua. 

Les mes senz1iles son les defenses rústiques. Entre aquestes hi 
ban les deicnses vi:ves que consisteixen en tenir plantats, a la vora 
ctels ter1enys que cal defensar, una faixa d'arbres. Deuen triar-se 
aquests entre les espècies qu~ - presenten un un gran desenrotlla
ment del seu sistema radicular. El conjunt dels ¡u-bres produeix, 
amb son increme~t, una cabellera espessa i extensa d' ar,re¡s que 
pot oferir una resistència considerable. Són espècies indicades a . 
aquest objecte, el Yern, el sàlit i l'acàcia, 

Cal, només, t~i:J.ir la precauc1ó de no permetre ~ aquests arbres 
defensius un gran desenrotllament .d.e tronc: i branques. Si la cor
rent tractés de socavar~los el balans de la part aéria de l'arbre afa
voriria l'acció de la corrent ajudant a caure l'arbre. Per evitar aquest 
efecte convé tallar els arbres a sobre un metre d'alsària tan~ost 

sigui aprofitable la fusta del tronc. Les soques viuran, i treuran 
rebrots que seran tractats igualment al oferir prou gruix. 

Altra defensa rústica és la formada per troncs d'arbres, m~tes, 
pedres, etc., que es disposa per a la guarda d'un punt indefens i 
en perill imminep.t. Es el sistema a què s'acudei.-x: quan se tracta 
d'improvisar amb els recursos que són a mà. La única precaució a 
prendre és procurar que els troncs principals que són els que donen 
Ja resistència al tot, amb cadenes o amb la forma que sigui, quedin 
subjectes a la ribera. 

Una defensa rústica molt usual són les estacades. Una estacada 
acostuma ésser formada per dues, tres o més :fileres d'estaques po
sades, les estaques a la :filera· i les fileres entre si, a una distància no 
major de mig metre. la. llargària de les estaques sol ésser de dos 
metres com a mínim, i deuen plantar-se :fins a la meitat poc més 
o menys. Els espais compresos entre les estaques un cop plantades 
s'omplenen de troncs o pedres grosses. Les estaques donen resistèn
cia al cos així format i el demés dóna l'estabilitat. Les estaques 
fent-se de les fustes més resistents a la po.dridura, duren molts 
anys. El roure, el castanyer, l'acàcia i el cor de pi són de les me-
llors. . 

Si l'estacàd~ es disposa longitudinalment, protegint el marge, té 
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una missió solament defensiva. Si es posa a partir del marge i 

.sentit normal, o acostat a la normal, a la direcció de la corrent, tin

drà. per fi, demés, desviar aquesta i reccperar el terreny perdut. 

Si es tracta de recuperar una faixa llarga de terreny es dispo

sa una sèrie d'estacades d!'u.ns deu en deu metres de distànc.ia, i 

que, apoiant-se en el marge tiguin de llargada tota l'amplada d'a

quell terreny. Les estacades obligaran a passar la corrent més enllà 

de la zona protegida. Durant les avingudes aquesta zona sols po

drà ésser inundada per les aigües manses que enlloten i restauren 

aquells terrenys abans usurp_ats per la corrent. 

J. M. RIU 

IIIIUiliiUIIIIUUUUUIIIIIIIIUIItUIIIIIIIIIIIJUit!UIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII. UIIUIIUIIIIIIIIuooottiiiiiiiUIIIIIUtl ll ll 

El IV Congrés de recs 

N o som pocs els pagesos que ·estem esperançats que d'aquest 
l..ongrt:s en 1.reurem profit; forçosament dominara l'ambient 

i com sigui que dintre el cor de Catalunya hi predomina l'esperit 
pràctic de resolucio~s ràpides, és lògic que estiguem convençuts que 

no serà aquest Congrés ,una de les tantes juntes de rabadans, una 

volta més lletra morta, sinó que les resolucions i acords presos seran 
vtables i executius. 

Diu l'adagi que un cavó val un regó, i una llaurada una regada; 

això és veritat tísica i agronòmicament; però també hi ha la dita 

cada terra fa s~ guerra, 1 a fe que també és una gran veritat. Se

gons la climatologia de cada encontrada els efecte físics de cada tre

ballada del terreny són d'un o altre efecte. Si la comarca és de ter

res com el Penadés i el Camp de Tarragona, on l'argila és l'eÏe

ment dommant, o on el terreny és frescal sense cap dubte que una 

cavada o una llaurada es poden boi comparar a una regada; però 

si d'aquestes terres frescals passem a les garriguenques, terres de 

consistènc.ia mitja, on el taperot, el menja ferro, o el fatgenc do-

minen, allavors si e] terreny està net d'herbes, boi m'atreveixo a 

dir que millor és no treballar-les si la seca és solament superficial, 

perquè per capillaritat l'humitat del subsòl munta i Jes plantes resis-
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teixen més la seca. Ara, si la manca d'humitat és excessiva, com va 
succeir l'any 1925, e~ què la terra tant del sòl com d'un metre de 
!ondària pareixia · calcinada, allavors tan val treballar-la com no, 
Ja que els solcs del terreny no estan desfets, la terra no està atopeï
da, i per tant, si els núvols obren les aixetes i plou encara que sigtu 
tle grop, l 'aigua no s'escorrerà, es faran bassetes s'ompliran els 
solcs i entrarà al subsòl a,mb facilitat. 

Els que vivim de la terra teni,m aprop a,igües en abundor deixem 
la casa camperola i anem al IV Congrés de Recs com si anéssim a 
la Meca, creguts que de les ponències i de les discussions dels que 
mtervindran es trobarà el mitjà per reformar l'arcaica llei d'aigües, 
i que s'acabarà amb l'interminable espedienteig de les .peticions de 
recs. Recordo que el ben volgut enginyey D. Hermenegildo Gorría 
(a. c. s.) va dir en una conferència que va donar a Yilafranca del 
Penadès l'any r896: «L'expedienteig és l'entorpiment més gran 
per la construcció de canals o pantans per a recs ; basta llegir el 
1-<.eglament referent a l'execució de la llei d'aigües, per a témer 
de veres l'emprendre projectes i obres de pantans o canals de recs ; 
són de 40 a 6o els tràmits que ba de passar un projecte abans de 
sa aprovació per a que recaigui el Reial decret de concessió ; aquest 
immens espedienteig espanta els capitalistes i retreu a les persones 
més coratjoses d'empr.endre obres tan beneficioses.» 

Quanta raó tenia el senyor Gorria ! Es reuneixen un bon 
nombre de propietaris per a constituir una societat d.e recs i captar 
l'aigua d'un riu. Convoquen els provables regants a una Junta; pre-· 
sos· els acords per constituir-se en Comunitat passen .JO dies i es 
crida nova Junta per si no hi ha hagut cap reclamació. Es redacten 
allavors els Estatuts ; per aprovar-los passen 30 dies més si per 
algú hi fa una observac.ió. Nova Junta i en presència del Notari 
que dóna fe de l'acte s'aproven els reglaments. Passa l'expedient 
al Govern Civil de la província: vist; passa a Quefatura d'Obres 
.Públiques : vist; torna al Govern Civil : vist; passa al Consell de 
Foment : vist ; torna al Govern Civil : vist; passa a l'Advocat de 
l'Estat: vist; torna al G~vern Civil i un queda reventat perquè a 
cada punt s'està l'expedifnt en espera que es 'reuneixin els que 
tenen d'informar. I ai:xls passen dies i dies, mesQs i mesos. 

Ac:aba<la aquesta peregrinació r:rovincial comença el calvari a la 
Federació Hidrològica a Saragossa i després a les múltiples oficines 
a Madrid ;. amb tot s'ha de tenir llest el projecte de recs i preparat 
el pressupost de visites i una concessió que es podria obtenir en sis 
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mesos, per depressa que es vagi, en dos anys amb prou feina si 
s'acaba l'expedienteig i ve la concessió per anunciar la subhasta. 

Per això és que els regants esperen confiadament que tot l'ex
pedienteig s'escursarà, car la descentralització és necessària i és 
cosa tant vista que s'haurien de pendre acords resolutius per aquest 
cantó, fent que la tramitació sigui púrament provincial. 

Una altra ' aspiració té fa pagesia. Les Companyies elèctriques 
deu~ ien afavorir els recs de terres, primer . establint un preu del 
fluid assequible, no com avui qu~ és equiparat a l'industrial, massa 
car per l'agricultura; després també el mínim mensual a gastar 
~s incompatible·, perquè fa pujar massa el preu de cost dels recs, 
puix pot venir un any plujós i no tenir necessitat de regar, tenint de 
pagar forçosament el cànon que, suposant una insta1laci6 de soo 
H. P., a 3 pessetes, serien r.soo pessetes mensuals, o sigui al preu 
màxim. 

