


AGRrCULT URA I RAMADERIA 

íREIXAT8 i TANQUE8 1 

Galvanitzats amb els més moderns procediments 
Gran Premi i Medalla d'Or. - Exposició Internacional de Barcelona, I929-I930 

Ramaders: 
Recomanem l' "A L A M B R E R A" 
per a xarxes i tancats per al bestiar BOVÍ, CABALLÍ, 
PORQUÍ i especialment per al LLANER, per estar 

exempt de punxes . 

A vieu ltors: 
Useu per al vostre GALLINER, el 

Modern reixat patentat de Forma 
M• t Uniformitat en les seves malles. - Molt 

lX a - resistent. - Econòmic 

Per a comandes a les Fe rr eteries i E sta bliments Aví col e s 

SOL·LICITEU CATÀLEG- IL·LUSTRAT A : 

Direcció postal: Apartat 55. - Direcció Telegràfica: ·Peinalambres•. - Direcció Telefònica: 2105 i 2250 

Agrairem als nostres lectors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA e n dirigir-se als anunciants 



GRANS I FARINES 
DE TOTA MENA 

ELABORACIONS ESPECIALS 

d'Alfals, en farina.-Civada, espunta 
da, aixafada, farina integral. farina se
dassejaòa, etc.-Ordi.- Id. id. Moresc, 
tranquilló, pelat, semolina, fariñes.
Arròs, i els seus derivats, Segó.-tur
t6 i llurs farines.-Lii i la seva farina, 

etcètera. 

·. 
~GIUCUL TUitA I RAIIADBRIA 

La seva qualitat insuperable proporcion-a 
l'augment del 25 °/0 en la producció d'ous¡ 
conserva la vitalitat a les ponedores¡ asse
gura la robustesa i desenrotllament de to-

ta mena de bestiar. 

RANXOS AVICOLES 
Alimenls especials per a Pollets I Ponedores 
N.0 O • Bateria N.0 1 - Pollets 
N.0 2 ·Crescuda N." 3- Engreix 
N.• 4 • Posta"====N=·=· S· Normal 

' N.• 5 - RANXO «Potquh• 
N.• 7 ·RANXO «Contlln 

ALIMENTS CONCENTRATS 
NUTRE-Avlcola NUTRE-Concentrat 

Farina, de peix, les qual\ tats més se- PREU PER SACA DE 50 OUIWS, 13'50 PESSETES NUTRE-Porqul NUTRE-Bovl 
Jêctes, importades d'Escandinàvia. 

Farina d'ossos, tri-esterilitzada i pe- Llet en pols, completa I sense gras• DESINFECTANT ~ 
!ada. sa - Oli de fetge de bacallà IIIIUTitiDI • • 

Farina de carn, de les més impor- CIVADA ESCORXADA 
tants frigorífiques del món. SOYA (BAGAZO) EN POL S I L 1 QUI D 

Demaneu folletons i cotitzacions mensuals que sempre seran les més econbmlques en igualtat de qualitats 

Representant a Madrid: MANUEL RAMOS I VILLASANA-Atocha, 77, pral.-Telèfon 77569 

A(rairem al~ nos~r6!llectors que es~en~\n ~G~¡CULTUR~ I RAMADERIA en diri2ir·se als anunciants 



AGIUCUL TURA I RAMADERIA 

Granja Avícola 

BANÚS 

Vós podeu obtenir grans benefi
cis amb 

Leghorns estirpe 

BA NOS 
Demaneu la nostra 
LLfSTA DE PREUS 

R¡çA Leghorn Blanca 

L A M ÉS 

IMPORT ANT 

D'ESPANYA 

Passeig de la Mina 
Telèfon 37 s-X. 

Exposició , Ven des , 
Encàrrecs i Corres

pondència: 

Carrer de Jesús, 27 

Telèfon 37 s-R. 

Telegrames: 
•RESTMUNICH• 

REUS 

és l' única especialitza: 
ció de la nostra granja 

REIXATS 
de fil metà Hic de vàries menes per a 

Tancats, Galliners, Colomars, eté. 
Filferro, Teixits metàl·lics, Garbells 

per a cereals 

RAMON TO MAS 
Oficines: Bofarull, 59 i 61.- BARCELONA 

FÀ BRIQUES A: 

BARCELONA - SABADELL i IZALZU (NAVARRA) 

Oficina , Tècnica 
Informacions Treballs Agricoles . 

I 

Intervencions en compra-venda de finques: 

Projectes d'explotació agrícola: Valoració de 

finques: A nàlisis ag.rícoles: Tractaments con

tra plagues del camp: Estudis i fórmules d'a

dobs: Fórmules d'alimentació del bestiar: Es

tadística econòmica de mercats: Aixecament 

de plànols : Plantacions de fruiterars: Nivella

cions: Planejaments de regadius: Estudis viti

vinícoles: Clarificacions i correccions: Elabo

racions a preu"s convinguts: Desfons de ter

renys amb tir directe i amb mala~at (bògits). 