En el nostre gran riu, l'Ebre, l'Erari nacional comença a g¡ls
tar grans sumes per convertir-lo en navegable, cosa que és molt 
ben vista per tothom, però al pensar en facilitar el transport dels 
nostres productes (que quasi pot dir-se agrícols), no s'ba pensat 
en que és necessari abans produir, tenir productes perque siguin 
transportats per la via :fluvial i bé podria succeir que els barcos no 
puguin surcar el riu per manca de mercaderies si no es donen faci
litats per regar la seva conca, fa poc improductiva per cinc anys se
guits de seca, arribant el cas que en molts pobles, més de la meitat 
de veïns van ·emigrar de misèria. 

Avui que les terres estaE ben assaonades, els pobles tornen a 
reviure, el trafec augmenta i si els· recs· fossin seg·urs, no hi b,.au
ria prou cases per donar hostatge a tantes famílies com anirien a 
colonitzar aquelles terres. 

M.FIGAROT 

Si us agrada AGRrcuLTURA, si esteu contents d'ella, mzreu de propa

gar-la, de fer-la conèixer als vostres companys i amics. Assegurant la 

vida de la Revista, permetreu el seu millorament i proporcionareu als 

q,gricultors un mitjà d'aprendre coses útils i necessàries:' 
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A propòsit del Congrés de regs 

B ENVINGUT sia a Catalunya el IV Congrès de regs! Que la cu
ricsitat que desvetllarà sigui suficient per a cridar l'atenció 

de la nostra gent, pagesos i no pagesos, damunt: el problema més 
Important de la nostra q.gricultura :. el problema de l'aigua. És això 
el que jo desitjo. 

Encara qt: e les conclusions que han d 'aprovar-se fossin errade~ 
-que no ho s6n certament pel mèrit reconegut dels ponents- , ·en
cara que tot es traduís en 'P'ur a moixiganga com tants d' altres con
gressos- que no sJhi traduirà per la intervenció de l'Institut de 
Sant Is;dre, vella institució pairal de la no;5tra agricultura- , en
-cara que el Govern, com tantes altres vegades--, no recollís les aspi
racions dels çongressistes formulades en les conclusions, l'èxit :per
durable del Congrès quedaria assegurat si d'ell ,en sortís per a tot
hom el convenciment de la importància primària i e::.sencial per a 
Catalunya del problema de l' aigua. 

Sóc dels que creuen que ens cal una política hidràulica i que la 
regeneració del país, tant des del punt de ;vista ·econòmic com mo
ral; està lligada a l'aigua. 

Fins ara ningú no s;ha adonat d'aquest punt. Quan s'ha p~rlat 
de canalitzacions i de panta11s s'ha 'clonat a la qüestió un aspecte 
purament local : el dels beneficis que ,obtindria uüa comarca deter
mi9ada proporcionant-li l'aigua -11ecessària pels regs. No vull negar 
que això té una ;·mpottància, però em sembla que el problema s'ha 
d'enfocar en conjunt, considerant integralment els· avantatges que 
té la difusió dels regs. ' 

Cal tenir present que si la vegetació és una resultant del clima, 
també ho és la é~vilització. Si els catalans som com som, és degut, 
entre altres causes, al clima, i per tant, a la quantitat de pre~ipita
cions atmosfèriques de . les terres catalanes. Si a Catalunya es porten 
espardenyes és perquè plou poc. Al nord de França o a Anglaterra 
això no és possible. · 

Es per aquesta raó que proporcionar aigua a 1' agricultura vol 
dir· no solament ·millorar la producció agrària i fer-la menys alea
tòria, sinó també modificar, potser profundament, l'esperit dels ca
talans. 

Les nost~es generacíons han vist gairebé una transformació sem-
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blant a l'Urgell. Aquells pagesos, en assegurar la constància de 
les produccions de la terra, han tret activitats que jeien adormides 
al fons de llur esperit, i d'entre ells han sorgit homes d'empresa que 
creen indústries i planegen i realitzen transformacions. I és natu
Tal que, a part )¡¡. ·influència innegable d'altres factors-la concep
ció del m6n que té avui un pagès de l'Urgell, les seves idees sobre 
la capacitat productiva de la terra, són profundament, radicalment 
diferents de les que tenien els sens avis. 

Però deixant-no~ d'aquestes filosofies, sobre les quals les opi
n~ons fóreu discordants; no es pot negar que si del Congrés sortís, 
com nosaltres desitgem, el convenciment per tothom de la impor
tància cabdal del problema de l'aigua, hauríem fet un gran pas cap 
a la transformaci6 hidràulica de Catalunya. 

El programa polític del senyor Gasset, ha d'ésser el J1rogra
ma dels nostres homes polítics i dels nostres homes d'acció. E• 
massa recieJ.tt la mort del senyor Gasset per esbrinar la part de culpa 
que ell personalment podia tenir en el fracàs del seu programa, però 
és innegable al meu entendre, que els governs espanyols i el poble 
mateix, no han sabut veure que l'aigua és l'e~ement bàsic per la 
regeneració del país. 

Els endegadors, com diu Bella:fila, s'han equivocat quan han 
cregut que la regeneraci6 d'Espanya s'at'onseguiria amb l'empre-

• sonament, sovint injust, d'alguns regidors i amb la expulsió d'uns ' 
quants funcionaris municipals. Es fa el ' canvi i les coses queden 
com abans perquè els nous substitueixen els antics amb el mateix 
esperit · i les mateixes aspiracions. 

Jo crec fermament que donant aigua a les terres la nostra a.gri
cultura faria en pocs anys un pas de gegant malgrat la rèm~ra i els 
entrebancs dels serveis agrícoles oficials, tot just completats i reor
ganitzats. 

A. ELffiS 

, 
Agricultors! ENOSOJERO 
P E R A C O N S ER VA R I M I L LO RAR E LS VINS 

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

Dipòsit principal: Magatzem de drogues de J. URUCH I C.', Bruc, 49, BARCELONA 
DE VENDA EN LES PRINCIPALS DROGUERffiS DE CATALUNYA 

1 quilo per a 2o hectòlitres, 15 pessetes. - l f z quilo, 8 pessetes 
DEII!ANEU MOSTRJ<S GRATIS PER UN HECTÒUTRE DE VI 
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Les abelles 
XI • 

e oNTEMPORÀNIAMENT a l'última recolecció de mel o un xic méi; 
tard, l'apicultor ha de passar en revista les ameres per conèi

xer si es troben en les condicions necessàries per passar l'hivern. 
· Aquestes condicions són les següents : 

I. Tenir una reina jove i fecundada per assegurar el pobla
ment i la prosperitat de la colònia. 

2. Tenir un número suficient d'abelles. Una colònia feble, és 
a dir, poc poblada, és incapaç de produir el calor necessari per la 
seva existència; aleshores o mor, o quan arriba la primavera es tro
ba en un estat massa decaigut · per a poder aprofitar la floració 
Es pot dir que una colònia passarà bé l'hivern quan al mes de se
tembre, e:p. una diada fresca, cubreix almenys uns I6 quadres de 
tamany corrent. 

3· Tenir bresques bones i suficients. Tot l'espai del niu neces
sari per la família ho d'ésser ocupat per les ~onstruc:cions cérees. 
Pd que es refereix a llur qualitat cal fer notar que · 1~s que ja han 
contingut covada, ,han d'ésser preferides a les construccions recienl?s 
perquè aquestes mantenen menys el calor. Les bresques, demés, no 
han de contenir ceJ.les mascles i les del centre han de tenir al mig 
un forat de dos centímetres de diàmetre per facilitar a les abelles 
el pas de l'una a l'altra. Aquest forat es fa al moment de fer la 
inspeci6. 

4· Tenir provisions abundants per l'hivern. Es calcula que 
una família normal d'abelles des de finals d'octubre fins a la pri
mera volada general de purificació, de' la que ja hem parlat en elc; 
números anteriors, consumeix uns quatre quilos de mel i des de 
el febrer fins a l'època en què comença ]a primera recolecció :ro
portant, altres sis quilos més. Cinc a sis quadres plens de mel 
operculada contenen la quantitat necessària. La mel s'ha de trobar 
en la part alta i les bresques plenes no han d'estar alternades amb 
altres de buides. 

Demés, és necessari que cada arnera contingui una provisió de 
pollen. 

Aquesta inspecció de tardor és molt important i no ha d'ésser 
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mai oblidada ni descuidada ; s1 és ben feta hom es pot estalviar la 
inspecció de primavera. 

Com que el principiant ba de mirar principalment d'augmentar 
el número de les seves arneres per assolir aviat la quantitat que en 
pot criar, no li convé de suprimir les colònies ben poblades i amb 
Lona reina que, però, tinguin proyisions defiicents per atravessar 
l'hivern. Eu tot cas és convenient de millorar l'estat precari de la 
colònia proporcionant-li aliment, és a dir, mel. 

Si falten bresques plenes, es dona mel líquida no més tard del 

~etembre per a que les abelles tinguin temps d'opercula:t;"-la. S'ba 
de donar mel pura eu quantitat de 3 a 4 quilos cada cop i al ves
pre. També pot donar-se sucre dissolt en aigua. Els aixarops són 
sempre perjudicials per les parts indigeribles que sempre contenen. 

Les colònies llèbils, és a dir, poc poblades, moren davant l'hi
vern o si arribeu a la primavera són causa de molèsties i de tre
balls . i no donen .mai cap utilitat. És,. doncs, necessari de reunir 
les colònies dèbils prèvia supressió de les reines veJ.!es o dole:¡;ttes, 
o de reforçar-les amb les abelles de colònies destinades a ésser des
truïdes i procedents de llocs dist ants almenys un parell de quilò
metres. Es procedeix en aquests c.a sos de la manera següent: Es 
fan sortir les abelles de reforç de l'arnera que les conté i es fan en
trar en una arnera buida o en una capsa, treient-ne la reina. A1 

vespre l'arnera que s' ha de reforçar es treu del seu lloc i es posa 
al damunt d'una tela, a t erra. Aleshores es treuen unes quantes 
quadres i després que les abelles que els cobreixen s'haura~ ben 
bé omplert de mel, es mouen davant de l'entrada oberta de l'arnera. 
Les abelles fent un gran soroll hi entraran de nou. En el mateix 
moment es deixen anar al damunt de la tela les abelles de reforç, 
que barrejades amb les altres entraran també dins de l'arnera sen
~e que hi hagi baralles. i les abelles de reforç procedeixen de lluny 
es quedaran a la nova habitació enfortint la colònia. 

Al mes d'octubre, o un xic més tard en els llocs càlids, l' apicul
tór ha de posar les arneres. en condicions per passar l'hivern. Amb 
aquest objecte es treuen dels dipòsits de mel totes les bresques per 
conservar-les en lloc oportú. Fent aquest treball al matí no s'hi tro
baran abelles al damunt de les bresques. Es posa després un tap 
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LI SoL 
Insecticida indispensable a I'Agricnltnra , la Ramaderia i la Higien., 

Demani'sel fulleló •El Liso! en Maulal, 79 
Agricullura• queremelemgralis VALLES GERMANS Saas-Bamlll!l 
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en el forat de comunicació amb el ruu i s'omple el dipòsit de mel 
amb pa,lla o herbes seques. 

Del niu es treuen les arneres supèrflues prox1mes a la sortida 
deixant deu o dotze quadres, segons la població de la colònia, que 
contiguin, com és natural, les provisions necessàries. Les bre::.~ues 

plenes de mel es guarden per q"!llln hi hagi necessitat. 

Reduït així l'<:spai, s'acosta el diafragma als quadres. Com .que 
en aquesta estació les abelles no tanquen amb propolis les esquer
des o espais que queden entre les parets de l'arnera i el diafragma, 
l'apicultor ha de preocupa¡-se d'obturar-les. L'espai bui.çl, que queda 
entre el diairagma i la boca de sortida, s'omple amb palla, o herbés 
seques. Les portes es deixen obertes, encara que reduint l'obertura, 
perquè hi hagi una mic~ de circulac1Ó d'aire. Si les arneres ·fossin 
fetes de fusta massa P.tima va bé d' acostar-les les unes a les altres 
perque es protegeixin mútuament o de cubrir-les un xic. 

Els dies curts i les nits llargues i fredes ens . diuen que ha co
mençat l'hiverp. Les abelles aglomerades entre les bresques no sur
ten a menys que en el novembre no es presenti a.guna diada caieu
ta j ben solellada que els permeti un vol de purificació. 

L'apicultor ha de teni.r la precaució d'allunyar totes les causes 
que puguin produir un transtorn, perque les abelles no es separin 
del grup que formen i la família sencera, atacada pel fred, no mori. 

Les abelles no fan mai llurs necessitats dins de l'arnera i es 
aquesta una altra raó per la qual durant l'hivern no cal inquietar · 
mai les abelles, car l'agitació determina major necessitat d'aliment 
ço que té per conseqüència, l'acumulació en el ventre de major quan
titat d'excrements que han d'ésser expulsats. 

Si res no les torba, les abelles poden tenir durant uns quants 
mesos els excrem~nts recollits en l'abdomen i d'ells s'alliberen du
rant el vol de purificació ; però si són molestades senten immedia.: 
tament la necessitat de evacuar. 

Si durant l'hivern es presenta un dia favorable, càlid i tranquil, 
és convenient que les abelles puguin sortir. L'apicultor pot estimu
lar la sortida picant amb els dits damunt l'arnera. 

Aquestes són les cures durant l'hivern. De tant en tant, demés, 
cal mirar que la sortida no sigui interceptada per abelles mortes que 
que es treuen amb un filferro. 

F. PONS I BUSQUETS 
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Les conclusions de la. festa de 
l'Agricultura 

309, 

Com cada any el d,ia de Sant Isidre tingué lloc a Madrid la festa 

de l'Agricultura. Els representants de l' As~ociació gener~l de ra

maders, de l'Associació d'Agricultors i de la Confederació Nacio

nal Catòlica-agrària, amb la adhesió de l'Institut Agrícola Català 

de Sant Isidre, es reuniren, sota la presidència qel ministre de Fo

ment i ar-rovaren le's següents conclusions, que.. foren trameses al 

govern. 
r.-Atenció constant del Govern a una política econòmit'a que 

estimuli i faci cada vegada més fecund i més productiu el sòl de la 

pàtria. 
2. Augment equitatiu de la producció per aconseguir l'abara

timent de la vida als grans centres urbans, sense necessitat de mit

jans artific:iosos que limiten el lliure joc: del comerç dels productes 

del camp i el beneiici mínim dels cultius. 
3· Abstenció per un igua1. en totes les manifestacions de la ri

quesa de l'intervencionisme de l'Estat, que l'agricultura en genera! 

creu ,perjudicial per a la producció, a fi que no es produeixin des

equilibris determinants de greus crisis econò~iques. 
4· Mesures de caràcter econòmic i soc:ial que facin apacible la 

vida al camp per evitar l'absentisme. 
5· Revisió aranzelària que rectifiqui els errors i ·~es injustícies 

que perjudiquen la producció agrícola. 
6. .Necessita,t d'una poda enèrgica en la xifra de les despeses 

· públiques i d'una 'reforma tributària que impedint desigualtlts i 
ocultacions no impliqui una transformació fonda en els mètodes 

actuals. 
Les conclusions de l'Associació de ramaders poden concretar-se 

en la precisió d'accentuar les orientacions de protegir el foment 

pecuari, defensant la ramaderia nacional del perill de contagi ; ne

cessitat de la derogació de la Reial ordre de 22 de desembre en la 

qual s'autoritza emprar carn congelada per a la fabricació d'embu

tit ; rectificació dels amillaraments i rapidesa en els treballs cadas

trals· ; respecte en tota la seva integritat del precepte de la lletra F) 

de l'article I de la Llei de 29 d,'abril del 20 per a l'aplicació de les 

tarifes industrials i urgent millora dels mitjans de transport ferro-
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viaris per al bestiar com a mitjà d'afavorir la producció i el con
sum, evitant la considerable merma en bestiar i quilos de carn que 
ocasiona l'escassetat de material adequat i llarg termini dels trans
ports. 

Les conclusions de la Confederació Catòlica-Agrària es resumei
xen a demanar a l'Estat que r..ugmenti, estimuli i protegeixi totes 
les institucions socials de caràcter particular que realitzen funcions 
de crèdit cooperatiu, assegurances i divulgació de cultura; conver
sió de la classe obrera en proletària ; acreixement de la productivi
tat del nostre agro; reforma de l'Escola primària rural; implanta
ció de camps escolars i escoles agrícoles ambulants ; reducció i nova 
e¡;tructura de les tarifes ferroviàries ; revisió aranzelària i immedia
ta creació de la Confederació Hidrogràfica del Duero. 