Anselm Clavé, 40- GRANOLLERS- Telèfon 71 

Guanos-Drogues-Sofres 
Adobs per a les terres 

Premiats en I 5 Exposicions Nacionals i Estrangeres 

GUANO AMONIAC FIXE 
Adob complet aplicable a tots els conreus 

Adobs especials per a Ja 
vinya, patateres i hortalisses 

GUANO 
SOFRES 

PROVENÇAL 
GARANTITZATS 

Flor de Sofre - Sofre sulfatat 
Sulfatina Esteatina cúprica 

SULFAT DE COURE GARANTIT 
Superfosfat de calç. - Escòries Thomas. -
Nitrat de Sosa.- Sulfat d'Amoníac.- Clorur 
de Potassa.- Sulfat de Ferro.- Kainita, etc. 

Drogues matèries per a les adoberies 

GUANOS DROGUES SOFRES 

ALESAN 
SOCIETAT ANONIMA 

Via Laietana, 23, pral. B, Xamfrà amb la Plaça de l'Angel 

BARCELONA 

AllTairem als nostres lectors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



AGRICULTURA r ·RAMADERiA 

--~------------------QUI N ·T A 

EDICIÓ 

Form a un volum en octau de 368 
pàgines, mé!: de 40 gravats, 8 là
mines en neg re fora de text i vuit 
pàgines en les quals, sobre mag
nlfic paper estucat es rep rodue i
xen, a tot color, bellíssims exem
plars de setze races de con ills . 

Coberta a z ti ntes. 

Per Ramon J. Crespo 
Professor d ' Avicu ltu ra 

i Cuniculicultu ra 

En e o N E I o s y e o N E J A R E s I trobareu tot el 
que necessita saber tot bon criador d'aq uests productius 
rosegadors. Els títols de ·les matèries q ue desenrotlla ex
tensament i documeu tac:l ament, donen idea del q ue és P.] 

ll ibre: 

!.- Origen de l conilL- Il. Breus nocions sobre Anatomia 
i Fisiologia cuniculicular.-III. Com començar la cria de 
conills.-IV. Allotjament:- V. Alimentació. - VI. Repro
ducció.- VII. Els llodrigons. - VIII. Racf!s principals de 
conills. - IX. Patrons vivents de cada raça.-X. Cobaies 
o conillets d 'Indies.-XI. Comptabilitat del coniller.-XII. 

Regles p er al cr iador. · 

La quinta edi ció és molt més exten sa que les anteriors. EI text, clar, plaent 
i senzill , està complem entat per la imatge a rt(slica, còpia fidel de la realitat. 

-PRE U DE L 'EXEMPL A R : 8 PESSEl ES. 
P e r 8'5o pessetes e s tramet per correu c ertificat. 

EL èULTIVA DOR MODERN - Trafalgar, 76 

Telèfon 18744 - B~RCELONA 

GUERRA ALS CADELLS 
Defense u les vostres collites. Mateu els cadells de les pa
tates , cebes i tota mena de plantes dels vostres horts . Evi
teu la te rrible plaga que destrueix les vost res hortalisses. 

EMPREU SEMPRE , L'INFALIBLE I ECONÒMIC 

CADELL MAT 
No perjudica les plantes, ni la terra 

No s'ha d'emprar en planters 
Us respo nem de l'èx it . E stem disposats a fe r una prova 
gratis en e l vostre hort. No us caldrà més q ue telefonar 
a la nostra fàbrica i us demostra rem pràcticament l'efi-

càcia del nostre Cadellmat 
S'expedeix en llaunes de 12 i 20 quilos, 
i en barrils o bidons de 100 o 200 quilos. 

MANERA D'EMPRAR EL CADELLMAT 
A m_esura que raja l'aigua dintre el reguerot, es va tirant el Cadellmat 
a nug_ de porró. Procurar que tota l'aigua de la regad a conti ngui igual 
quantitat de producte. No deixar de tirar-hi el Cadellmat mentre duri 

l'operació de regar. 

Agricullors: Se us in vila a !er una prova gra lis. Demaneu-la al tel. 33328 ·Barcelona 

Fabricants: VALLÉS GERMANS, S. A. - ~assini, 79 
( S A N S ) BARCELONA 

I 

DANmL ROBERT - Clarís, 72 - B A RCEL O NA 

CONILLS 
Tenim existència per a la REPRO

DUCCIÓ DE L A RAÇA 

-PENEDÈS 
ACREDITATS .. SE'l' ANYS DE SELECCIÓ 
Pesen dos quilos al moment de 
servir-los. - 6 ptes. exemplar 

Pugons - Erugues 
ELS DESTRUIREU DE MANERA SORPRENENT AMB 

NICOTINA INSECTICIDA 
ESTRElLA 

;: MA R CA:: REGISTRADA 

VE R Í 

Màximes concentradons·Preus mínims 
S 'expedeix en tres formes: N'I COTIN A PREPARADA "LA ESTRE
L LA", a la qua1 sols s'hi ha d'afegir aigua.-NJCOTINA TNSECTlCIDA 
"L A ESTRELLA" , la qual té 97 per 100 de substàncies actives.
SULFAT DE NICOTINA INSE CTICIDA ''L A ESTRELLA", el 

qual té, almenys, el 40 per 100 de substàncies actives. 

Alerta amb les imitacions que ho imiten tot, però no 
la qualitat. 

BARCELONA: Comercial Anònima Vicens Ferrer. - Societat Anòni
ma de Drogueria Vidal i Ribes, Plaça del Born, 8 i Hospital, 2. -Soler 
i Mora, J aume I, 18. -Establiments Dalmau Oliveras.- Tgnas1 Coni-

llas, Llúria, 11. 

Miquel Casals, Llavaneres. -S. Suñé Ribera, Lleida. - Flll d'Angel 
Ferrer, Manresa.- Francesc Miró, Martorell. -Josep Antic, lataró. -
Martí Fité, Mataró. - Kosend Fises, Prat de la Riba, 18, 'ant Boi -
Francesc Coll, Sant Sadurní de Noya. - Cooperativa del Sinqicat 
Ag rícola, Teià. - Josep Rovira, Casa Vicentó, Vilafranca del Pene-

dès. -Lluís Font, Vilassar de M.ar. 

VENDA A L'ENGRÒS: 
FRANC E SC NUBIOLA. • Cortst-.648, pral ., 1.• (xamfrà Claris) 

Telèfon 110S7 -BAR C !!.L ON A 

Agrairem als nostres lectors que esmentin AGRICULTURA I RA1V1ADERIA e n dirigir-se als anunciants 



At';RTCULTURA l RAMADERIA 

¡ ltt•~it~••l 
Enriquiu ~ voslr-es hisendes r 

_,. I • • ~ ' \ -;f' }I v 

'instalant · ele·c~ro fo 
- . ·, "7 

"f 

motobombas per 

I ' 

recs de~_[j_ocompara ble acrèd.irada 

.r) .. -., ... 

marca 

JAUME CU IXART-Maraga ll ,17ai23-BADALONA 
• 

P------------------------------ -----------------------------------------------~ 

Ins tal:lació completa per a rentar, trinxar i batre les olives 

Constructor: GABRIEL PUJOL I. PARÉS .. Dr. Robert, 4 7 .. ·RE U S (Tarrago~a) 

Especialitat de la casa en tota classe d'insta!· lacions Oleícoles - Premses hidràuliques (construïdes 

amb bigues d'acer) - Rentadores, Trituradores i Batedores per a Olives 

F a e i 1 i t o P · e s s u p o s t o s i Ca t ~ 1 e g s p e r a I N S T A L· L A C I O N S C O M P L E T E S O P A R C I A L S 

Agmirem als nostres lectors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciant~ 



La renda • JUSta de 
En el problema palpitant que ha promogut 

Ja Llei de Contractes de Conreu en l'agre ca
talà que votà el Parlament de Catalunya, 
anul:lada després pel Tribunal de Garanties, 
i tornada a promulgar per l'esmentat Parla
ment i l'addició de donar-li caràcter retro
actiu, amb manifesta rebeHia per part de 
dit Parlament, hem de convenir en què 
la clau de la qüestió és la renda justa que 

ANY XVIll - NUM. 7 

JULIOL DE 1934 

DIES DE SORTIDA: EL I. ER DE CADA >fES 

UN SOL NÚMERO: UNA PE ETA 

SUBSCRIPCIÓ: 
Per 101 el país i Amèrica, un anv. 10 p1cs. 
Altri!S països. . . . . . . . · . 15 ptcs . 

RF.oAcc•6 , Ao~!I:<ISTRAcró: TRAFALGAR, ï6 - TET.RFON, 18714 - R .\Re EL oN A 

la terra cultivada 
d'aquesta llei i la justícia d'aqueixes noves 
rendes projectades o més ben dit, fixades en 
l'esmentada Llei de Contractes. Ens perme
tem refrescar la memòria als nostres lectors 
sobre tan important extrem. 

La renda de la terra és sens dubte la re· 
muneració al capital terra, capital estalviat 
i destinat a la producció agrícola, de notable 
variació, però, que potser ens sigui permès 

dubtable que comparant le sumes d'aques
tes dues columnes, es trobarà una diferèn;
cia, essent indubtable que aquesta corres·
pongui al capital terra, per la seva interven
ció directa en aquestes produccions, i per 
tant aquesta serà, i no altra, la renda justa, 
que podrà coincidir o no amb el tipus d'ar
rendament corrent, influint en a ixò la llei 
d'oferta i de demanda. Tal és la tècnica de 
l'Economia Rural, en aquesta matèria. 

correspon al capital terra, en estat de cultiu, concretar d'una manera encertada i tècnica. 