• I 

NOTES I COMENTARIS 

La brisa en l'aliment del bestiar 

La brisa constitueix un excellent aliment pel bestiar ; el seu va
lor alimentós és tal que roo quilos de brisa, amb el 70 per roo d'ai
gua, contenen•la mateixa quantitat de principis nutritius que 40-50 
quilos de fene sec . Secats a l'aire, però, llur riquesa és major, car 
l'aigua es redueix al 13 per roo. 

El cavall, les mules, els porcs, etc., accepten la brisa. Cal, na
turalm~nt, evitar de donar brisa més o menys fermentada o agre, 
s_obretot als cavalls i als rumiants. Els porcs poden mep.jar sense 
perill una brisa lleugerament agre. 

De preferència cal donar brisa destillada o rentada per preparar 
piquetes. 

Les dosis ordinàries són les següents : 
Cavalls i mules : ro-r2 quilògrams de brisa, barrejada· amb segó, 

humitejada amb una petita quantitat d'aigua. 
Bous : ~0-25 quilos. Es desfan els pans i es barregen amb tur

tós o amb segó. 
O~elles : Brisa rentada o destilada, s-6 quilos ; fresca 4-3 quilos. 
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En general, la racció de brisa es completa amb aliments secs 

com fenc, alfals, turtós, segó, etc. 
La brisa és també ac.ceptada per l'aviram. Una cuita lleugera 

facilita la digestió del granet. Al· mateix temps convé de donar re
molatxes cuite? o patates. 

Les etiquetes de les plantes als jardins 

Un petit problema que es presenta als jardins és el de trobar 
etiquetes on les inscripcions que es fa:p. . per distingir les plantes i 
conèixer-ne el nom, no s'esborrin mai. Diversos són elS procedi
ments que poden emprar-se. En general l'etiquetatge es fa plantant 
traços de fusta de forma aplanada i triangular o penjant a les plan-· 

tes petites planxes de zenc o fustetes planes. 

El ,procediment més pràctic per fer les inscripcions consisteix 
en pintar-les amb cerusa o blanc de zenc bastant espessa, de mane
ra que a la primera aplicació recobreixi la fusta o el zenc Abans que 
la pintura s'hagi secat s'escriu amb un llapis tou; la pintura en 
secar-se amb la inscripció assegura la duració d'aquesta. 

Sobre les planxetes 'de zenc pot usar-se un altre procedimént. 

Es renten amb àcid clorhídr~c i s'escriu amb una pluma d'oca amb 
una tinta formada per : 

Biclorur de platí I gram 
Goma aràbiga . . . I » 

Aigua ... ... ... ro » 

Les inscripcions obtingudes amb actuest procediment es desta
quen en negre damunt la superfície del zenc i llur duració és inde
finida. 

El primer procediment, però, és preferible perque permet de 
usar vàries vegades les etiquetes tí-ienet la pintura : es fiquen dues 
d'una solució de potassa i al cap de cert temps d'immersió es gra
ten per treure la capa de pintura. 

La destrucció del• llimacs 

Els llimacs es poden destruir polvoritzant les plantes amb so
lucions arsenicals. Si no es vol recórrer a aquest procediment, es 
poden èscampar, pel troç a defensar traços de bledarave o segó hu
mitejat. "Els llimacs hi van per menjar i es poden destruir fàcil
ment. 
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També dóna bon resultat escampa,r tot al voltant de les plantes 
atacades, cendres, serradur~s, calç, o altres matèries pulverulen
tes qui impideixen el pas ·dels llimacs. 

La llei seca a Noruega 

Comentant a «La Publicitat» i'abolició de la llei seca a Noruega, 
diu Carles Soldevila : 

M'ha commogut. M'ha commogut gairebé tant com la nova de 
l'èxit de l'aviador Nung.esse~. Després de de~ anys de llei seca, . fa 
pocs dies que Noruega ha restablert amb petites restriccions . la 
lliure venda d'alcohol. Q~è ha.< passat? El telegrama que he llegit 

• I ' ..t 

no ho exphcava pas per peces menudes, pero les seves poques rat-
lles eren prou suggestives per a engegaF la imaginació a volar. 

La represa de la venda de begudes alcohòliq-qes ha estat un èxit. 
La gent ha envaït tavernes i establim_euts . similars. i ha begut ep.or
mement. Han estat incomptables els ciutadans que han ha~t de 
tornar a casa fent tentines; l'amoníac1 ha estat c;onsumit en grosses 
quantitats. Ja us ho he dit : un· èxit. 

P<;rsones de temperament porüç: cuitaran a dir-me : 11Ho veu? 
No. hi ha com el prohibicionisme. Si ei Govern, de Noruega n0 ha
gués tingut la feblesa de restablir el règim de llibertat, el ·país en
cara oferiria un aspecte seriós i enraonat. 'En canvi, ara .... »·, · 

Ja ho comprenc, ja. Ar.a hom beu m0lt: Rabiosament. Ah, però 
compteu que es tracta d'una set de deu anys! Dèu anys? Bs natu
ral que els noruecs després de tant de temps ·de sedejar, el dia del 
reobriment de les tavernes hagin comès un seguit d'exces~s. 

Els moralistes a la ianqui es fan la illusió. de reformar l.a huma
nitat a còpia de prohibicions. Per a ells tot és qüestió d'enregimen
tar els ciutadans i de fer-los maniobrar a toc de xiulet. Creuen que 
després d'uns anys de prohibicionisme, ·els instints hauran desapa
regut..,. I bé: a· Noruega tot fa creure que han rebrotat amb més 
ímpetu. 

' 
No cal indispensablement acudir al freudisme per a malfiar-se 

dels instints rebutjats, per ' témer · les males jugades d'una set mas
sa contrariada, dJun desig massa c<?mbatut . Em fa l'efecte flUe la 
civilització greca-romana, en els seus bons moments, s'adonava molt 
bé que la di~cip1ina dels . instints no pot ult;rapassar certs 'límits. 
Ah, la mania de fabrica:J; · àngels en 'sèrie, cdm qui· fabrica automò
bils o embutits ! 
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La desinfecció de ll¡¡vor$ 

El gover,n arg~ntí acaba d'inaugurar un e¡quip complet per la 
desinfecció de les llavors importades. 

L'interessant del nou equip és que c:onsta d'un autoclau de vint 

metres cúbid de cabuda dins del qual s'efe~tua el buid en d~tze 
minut~ ,per mitjà d'un bomba especial accionada per força motriu. 
Obtingut el buid s'injecta àcid cianhídric. Al cap de mitja hora 
la mateixà bomba de buid c;xtreu el gas tòxic substituint-lo per 
a1re. 

D'aquesta manera en una liora queda efectuada la desinfecció 
completa de grans quantitat~ de llavors. 

La desinfec:çió és doble ; d'una part,, per acció del buid, els ous 
dels paràsits es rebenten i de l' altra l'àcid cianhídric acaba la des
trucció de tots els germes noéms. 

La exportació de cireres a Anglaterra 

Anglaterra no admet la importació de cireres atac·ades per la 
mosca ano~enada Orta.lis ce rasi, f1 e 1üent també a la nostra terra. 
Per remeiar les dificultats d 'introducció ha estat creat a Lió (Fran

ca) un si ndicat c1:exportadors c.:e ireres 1 reconegc;t pel govern ar
glès i únic autoritzat a enviar cireres, proveïnt, perè, les e~pedi

cions .d'un certificat . sindical de garantia. Cada paquet portarà la 
marèa del sindicat. Per assegurar la immunitat d<;ls fruits, aquests 
sofreixen tres inspecciqns: als llocs de pr-oduc;ció, als ports d'em
barcament i a l'arribada a Anglaterra ··en. presència dels represen
,tants del sindicat exportador. 

D'aquesta manera els productors francesos han aconseguit d'evi
tar els danys que el control del servei anglès de fitopatologia, els 
causava anualm~t. 

l:.a coccidiosi dels conills 
., 

La coccidiosi és una malaltia freqüent als conillars, sobretot 
quan els animals tenen de dos a quatre mesos. La major part dels 
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animals atacats presenten l'abdomen inflat, però de vegades els co; 
nills joves moren amb els membres tivats i el cos com dissecat. 

El mal és molt contagiós i es propaga amb rapidesa i ço que és 
és pitjor difícilment hom s'adona de la seva aparició. En alguns 
conills, però, apareixen símptomes clars: desgana, immobilitat, en
flaquiment, mirada opaca, columna vertebral sortida. 