Si el cultiu és deficient o descentrat, la 
renda podrà ésser escassa o nuHa. L'equivo
cació s'ha d'imputar a aquell que no va sa
ber interpretar la funció agrària i eGonòmi
ca d'aquesta finca. 

i a base que la terra és un element de pro- Suposem una finca qualsevol destinada a · 
ducció, amb finalitats socials, més que un · un normal i racional cultiu. Amb la compta

factor de renda. 
Si hom aconseguís separar aquest proble

ma de la política que l'ha emmetzinat i el 
portéssim al terreny de l'Economia Rural, 
d'on no hauria d'haver sortit, si això fos pos
sible avui, la solució seria ben fàcil i senzilla. 

Deia el lletrat senyor Hurtado davant el 
Tribunal de Garanties, en defensa de l'es
mentada Llei de Contractes de Conreu, que 
la renda ha d'ésser justa. 

Evident. A això han de tendir tots, tant 
propietaris, com conreadors, en les seves di
ferents formes contractuals. És un problema 
d'ètica. Però l'esmentat senyor lletrat no en
tengué en determinar els límits en els quals 
es troba aqueixa sisena part. Això hauria 
estat una base essencial de la qüestió que es 
discuteix, però fóra comesa d'un lletrat. 

Fins a quin límit és justa aquesta llei, ens 
"]lreguntem nosaltres? Ho serà amb la rebai
xa automàtica que es fixa en aquesta llei, 
sense que s'hagi demost:at el qual fa suposar 
.que és una rebaixa arbitrària. En quins fo
naments es funda aquesta rebaixa? No ho 
era abans de proclamar l'actual Règim? 
Quins tècnics especialitzats han assenyalat 
aquests límits, entre els quals hauria d'os
-ciliar aquesta renda justa? 
-Si no se'ns contesten aquests extrems, si 

no veiem que hi ha en aquestes moclifica
cions l'única influència i intervenció agronò
mica .. haurem de dubtar referent a l'equitat 

G RÀFIC 
A------------------~---------------B 
I R R' R" 

e 

I 
G G' G'' 

·i 

La recta A, B, expressa el nivell de preu dels pro
ductes; en aquest cas seria ací el percentatge . -
A, C, línia de despeses de cultiu . - G, G', G'' , 
despeses de cultiu.- R, R', R" rendes variables. 

bilitat a la vista podrem determinar la ~urna 
de totes les despeses de cultiu dur~nt un 
terme mig de cinc o deu anys, incloent un 
prudencial i corrent benefici industdal que 
correspon a la direcció de l'empresa agríco
la. En una altra columna no serà clifícil con
signar els ingressos de tota mena que s'ob· 
tenen amb l'esmentada finca en el mateix 

període. 
- Si, com hem dit, el cultiu és racional, si la 

intensitat cultural arriba al límit que perme
ten les energies naturals d'aqueixa finca, si 
e} capital inteHigènda entra en joc, és in-

El professor d'Economia política Klewi
wachter expressa el que és la renda de la 
terra de la manera clara que expressa el 
gràfic que acompanya aquest treball. 

A menors despeses culturals correspon 
major renda, tenint en compte la interven
ció de la fertilitat n,iitural, i dintre un e,::ultiu 
nor~al. Així el valor de la terra i de la ren
da són majors. 

Quan el preu de l'arrendament és inferior 
a la vertadera renda, cas fn~qtient a Catalu
nya, és major la utilitat del cultivador o ar
rendatari. 

Exemple: l'època de gran exportació dels 
vins catalans a França. 

Se'ns dirà que tot això és de moll difícil 
realització en Ja pràctica, ja que es necessita 
una comptabilitat en cada finca, el qual no 
és corrent; però si les circumstàncies políti
ques del Partit de l'Esquerra exigien una 
major equitat en la renda de la terra, i no 
essent omniscients els nostres diput~ts (el 
mat:eix error es cometé al Parlament espa
nyol en ctiscutir·se la Reforma Agrària, i 
així ha sortit això) s'havia d'haver escoltat 
la Tècnica agronòmica o almenys que pre
valgués la seva opinió, segons se'ns diu, la 
qual segurament hauria dictat unes nor
mes· que s'apartessin del tipus arbitrari o 
matemàtic que informa aqueixe lleis del 
Parlament de Catalunya, acostant-se quel
com més !J.l'equitat i a la justfcia. 

Legislar contra les lleis agronòmiques, és 
exposar-se destruir aquella l,lllitat i . arm~-
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nia que dominava en l'agre català, i així ha 
resultat. 

És necessari consignar ací, que els propie
taris de la terra de la passada generació 
resolgueren el problema de la terra i la seva 
renda d'una manera noble i generosa, con
vençuts que en fer-ho així complien un deu
re cristià¡ sabien bé que el masover i el par
cer havien de viure folgadament, com també 
la seva famflia¡ i que si aquests es beneficia
ven justament de llur penós treball en la 
terra, tot això es traduïa en millorament de 
la hisenda, i per tant, n'eixien beneficiats els 
propietaris al mateix temps. 

Així, en efecte, prosperà l'agricultura ca
talana d'una manera exemplar i envejable, 
després d'una reconstitució dels vinyars de
vastats per la plaga filoxèrica, renaixent 
aqueixa riquesa després de tants sacrificis, 
i en la qual tant intervingué l'il:lustre pro· 
pietari don Marc Mir i Capella, la tasca del 
qual secundàrem des del viver provincial de 
ceps americans, que fou el mitjà més positiu 
per a aconseguir l'esmentada reconstitució 
de la riquesa viti-vinícola de Catalunya. 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

Juntes arbitrals a les comarques afectades 
per aqueixa enutjosa situació. Aqueixes Jun
tes es formaran de dos propietaris de reco
neguda competència, entre aquells que por· 
tin directament llurs finques, i no figurin en 
cap partit polític. Dos masovers o parcers 
en els quals concorri aquesta circumstància, 
presidits per Enginyers agrònoms de verta
der prestigi, dels quals sortosament no en 
manquen. A aqueixes Juntes es portaran les 
corresponents revisions, que podran pro
moure qualsevol de les parts . 

Les esmentades Juntes asenyalaran les 
modificacions que en justícia corresponguin 
a la renda de les finques en qüestió. Els lau
des seran obligatoris, i de no aconseguir-se 
conformitat, es passarà al senyor Jutge de 
primera instància per llur immediata execu
Ció, establint-se les sancions necessàries que 
la superioritat assenyali als que no complei-
xin l'esmentada sentència . 

I com que no hi ba res nou al món, hem 
de consignar que el Senat francès es propo. 
sa seguir un conveni semblant en aqueixes 
revisions. 

Consisteix en què no havent · acon. 
seguit el Jutge corresponent l'avinença de 
les parts en la possible revisió de rendes, 
nomena un pèrit per cada una de les parts, 
amb el·qual el Jutge té suficients antece
dents per a dictar una sentència basada en 
un informe pericial, i autoritat per a què si
gui executada. 

El procediment francès, és encara me.nys 
democràtic que no el que proposem nosa!· 
tres. Hem de convenir que el sistema repu· 
blicà francès no és sospitós. 

Aquesta és l'única fórmula agronòmica 
possible per a restablir la pau a l'agre ca· 
talà. 

IsmoR AGUILÓ I CORTÉS 
Enginyer Agrònom 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4. ............................................................................................................................ 

D'ací varen néixer aqueixos nombrosos e I . . . d I f 
Sindicats Agrícoles, a l'ensems que les Coo- u LlU .superJnlenSIU e es arra tgeres 
peratives d producció vinícola, amb llurs 
edificis i material modern, els quals consti
tueixen el pas més gegantí i beneficiós que 
ha donat Ja viticultura catalana, arribant, 
amb la col:laboració de les Enològiques de 
Vilafranca i Reus, a la perfecció en l'elabo
ració del vi, cercant tipus apropiats per al 
consum interior i sobretot per a l'exporta
ció, avui tan decadent, el qual ba sabut 
apreciar, especialment, el mercat suís, de 
tanta importància per aJs vins blancs i ro
sats del Penedès. Els noms dels companys 
Mestres i Oliveras, són dignes d'imperible 
record i agraïment. 

Els propietaris dP la terra catalana tenen 
llurs contractes en llur ~ajor part, fiats en 
la bona fe d'ambdós contractants, i venien 
atenent les necessitats, sobretot els maso
vers, de llurs famílies, considerant-les cern 
una continuació de la pròpia. 

¿Què en resta d'aquella pau i armonia al 
camp, després d'haver sembrat aqueix virus 
de discòrdia, de desconfiança i de guerra 
sorda? 

És la política d'uns quants que han creat 
aquesta enutjosa situació. 

Solució que s'imposa.-S'ba de portar la 
pau a l'agre català; de no ésser així es va 
ràpidament a la ruïna de la seva riquesa 
fonamental. 

Per això s'imposa separar aquesta espino
sa qüestió de la política i dels homes de la 
Generalitat, que la mantenen, ja que el pro
blema és essencialment agronòmic. 

Decretar per l'autoritat a la qual corres
pongui, no importa quina, la creació d'unes 

A la Reial Estació de Química Agrària de 
Roma, des de temps que s'hi practica un 
sistema genial per a obtenir produccions 
molt crescudes de les plantes farratgeres. 
En el Congrés de Química celebrat l'any 
passat, l'autor d'aquest nou procediment de 
cultiu de farratgeres, el professor G. Tom
masi, director de l'esmentat centre, posà de 
manifest, en l'aplicació del seu mètode, la 
possibilitat d'obtenir anualment en una hec
tàrea de terreny, la fantàstica xifra de 3.500 
quintàs de farratge tendre, o sigui una quan
titat suficient per al manteniment de 8 ó 10 
caps de bestiar major i només amb la pro
ducç_ió de l'esmentada unitat de terreny. 