Fent l'autòpsia dels cadàvers es constata que el fetge i els m
testins són recoberts de petits punts· blancs. 

Els remeis aconsellats són els següents : ' , 
r. Desinfecció i neteja dels conillars vàries vegades durant la 

setmana a l'objecte de matar o treure els t;ermes de la malaltia. 
2. Destrucció · dels paràsits que viuen al fetge i als intestins 

qel conill. Això s'obté amb un senzill tractament consistent en bar
rejar amb segó una solució de 30 grams de tímol en 200 grams d'oli. 
Per cada 200 grams de segó es posa una cullerada de cafè de solu
ció i aquesta quantitat serveix per ·cinc conills. El tractament s'ha 
de repetir durant vuit dies. 

Les escombreries 

Les escombreries recollides a les ciutats tenen un valor fertilit
zant molt pròxim al dels fems'. Això fa que siguin emprades com 
adobs. 

La major quantitat cl'escombreries procedeix de les ciutats. Efs 
calcula que a les ciutats es recull per dia un litre d'escombreries 
per cadà habitant, és a dir, un metre cúbic: per cada mil habitants. 
Com que Barcelona té un- milió d'habitants es pot comptar que pro
elueixi mii metres cúbics al elia o sigui 36o.ooo me~res cúbics a 
l'any. Un metre cúbic fresc, pesa de 475 a 6so quilos; quan les 
escombraries són ja un xic velles el pes és de 74·5 a r.'ooo quilos. 
Les escombreries produïdes a Barcelona contenen aproximadament un 
milió de quilos de nitrogen, 2 milions de pptassa i un milió 1 m1g 
d'àcid fosfòric: . 

Llur valor assoleix, doncs, molts milions de pessetes. · 

Per l a venda de fru ts 

Un vell venedor de fruits a l'engrós al mercat de París, ·ha re
sumit així ¡es condicions que han de reunir les expedicions per asso
lir els millors preus : 

.· 
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I. No enviar més que fruits perfectament sans. 
2. Triar els fruits per categories dé tamany i aspecte. 
3· Posar en cada capsa només que els fruits d'una sola cate

goria. 
4· Escollir embalatges bons que permetin la conservació perfec-

ta dels fruits. 
5· Els e11fbalatges elegants són factors favorables pe1: la bona 

venda dels fruits . 
6. Cercar-se una marca. 
Aquestes són, segons el vell venedor del mercat de París, les 

característiques dels grans exportadors francesos de fruita. 

Contra les cotxinilles 

Les cotxinilles són paràsits gue produeixen greus estralls a les 
plantes. Ultra les numeroses fórmules per llur destru~ció que hem 
anat. donant amb freqüència en aquestes pàgines, Poutiers i Gie
nieys, de la estació entomològica de Menton, acaben de proposar 
:a següent, que els ha donat, diuen, excellents resultats : 

Engrut de farina ... · ... . . . . . . . . . . . . 2 quilos 
Oli usat d'auto . . . . . . ... 5 '' 
Sabó moll . . . 2 " 

Aigua ... . · .............. . 90-95 litres 

L'engrut es prepara desfent 500 grams de farina en un litre i 
mig d'aigua i escalfant a l'ebullició fins a obtenir una consistència 
gelatinosa. Aquest engrut encara calent es tira en un r~cipient con
tenint el sabó i agitant enèrgicament fins que s'hagi. dissolt. S'afe
geix després l'oli i quan s'ha obtingut una pasta homogènia s'hi 
afegei.- l'aigua. L'essencial, per l'eficàcia de la fórmula és obtenir 
que l'oli estigui perfectament emulsionat. 

La mateixa fórmula pot. usar-se també cont.ra els pugons i con
tra les formigues. Contra aquestes, però, és preferible d'emprar 10 

quilos d'oli en lloc de cinc. 

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

patis, a Iu partions dels camps, a tots els espais lliures, planteu-hi arbres 

de fusta o de j1·uita. A Catalunya en tenim massa pocs e·ncara. 

• 

; 
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INFORMAClONS COMER CIALS 

A ctobs. ,....- Superfosfat d'os, ne r8-2o per too d'àcid fosfòric i mig per 
roo el e nitrogen, :t r 7 pessetes els 100 quilos ; superfosfat de calç de 18-20 
per rr o el 'àcid fosfòr ic soluble, a IT pessetes els 100 quilos ; superfosfàt 
de calç de r6-18 per 100 d'àcid fosfòric soluble, a ro pessetes els roo qui
los ; superfoslat dc calç de I 3·1s per roo d'àcid fosfòric soluble, a 9 pes
setes els roo quilos. 

Sulfat amò nic de 20-21 per 100 de . nitrogen, a 39 pessetes els 100 qui
los ; nitrat de sosa de r s-16 per 100 de nitrogen, a 42 pessetes els 100 
quilos ; nitrat rle calç de r s,so per 100 de nitrogen i un 21 per roo de 
calç, a 38 pessetes els 100 quilos. 

Sulfat de potassa de 90-92 per too de puresa, equivalent a 49-50 1J 
100 de potassa pura, a .32 pessetes els roo quilos clorur potàssic de 8o-8s 
per 100 de p-¡¡resa, equivalent a so-sr per 100 de potassa pura, a 29 pesse
tes els 100 quilos. 

l\Iatèria orgànica còrnia natural, de ro-n per 100 de nitrogen i 2-3 per 
1oo d'àcid fosfòric, a 36 pessetes els 100 quilos. 

Preus per vagó complet. 

Anticriptogàmics i insecticides.- Sofre sublimat, flor , a 23- ,so pessetes 
e~ sac de so quilos i sofre refinat, pur, a 16,6o pessetes el sac de 40 qui
los i sofre precipitat, gris, a 8,so pessetes el sac de 40 quilos . 

Sofre de canó, a 40 pessetes els roo quilos ; sofre de terròs, a 27 p~s
setes els xoo quilos. 

Sulfat de ferro en .gra, a 13 pessetes els roo quilos ; sulfat de ferro 
en pols, a 14. . 

Preus per partida d'importància. 

Bestiar, carns . -Bestiar de llana, anyells, de 4S a so pessetes; pri
mals , a so ; ovelles, de So a 90; porquí gras, de 27 a 28 pessetes 1 'arrova 
de peus Yiu; bovi, de 3,50 a 3,7s pessetes el quilo. 

Gallines , de 18 a 26 pessetes el pareU; pollastres, de 14 a 21 pessetes 
el parell ; ànecs, de 20 a 26 pessetes el parell ; oques, de rC a 23 pess~
tes una. 

Cereals i farines.- Les darreres pluges és indubtable que hauran d'in
fluir molt favorablement en la collita de cereals que esperem, collita que 
en aquests últims temps ja començava a veure's seriosament compro'lJe
sa a causa de la sequedat. ~ o cal dir que les bones noves referents a p.ro-
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ducció porten com a conseqüència gairebé immediata un moviment en les 

cotitzacions dels gèneres interessats. 
Hem de fer constar, però, que, per ara, no s'ha deixat sentir ni poc 

ni gaire l'efecte de les bones noves referents a la collita car les cotit

zacions totes hau ascendit regularment. Els blats, per exemple, hau pujat 

cosa d'una pesseta per roo quilos, encara que els de procedències llunyanef . 

han passat dels sis rals i tot. 
Els ordis _han batut el record en aquesta puja sobtada. :?n •m1 set

mana hi ha hagut partida d'ordi que ha guanyat un duro per ro::~ quilos 

en la seva cotització. 
Com és natural, les farines han seguit poc o molt el moviment de la 

matèria prima, matèria que ara és objecte de moltes sollicituds. En can

vi, les despulles, a'llb una decència estranya, que no té altra explicació 

que Ja relativa abundància de moresc, de què havem pogut gaudir, han 

1nantiugut llnrs preus sensiblement iguals. 
També es mantenen per l'estil els cursos de l'anòs, sense que per això 

siguin massa abundoses les operacions. 
Bla ts : Aragó i Na,-arra, 52 a 54; Castella i Manxa, 50 a 51 ; Extre

madura, 49 a 49,50; Urgell i Vallès, 52 a 53· (Preus eu pessetes els roo 

~ uilos, sense sac, damunt vagó origen.) 
Farines : Força, Ss a no; Extra local, 69 a ¡o; Corrent local , 66,50 a 

67 ; E\ctra Blanca ca:st!!lla, 68 a 69 ; Blanca corrent . Castelló. 66,50 a 67 ; 

Baixa, 56 a 57· (Preus en pessetes sac de roo quilos, damunt carro Bar
celona.) 

Arròs : Bomba Calasparra, 132 a 134; Bomba, 100 a uo; Selecte, 56. a 

57; Matisat, 54 a 56; Bell-lloch, base O, 52 a 53· (Per 100 quilos.) 
Altres cereals : ioresc Plata, 32,25 a 32,50; Ordi Urgell i comarca, 

36 a 37; Escaiola Andalusia, 55 a 6o. (Per roo quilos.) 

Despulles : Número 3, 29 a 30; Número 4, 26 a 27; Segones, 21 a 23; 

Terceres, 19,5C' a 20; Quartes, r8 a rS,so. (Preus en pessetes el s 6::~ qui
los, amb sac, damunt carro Barcelona.) 

Menut (prims), 18 a 19; Segonet, 17 a r8; Segó, 13 a r4. (Preus en 
rals la quartera de 70 litres, sense sac, damunt carro Barcelona.) 

Fruits secs. -Ametlla en closca, mollar, a 220 pessetes els 100 quilos; 

closca forta, a 100 ; ametlla en gra, Esperança primera, a soo ; ídem 

llargueta, a 515; ídem gr~ Mallorca escollida, a 470; propietari, sense 
trossos, a 450. 

Sense que desdigui gens de l'estabilitat que de fa temp venim asse· 

nyalant en el mercat ametllíYola, podem fer notar una petita ba ixa en 

les classes en gra, baixa que en promedi no ha excedit de cinc pessetes 

els roo quilos. Aquesta baixa és un de tants moviments sense importàn· 

cia, que, ara un xic per damunt, ara una mica per dessota del preu mig, 
vénen a donar més forta la sensació de fermesa. 

Les ametlles en closca no ban sofert cap variació en les seves cotit
zacions. 

Avellana negreta escollida, a 95; garbellada, a go; gra, primera, a 
350 pessetes els roo quilos. 

Després d'un període de moviments descendents en les cotitzacions de 
les avellanes, sembla que els preus s'hau assentat. Le transaccions 110 
són gaire nombroses, però sembla que, per ara, en la forma actual, no 
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és probable que vinguin nous moviments fins que eus apropem més a la 
collita. 

Prunes Clàudies, primera, a 25 pessetes l 'arrova; segona, a 15; Mar 
naguet, a 22 ; Màlaga, a 10. 

'Nous escollides, a 170 pessetes els 100 quilos ; colliter, sense trossos, 
a 150. 

Xufles garbellades superiors, a 100 pessetes els 100 quiLos ; .colliter a 100· 
Cacauets pelats, València, a r6o pessetes els 100 quilos ; tres grans 

blancs, primera, a 135 ; dos grans blans, primera, a 100. 
Panses de Màlaga (nou gotims) : cinquenes, a 14; quartes, a 17; 

ccRoyaux», a 25; en gra. a 21 pessetes la caixa de 10 quilos. (Les caixes 
de dos i mig i les de cinc quilos sofreixen un augment per l'import de 
l'e:Jllbalatge.) 

Figues de Fraga, de primera, a ro pessetes la caixa de ro quilos; 
Pinyons pelats de Castella, a s8o pessetes els 100 quilos ; del país, 

a 375· 

Farratges i aliments pel bestiar . - Alfals, 7 a 8; Pall a llargueta, 3 a 
4 ; Palla curta, 4 a 4,50. (Preus en pessetes els 40 quilos, clamw1.t <·;¡¡-ro 
B<• !t'e lona .) 

Polpa remolatxa estranger, 37 a 37,50; polpa remolatxa paíR, 25 ~ 26; 
turló de coco, 26 a 27 ; farin a de llinosa, 25 a 26. (Preus en pessetes els 
100 quilos, amb sac, damunt carro Barcelona.) 

Garrofes : Xipre, 49 a 49,50; Negra Vinaroç, 51 a 51,50 ; 1\egra Cas
telló, 51 a 51,50; Negra Matafera, 48 a 49 ; Negra roja, 49 a 50; Eivissa, 
40 a 45 ; Mallorca, 41 a 42. (Preus en rals els 42 quilos, .sense sac, ela
munt carro Barcelona.) 

Llegums. -Llenties, 6o a 100; faves ExtramadUia o Andalusia, 52 
. a 53; faves estrangeres, 51 a 6o; favons Bxtramadura o Andalusia, 50 a 
51; favons estrangers, 48,5o a 49; veces Castella, 42,50 a 43; veces Sa
garra, 42 a 42,50; veces Andalusia, 41 a 41 ,so ; érps, 35 a 36 ; titus, 
38 a 3'9. (Per roo quilos). · ' 

Mongetes : Castella, no a II5; Mallorca, 78 a 8o; Prat, 65 a 70; Ur
gell i Comarca, 65 a 70; València, 65 a 70; Estranger, segons classe, 
6o a 8o. 

\ 

Cigrons : Saüc, 180 a 185; Blancs ar. alf. 44-45, ro8 a no; Blancs 
ar. alf. 48-50 ; 104-I05; Blancs ar. alf. 52-54, 85 a 86; blancs ar. alf . 
58-6o, 78 a 8o; blancs ar. alf. 00-65, 6o a 62 ; pelons, 55 a 6o. (Preus en 
pesetes els roo quilos, amb sac, damunt carro Barcelona'.) 

Olis.-(Assodació Gremial de Negociants d'Oli de Barcelona) . 
Preus de venda a la plaça : 1 

Oli d'oliva corrent, bo, a 256,10 pessetes els roo quilos; superior, a 
286,95 ; classe fina, a 304,35 ; classe fina extra, a 326,10. 

Mercat sostingut. 
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Oli d~ pinyola, verd, de primera, de r26,1o a 130.45 ; de sègona, de 
121,75 a 126,10; groc, de primera, de 152-20 a: 150,50; groc "de segona, de 

130.45 a 134,90· 
Oli de coco blanc, a rso pessetes els 100 quilos ; Cochín, a 165 ; Pal- ' 

ma, a 205. 
Oli de .llinosa cnt, a 145 pessetes els 100 quilos, sense envàs ; ídem 

cuit, a 153 ; incolor, a 175. 
Oli d~ cacauet comestible, corrent, a 267 ; refinat, a . 277 pessetes els 

roo quilos. 

Ous.- Frescos Vilafranca o Granollers, a 87 pessetes el c~nte; Em
pordà, a 6o ; Eivissa, a 52 ; Mahó, a 66¡; Fayó, a 44 ; Mazagan, extra, a 
46 ; Bulgària, a 44 ; Itàlia, a 58. 

Vins._..:;_ Notàvem l'altre dia que en general la collita es 'ressentiria 
força de la ma,ncança de flors fecundades. A aquest :¡ñal cal afegir, segons 
les notícies que rebem d'Aragó, València i la Manxa, els estralls que en 
aquestes contrades han ocasionat les gelades tardanes. 

Les exportacions han arribat a un grau extraordinari d'activitat. Ah:ò 
i el fet que· més amunt esmentem, fan preveure unes bones vendes per als 
nostres vins fins i tant que es concreti més precisament la collita propera. 

I 

LLUís MA"'RSAL 
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NOTICIARI 

Els cm·ros dels agricultors i la 'taxa de 1·odatge. Responent a la ins
tància que I 'Institut Agrícola Català le Sant Isidre va dirigir al mi nistre 
de Foment de1uanant-li que lliurés de pagar l'impost de c:taxa especial de 
rodatge» els çarros dels agricultors, la Direcció general d'Obr~s públiques 
ha adreçat una comunicació oficial a l'entitat esmentada en la qual li diu 
que no pot accedir a la demanda per considerar-la improcedent, tota ve
gada que encara qu~ el que es cobri amb la dita taxa especial de rodatge 
s'ha d'emprar en la, construcció i sosteniment del Circuit de Turisme, 
també es pensa emprar-lo en la conservació de camins provincials i veï
nals, qu~ són els que més utilitzen els carros de pagès. 

Per tant, hauran de pagar la taxa de rodatge els carros dels agricul
tor:; de les terres de Lleyda, Tarragona i Girona. Els tle la demartació de 
Barcelona no tenen res que veure amb la dita denegació de la Direcció 
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general d'Obres públiques per quant la Diput(!ció de Barcelona té esta
blert un concert amb l'Estat J:er al pagament de la dita taxa de rodatge, 
1 precisament a mstància de l'Institut Agdcola Català de Sa,nt Isidre, 
va exceptuar els dits carros de pages de Barcelona de pagar aquest arbi
lri, en Edicte de 30 d'octubre de 1926. 