Fins avui el mètode amb el qual millors re· 
sultats s'ban obtingut de totes les plantes 
farratgeres usuals, i particularment per a 
les gramínies, ha estat amb el blat de mo
resc, del qual en el camp regat de l'Escola 
Mecànica Agrària de Roma, s'arribaren a 
collir 870 quintàs de farratge fresc per hec
tàrea, pel qual bastaren 36 dies per a obte
nir-los, quantitat que representa el doble del 
que es cull en un any amb els mètodes cor
rents de cuJtiu. 

Tan elevadíssimes produccions s'assoliren 
mitjançant regades abundoses degudament 
aplicades a sembres de farratgeres molt es
pesses, abundosament fertiJitzades a l'en
sems que s'efectuen els cultius de manera 

. que es desenvolupin en les estacions més ca-
loroses, usualment considerades, pel qual es 
fan les sembres de plantes d'hivern a la pri
mavera i les de tardor i hivern en ple estiu. 

El nou sistep:¡a permet, per altra part, dei
xar ateses d'una manera perfecta les exi
gències de les hisendes, en el que afecta la 
qualitat dels farratges i en el referent a l'ele· 
vat poder nutritiu dels mateixos, sobretot en 
la riquesa de proteïna i substàncies fosfata
des, molt millors q u !in t més-precoç és la sega. 

La civada, que en el període vegetatiu 
arriba a contenir el 30 per cent de substàn· 
cies proteiques, van reduït-se fins arribar al 
15 per cent a mesura que s'apropa l'època 
d'espigar. 

Els herbatges, amb el sistema Tommasi, 
es poden segar més aviat o més tard segons 
si hom vol obtenir farratges més o menys 
concentrats independentment de les neces· 
sitats contingents de les finques: segons si 
s'ba de destinar als animals de treball o bo· 
ví o bé a vaques en plena producció de llet 
o a vedells per a engreixar, permetent tam
bé l'aprofitament integral de farratges de 
valor escàs, en substitució çlels grans i altres 
aliments concentrats. 

Com hom pot veure amb aquestes notes, 
la importància del n¡tètode Tommasi és ex· 
traordinària, no sols per a les terres rega
bles 1 de les zones frescals, sinó que també 
per als llocs càlids i secs, que es trobin en 
condicions d'augmentar les disp_onibilitats 
d'aigua per a regar, ja dels caudals corrents, 
com igualment de la utiJització de les aigües 
residuals de les urbs. La utilització d'aques· 
tes últimes aigües ha donat lloc a resul· 
tats superiors en l'aplicació del sistema su· 
perintensiu de l'esmentat professor italià. 
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Una lnstat·Iacló model 

L'Escola Naciotial d'Agricultura de 
Grignon 

L'Escola. -L'origen de Grignon s'esvaeix 

en la nit dels temps. Nombroses espurnes de 

sílex recollides, són el testimoni de l'existèn

cia en temps primitiu·s d'un taller de s11ex en 

aquest lloc. Es únicament a partir del segle 

xn que la llum es féu damunt Grignon . Del 

segle xn als començaments del xtx el domini 

de Grignon passa per nombrosos propietaris. 

Posteriorment el v int-i-quatre de juny de 

1826 s'atorgava al Rei de França Carles X, el 

qual autoritzava la .fundació de l'Institut 

Agronòmic de Grignon. 

Després Grignon s'ha fet conèixer al món 

sencer pels seus eminents 

professors i antics alumn es 

del col·legi. 
Grignon està emplaçat 

a la •ValléeduRüde Ga

lly• , en el departament de 

Seine i Oise. El Riu Rü de 

Gally, neix a l'Oest del 

Parc de Versailles i tra-

fàbr~ca de gas necessària per als laborato

ris del Collegi i a la dreta les pistes per a 

esports . 

Vora el Castell, hi apareix l'edifici dels in 

terns, dit el •palace•. Té al seu davant la 

planúria de l'horta regadiu d'estudi, dirigi

da pel professor d'Horticultura Mr. Goumy. 

Les celles dels alumnes del •palace• són 

molt modernes, espaioses i ben ventilades. 

Posseixen totes calefacció central. Cada es

tudiant l'orna al seu gust. La cella 3 té la 

T. S. F., la 13 és un veritable museu de fo

tografia i a la cambra 6 hi trobaríeu un . te 
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procés de la vida de les vegetacions nocives 

als cultius. Cal conèixer bé aquests enemics 

per poder-los vèncer. Aleshores atents, ca

dascú darrera el seu micro (n'existeixen sei

xanta en aquest sol laboratori) examinen les 

malalties, els xancres, totes les febleses de les 

plantes; mentre el director de treballs Mr. 

Viennot dóna explicacions referent al que 

cada alumne veu i sobre els mètodes de llui

ta a emprar. 
A planta baixa hi trobem les lleteries i 

darrera , ella_!Joratori ·esmentat, el jardí bo

tànic i les coHeccions dendrològiques en les 

quals es compten quatre mil platabandes 

. amb espècies diferents de plantacions . A 

l'extre~itat del jardí botànic hi estan empla

çats els edificis de l'Estació Agronòmica i 

els de recerques de-grans cultius. Vorejant 

el jardí botànic i tornant cap al castell, pas

sem pel costat d'una sitja o dipòsit metàHic 

vertical de grans, departament de vehicles 

i laboratori de zootècnica. 
Hi ha també tres aules 

per a les diferents promo

cions , airejades i iHumina

des pel sostre, les qual s 

poden contenir quatre 

cents alumn es cada una. 

La Granja interior ·con

té: habitació pels obrers, 

cap de cultiu, la vaqueria, 

quad res i corrals, conside-

rats com mod els des del 

punt de vis ta de dispos)sió 

i det a ll s d'acondiciona

ment . 

I 

vessa ·el parc de Grignon 

al qual orilple a mb la bo

nior sorda del seu fresseig-. 

Aquest parc també és cè

lebre per la seva riquesa 

incomparable en jaciments 

de fòssils . Els alumnes hi 

frueixen esmerçant les ho

res de lleure en els seus 

be 1) s recons. Terrenys 

agrada blemen't on du J at s 

amb grans aclarides volta

des de grans arb.res que 

formen un escenari salu

Vista parcial de l'Escola Nacional d'Agricultors de Grignon , 
(El Castell Lluís Xlii) 

E ls cultius s'estenen so 

bre un a superfície de cenl : 

trenta - quatre hectàrees . 

entre prats, bosc, parter 

res i avin g udes, ultra la 

granja exterior que s 'es

tén sobre cent-cinquanta 

hectàrees, Ja qual és molt 

dabl~, on la joventut q]le s'hi estatja s'afec

ciona a la vida a l'aire lliure i a la natura; 

això és tan vèritat que, la influència d'aquest 

ambient sanitós fa sentir els seus benHets 

sobre el cos i sobre l'.é$perlt en una unció 

de joia natural i f¿~\,àlesa física en la joven

tut que allí s'aple,~,a. 

Si seguim la 'gr~n avinguda de Thivernal 

descobrirem e) castell estil Lluís XIII, els 

fassos del qual existeixen encar~~ Visitant-lo 

trobem a baix el vestíbul d'honor, la sala de 

íoc dels alumnes i el bar. Al primer pis, dues 

biblioteques, la sala de lectura i la sala de 

T. S. F. En una altra ala, hi ha el refec~ 

tori. 

Darrera el castell un pati dóna de cara a 

un gran jardí. A cada costat d'aquest hi ha 

1,\na gran espessor d'arbres¡ a l'esquerra la 

exceHent com en el millor •cinc a sept • del 

barri de l'Etoile. 

Els laboratoris estan coHocats en dife

rents llocs isolats. En el laboratori de Quí

mica cada alumne té asignat un equip d'a

parells a manipular; allí els alumnes són els 

àrbitres del duel entre les bases i els àcids. 

duel victoriós quan el resultat dels anàlisis 

de terra o de matèria orgànica és just. 

A la tecnologia, uns grans finestrals ne

guen de llum un ample laboratori on es tro· 

ben els instruments polarímetres i sacarí

metres i altres útils de les indústries agríco

les. Els laboratoris posseeixen magnífiques 

coHeccions de gramínies. El de Botànica, 

conté, al damunt de grans taules blanques, 

un exèrcit de microscopis i és allà on totes 

les setmanes els alumnes van a seguir el 

ben dirigida pel professor 

i membre de l'Acadèmia d'Agricultura Mr. 

Bretignière. Aquesta Granja és enterament 

dedicada a la producció vegetal , a ixí com 

l'altre ho és a la producció animal. Des de 

fa cinc anys rtna empresa hi té fe ta una 

instaHació per a poder llaurar mitjançant 

l'electricitat. 
Els alumnes entren per concurs, escrit i 

oraL Assignatures: Totes. Des de la Geogra

fi a fins a la història de les institucions ·econò

miques i culturals de França . El ni vell , 

doncs, d'aquest concurs correspon a un any 

d'estudis després del batxillerat. La dificul

tat d'entrada resideix en el nombre limitat 

de places, puix la promoció no é _més·que dé 

seixanta alumnes. 

Els estudis duren dos anys i comprenen 

tota mena d'estudis especialitzats, dels quals 



124 

formen part l'Economia i Legi lació rural, 
Comptabilitat agrícola i Higiene, explicats 
per un conjunt brillant de professors. 

Els alumnes.-Des de l'arribada de la no
va promoció (e ls sous hypo cochons de cre

tins), els alumnes són b.en acollits pels seus 
companys del segon any l es abrutis, els quals 
organitzen al seu honor unes b?'fmades o si
guin bromades ambmeys malícia que tabola. 