La. Estació li.nològica de Vilafranca del l'euadès celebrarà, com coda 
any, un curset breu intensiu d' ¿nologia i d'anàlisi de vins que durarà 
dett dies començant el dia u de juliol pròxim. En número de llocc és 
limitat. Per ésser admès cal sollidtar-ho directame+Jt al Director de la 
Estació. 

La Confederació de Viticultors ha cel!!brat una reunió a València en 
la què s 'estudiaren les bases per a que el govern dicti la llei d'alcohols i 
el corresponent reglament. 

La ]unta de Pro-veïments i els contractes de blat de moro. Diu aixf 
una nota facihtada darrerament : 

"Un número important de peticionaris de moresc, ha deixat de pagar 
l'impol't de les adjudicacions que se'ls ha fet per aquesta Junta, respo
nent a espontània so11icitud d'aquests. 

El contracte de compra-venda realizat entre aquests peticionaris i la 
casa importadora, adquir!'!ix tota la solemnitat des de la data en què 
~s publicà al Butlletí Oficial c~e la província, la distribuCió corresponent 
amb els non:.s de cada un dels sollicitants, o en defecte seu, en ésser 
aquests notificats de la quantitat que els ha correspost en el reparti
ment. 

Espera aquesta JuD,ta que els esmentats contractes es portaran a ter
me, i adverteix que, en cas contrari, es veurà precisada a eliminar dels· 
successius repartiments ·el que així no complís, sense perjudici de la 
responsabilitat a exigir per la informalitat en què haguessin incorregut 
i conseüent publicació de Jlurs ;¡oms a la premsa, segons està previngut. 

Algunes peticions han vingut condicionades amb la circumstància de 
què el blatdemoro sollicitat havia d 'ésser de nova collita. Sobre aquest 
extrem, ha de fer públic aquesta Junta que el blat de moFO seguirà dis
tribuintse com fins ara, seguint l'ordre de les arribades, qualsevol que 
sia la collita de què 'Procedeixi. 

Autoritzacions pe¡· a pl·anta1' tabac. La Gaseta ha publicat la con
cessió d'autorització per assaig del conreu de tabac a Espanya, en el 
present any de 1927, segons el disposat en el reglament de 30 de desem
bre de 1919 i al previngut en la convocatòria aprovada per Reial ordre 
de :..s de setembre de 1926, a alguns conr¡!adors que ho sollicitaren de 1es 
províncies d'Albacete, Alacant, Almeria, Avila, Badajoz, Baleares, Bar-
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celona, Càdiz, Ciudad Real, Còrdova, Cuenca, Girona,, Guadalajara, Gui
púzcoa, Lleyda, Huelva, Jaen, Leon, Madrid, Oviedo, Santander, Sevi
lla, Tarragona, Vaiència, Valladolid i Saragossa. 

El concurs de sauTis que lla de celebrar-se amb motiu del IV Con· 
grés de Regs crida molt l 'atençió del públic, tant el t ècuic com el profà. 

El nombre d'inscrits passa de zo, encara que sempre és possible que 
n'hi hagi uns quants que es retirin a darrera hora. 

En el nombre pròxim donarem una detallada infonnació del Concurs. 

La producció i importació dt vi a l'Argentina 

La Casa d'Amèrica de Barcelona ha publicat les següents dades 
oficials de la producció i de la importació de VI a la República Ar
gentina. 

La producció en els últims 

1922 : ... 

anys ha estat : 

4.968.126 hectòlitres 
1923 5·440·367 )) 
1924 5·52!.371 )) 
1925 6.504.176 ll 

1926 5.284·532 )) 

.En conjunt pot dir-se que la producció va augmentant. 

Les importac.ions, en canvi, va,n düminuint' d'una manera sen
sible. Heu' s c. quí les import2cions en els ·primers semestres . dels 
mateixos anys : 

1922 41·945 hectòlitres 
1923 40·543 » 

1924 40.522 )) 

1925 53·175 )) 

1926 20 .841 » 

L'Argentina, doncs, tendeix a proveir-se a sí mateixa . 

llllflllllllllllllllflllllllllllllltltiiiiii111UIIUIIflllllllfiUIIIIffiiJIIIIIUIUUtt111111111111JniiUIIIIIII1111111UUIIU111UIUIIIIIIIUIIUIIIIIIIII 

LI SOL Insecticida indispensable a l 'Agrlcnltnta , la Ramaderia i Ja Higiene 

Demanl'sel fulletó <El Usol en Massini, 79 
Agricultora• que.nmetemgratis VALLES GERMANS Sa.ns-Baml0111 
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Rn aquesta secció conte<tarem gra
tuïtament i per torn rigorós a totes 
les consultes que facin els lectors 

F. C., Soller. Els nius trampes consistebren en una mena 'de caixa 
llargaruda proveïda d'una porta d'entrada. Aquesta porta es deixa ober 
ta . La g~llina en entrar en . la caixa per pondre }'ou, toca un piu que 
aguanta oberta la porta i la fa caure tancant la caL"Ya. D'aquesta manera 
queda empresonada. Mentre la gallina és dins l'encarregat del galliner fa 
altres feines; quan calcula que ha post l'ou- al cap de deu, vint o trenta 
n¡.inuts-va a mirar si efectivament és així. En cas afirmatiu obra la por
tella i dóna sortida a la gallina ; en cas negatiu la deixa· una altra es
t0na. En sortir la gallina del niu hom es fixa en l'anelleta que cada una 
ba de portar a la pota i anota en un full que Ja gallina número tants ha 
post un ou. D'aquesta manera sap com es porten les seves gallines i pot 
eliminar les males ponedores i pot emprar per la reproducció els ous de 
les bones ponedores. Aquest és 1 'avantatge del niu trampa. De llibres en 
èastellà sobre avicultura no n'hi ban gaires de recomanables. El millor 
potser és el de Voitellier, A'ViC1Lltura., traduït del francès i publicat per 
la casa Salvat de Barcelona. osta 12 pessetes. 

El mateix haig de dir-li dels llibres sobre malalties de les plantes. 
Puc recomanar-li : 

G1'é11.aux. Entomologia ag·rícola .. 
Delacroix y Maublanc. Enfermedades pamsitarias d,e las plantas Cltl

ti'Vadas (Bolets). 
De~acoix. Enfennedades 110 parasitarias de las prantas. 
Tots tres són traduïts del francès i costen ro o 12 pessetes cada un. 

Sórt publicats per Ja èasa Salvat. 

]. M., Mollet del Vallès. Per explicar l'atac dels frares en el ·eu fa
var hem de dir-li que les llavors d'aquests paràsits poden estar en el ter
reny, sense perdre llur facultad germinativa, fins a deu .anys, segons al
guns autors. El repòs durant tres anys és, doncs, insuficient. D'altra 
part els frares es desenrotllen principalment en les primaveres més aviat 
eixutes, en terres seques, lleugeres, poc profundes i pobres. En sòls rics 
i profunds les plantes pateixen menys i en anyades humides i en terres 
plujoses els paràsits no es desenrotll en tant. 

J.es llavors dels frares són escampades pels ocells, pels vents i amb 
els adobs contaminats. 

Pràcticament es pot dir que els remeis són preventius. Con~isteixen 
a no cu~tiva.r plantes atacables pels frares durant uns quants anys ; en 
adobar amb clorur potàssic que, segons sembla, dificulta la aparició del 
mal i sobretot en terres encara sanes, en no emprar llavors infestades. 
Per :<eparar les llaYors de frares, es tira la llavor a sembrar en aigua : 
la grana dels frares neda i es pot recollir. 

L'únic remei curatiu aconsellable és el d'extirpar els pedunculs flori
fergs a mesura que van apareixent. 
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A. T., Callús. El magraner pol empeltar-se de tascó i a ull dotmint. 
T. 'empelt d~ tascó es fa tallant les branques, fent en elles una esquerda i 
ficant en aquesta un trocet cle brot tallat en punta. Es fa al març o a 
l'abril, segons el; llocs, quan la saba comença tot just a moure's. Tam
bé pot practicar-se a la tardor si l'hivern no és gaire fred, però és mi
llor fer-1o a la primavera. Suposem que ja sap com s'ha de preparar la pua 
per fer aquest empelt. 

I/empelt a ull dormint es fa ile la manera corrent a últims d'estiu, quan 
el moviment de la sab.a èomença a disminuir. 

C. S., Reus. Per les mongetes ens SI!ID.blen preferibles els adobs quí
mics ; els fems no donen tan bons resultats. Pot emp.rar per cada cent 
metres quadrats la fórmula; 

Sulfat amònic . . . . .. 
Superfosfat . . . . .. 
Clorur potàssic .. . 

Dongui-la en sembrar. 

2 quilos 
8 
2 

S. S. F., Sans. Es molt diHcil de indicar a quines distàncies de les 
partions de les finques es poden plantar els arbres. Les ordenances de 
Santa Cília són contradictoris i poc clare3 ; el còdic civil' estableix que 
els arbres s'han de plantar a dos metres de la línia divisòria i els arbus
tos a so centímetres. El millor en tots els casos és amotllar-se als costums 
ilel lloè on es fa la plantació. 

R. s . 
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~ Algune-s de les obres d'Agricultura ò 
~ en francès de venda a. la llibreria ~ 
~ Catalònia, 17, Plàça Catalunya, 17 ~ 
ò ò 
~ ~ 
ò ò 
~ TI"TOL ~ ò AUTOR PAGINES PREU ò 
~ Levéque Ce que tout agriculteur doit savoir 357 5'00 Ptes. ~ 

Gu'lllin Anal¡•ses Agrícoles 420 6'00 
Ò Bussard Arboriculture Fruitière 520 7'50 Ò 
1t1 Voitellier Avkulture 328 10'00 Fr. 1t 1 
y Voitellier Aviculture . Les races de volailles 284 S'OO Ptes. V 
6 Chenevard Alimentation Rationelle des Volailles 131 1'50 6 
t Rodillon Guide Pratique de la Basse-Cour Moderne 127 2'00 • 
'IJ Rey La culture Remuneratrlce du Blé 211 1'75 ~ 

~ 
Boullanger Malterie, Brasserie 352 10'00 Fr. A 
Lesse Chasse, Eleva ge et Piegeage 447 7'50 Ptes. l•l 

\"1 DUUoth Zootechnie, Chévres, Porcs, Lapins 432 6'00 1t¡ 
V André Chimie Agricole (2 Vols.) 460 12'00 V 
6 Rolet Les conserves de Fruits 455 7'50. • ~ 

1
f
1 

BuRsard Culture Potagère, et culture Maraichère 524 7'50 A• 
V Guiohard Microbiologie du Distillateur 392 7'50 l.l 
A Guiohard Chimie du Distillateur 408 7'50 1+1 

§.
{.l Boullanger Distillerie Agricole et industrielle (2 Vols.) 405 15'00 V 

Cuniasse Memorial du dist illateur Liquoriste 297 15'00 Fr. 6 
\"1 Garola Engrais, La Pratique de la Fumure 352 10'00 Ptes. ~~ 
V Petit Les Engrais en Horticulture 274 5'00 V 
A GUJet Nouvelle Flore Française 781 13'80 Fr. A 
{tl Jumelle Les Húiles Végétales 496 7'50 Ptes. e,; 
A Martin Laiterie 400 6'00 ¡+¡ 
lfl Rol et Industries Annexes de la Laiterie 368 5'00 V 
'IJ Corvez Manuel du Laitier-Crémler 304 6'00 ~ 

Perrin Guide Pratique pour L'Analyse du lait 344 2'00 A 
À Diffloth Zootechnie, 1laces Bovines 464 7'50 ~~ 
;f¡ Larbaletrier Vaches Laitières 339 3'50 1t1 
V Devaux L'Éieveur de La pins 461 4'00 Fr. V 
6 Charon La pins Lapereaux & Cie. 302 9'00 6 
f Coupan Machines de Cultute 476 7'50 Ptes. • 
'IJ Coupan Machines de Récolte 508 7'50 ~ 
¡+¡ Kayser Microbiologie, apliquée à la transformalion A• 
y des produïts Agrícoles 390 10'00 {.l 
A• Ammann Meunerie, Boulangerie 527 7'50 1+1 
l.l Diffloth 3ootechnie, Moutons 424 6'00 V 
¡+¡ Rolet · Plantes à Parfums et plantes Aromatiques 432 6'00 6, 
V Jumelle Plantes acondiments-Piantes Medicina les 119 1'75 
6 Lemaire Les Ruches, Choix et Amenagement 111 2'00 ~ 
t Lemaire Les Habitants de la ruche 125 1'50 A 
'IJ Ausoher L'Art de Decouvrir les sources et de les capter 350 5'00 C.' 
At Wery 'Viticole et Vinicole 148 3'75 ¡+¡ 
l.l Saillard Betterave et sucrerie de Betterave (2 Vols.) 588 12'50 V 
1•1 Paoottet Vins de Champagne et vins Mousseux 420 6'00 6 
V Paoottet Viticulture 553 7'50 l 
Ò Paoottet Vinification 463 15'00 Fr. V 
t Vermorel Utilisation des sous-produits de la vigne et Ò 
~ du vin 155 2'75 Ptes. ~ 

ò o 
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VENC la meva existència de primera classe en 

RAMAT BOVÍ CAST ANY SUÍS 
s'inclouen 15 caps bedells dels dos cèlebres braus pre
miats a Su1ssa «SAMSON» M. M. 2078 i «ZJER, M. M. 947. 
Única i immillorable ocasió per als ramaders. 

E. Gartenmann, Gutswírtschaft, RIETHÜSLI B. BRAUNAU 
(kt. Thurgau) Suïssa Telèfon 543 

USINES SCHLCESING FRERES & C.0 -MARSELLA. 
Casa fundada en 1846 Sotielal Anònima per a11ions - Capita 1: 3.600,000 francs - Tres fàbriques: Marseille, !eptemel i Arils 

SOFRE GLORIA. SCBLCESING 
Sofre a combustió, sense goteig. Puresa garantida 95 •¡0• Constitueix l'ensoframent ideal, 

pràctic i econòmic de tudres, bocois i pe~ a tots els usus enològics 

Tractament dels vins, ensofrat del most, etc. 
Suprimeix amb gt'an avantatge les metxes ensoft'ades 

Por a lnfo;mes i fullets dlrlgJr.se a 

J. DORGEBRAY, Via Laietana, 19 BARCELONA 
lmport¡¡tdor exclusiu i dipositari general por a Espanya 

TALLERS PFEIFFER 
A. CASA JUAN AP PEIPPER,Bnglnyer Industrial 
Pere IV, 109- Casa fundada en 1855- Barcelona 

Fundició i consti'Ucció de maquinària en general -
Especialitat en maquinària per a elevació d'aigües -
Fabricació d'olis - Elaboració de vins - Bomiles 
d'èmbol pe,r a totes les aplicacions - Prems.es i bom
bes hidràuliques - Trens de sanejament - Arades -
Molins de vent- Cilindres de paper per a calàndries
Tuberies- Preses i vàlvules de totes classes, etc. etc. 

Maquinària Agrivola Moderna 
Trituració I polvorització Demaneu Catàlegs a 

MAURICI HENING 
FLORS, 5 

(entr·e el carrer i la Ronda de Sant Pau del te:¡a.tre Ol y-mpia) 

INNOMBRABLES REFERENCIES 
Per a blanqueJar, pintar, desinfectar, 
polvoritzar arbres, sulfatar, etc., etc. 
Polvoritzadors a tracció, motxilla, etc. 

)1 o I i Patentat 
R oyal-Triumpb 

Per a pinsos I tota mena de productes 
Matxucadores, Molins. etc. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citen AGRICULTURA 
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ALTHEIN 
PJNSO MELASSAT SEC 

PER A TOTA MENA DE 

BESTIAR - RENDEIX LA 

MAJOR UTILITAT EN 

L'ENGREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

AL~fHEIN 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citen AGRICULTURA 



Cryptol Sulfut·os Truffaut 

. . 

Tractament eficaç i 
sumament econòmic 

ESPECIALITATS AGRÍCOLES 

G. TRUFFAUT S. A. 

I . 
~ . 

~C-O_L_E_S ________ __ 

I "CL·ETRAC" 

I ;~;~~f,~~~~~~~:~0~;~;É públique.. 

J Malacat "HER~p~a~.:~,~: .!::::.~: 
el més útil en treballs de gran re
baix per a .Plantac:;ions de vinyars, 
a,rbredes, etc., així com per a l'eleva
ció í .arrossegament de pesos grans. 

Demanin-se catàlegs als representants 
per a Bs,t>anya 

:AUTOMÒBIL SALÓ 
Trafalgar, 52- BARCELONA 

a-o-~,..~---.., 
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