A la fi d'aquestes bromes, que de vegades 
duren fins a on ze dies, els nou vinguts són 
batejats •cretins• amb aigua de Seltz i juren 
fidelitat a les velles tradicions grignoneses. 
El jurament es fa en el Parc, a plena nit, 
davant un monument druídic o dolmen. Els 
veterans, di sfressa~s de drul'des, canten lle
tanies sobre els professors en un llatí de 
cuina, mentre la nova promoció, de boca 
terrosa religiosament escolta .. . , i uns faunes 
vestits de pell de be i la mort armada d'una 
falç, els vigilen. Després, cada sou hipo co
c han decretin de quatre grapes s'acosta al 
dolmen i la mà sobre una flama jura fidelitat 
a les velles tradicions de l'escola. La bona 
camaraderia i la solidaritat g rignoneses pro
verbials queden així ben assentades. 

Al matí, a les set , un vigilant passa per 
les cel·les de l'internat. Els que estan de ser
vei a la Granja s'aixeq uen molt abans, de 
bon mali, per trobar-se presents a l'hora de 
la dis tribució de treball als obrers de l'explo
tació. A les nou de la vetlla una segona cam
panada indica la llista de la nit. La discipli
na és molt suau; hi ha gran llibertat per als 
alumnes. 

L'Escola Nacional d'Agricultura de Grig
non, forma: Agricultors que es destinen a la 
gestió dels grans dominis rurals, Professors 
per a l'ensenyament agrícola en tots els seus 
graus, Administradors per als serveis pú
blics o privats (Crèdit Foncier de França, 
Algèria i Tunísia, Mutualitats Agrícoles, 
Administració Central d'Agricultura, etc.) 
Químics, Químics-Enginyers i Enginyers· 
Agrícoles. 

Entre els alumnes d'origen diferent que 
L. E . N. A. de Grignon compta, totes les opi
nions polítiques hi són representades. Dues 
tendències es dibuixen, però: els conserva
dors i els socialistes. En les discussions, una 
grossa i greu preocupació ix com a primer 
pla: La Pau. La llavor sembrada per Briand 
no ha estat en va. Ja creix i és als joves que 
pertoca escampar-ne el seu planter. 

La qüestió de les situacions és penosa; la 
crisi actual els ha tancat moltes portes i les 
places pels que surten çie Gr~gnon són redu'i
des a proporcions ínfimes. Desgraciadament 
no són els únics malmenats per la crisi: els 
companys de les altres grans Escoles i Fa
cultats de França ho són igualment. Es for
ma, doncs, un proletariat inteHectual que va 
augmentant; és per això que senten la ne-
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cessitat d'una més gran solidaritat entre les 
nacions. 

Malgrat tot, els grignonesos són valents i 
tenen fe en el pervindre. Són optimistes. 

En el treball que realitzen a l'Escola, ad-

quireixen potencialitat pel demà . ¿Perquè 
tantes angoixes pel pervindre quan el pre
sent és tan agradable en aquest marc es. 
plèndid curull de llum i de vida de Grignon• 

HENRI T HIAIS 
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El permanganat de 
malura vella 

potassa contra 
(oídium) 

la 

Tots els pagesos coneixen sobradament millors efectes. Com és sabut, el permanga. 
que l'única manera d'evitar que les vinyes nat , en els tractaments a la vinya, s'aplica 
sofreixin la malura vella, o sigui l'oídium, 
és mitjançant les ensofrades practicades 
opertunament, o sigui, abans que la malaltia 
no es declari, puix que quan arriben aquests 
casos es fa molt difícil detenir el desenvolu
pament de la malura. El sofre, si bé és un 
remei segur quan s'aplica oportunament, o 
sigui com a preventiu, té efectes molt dèbils 
quan la malaltia s'ba declarat. 

Amb tot i ésser indiscutible el valor del 
sofre i dels polisulfurs per tal de posar a 
cobert el cep del petit bolet causant de la 
malura, les seves virtuts són poc menys que 
nulles quan la malaltia ha pres cert desen
volupament. 

Es per aquestes raons que el sofre i deri
vats, com els polisulfurs, solament poden 
ésser estimats com a remeis preventius, pe
rò de cap manera com a curatius, o sigui 
per a lliurar de la malura la vinya quan el 
paràsit ha pres molt increment en invadir
la. Avui per avui, l'únic tractament curatiu 
que es coneix contra l'oídium és el perman
ganat de potassa que, aplicat oportunament, 
permet netejar els ceps d'aquest flagell, si 
bé cal tenir present, que amb aquest pro
ducte no es prevenen possibles i noves inva
sions de la malura, per la qual .cosa, després 
d'un tractament amb el permanganat, als 
quatre o cinc dies següents, la prudència 
aconsella donar una ensofrada a la vinya. 

Procedint d'aquesta manera és com es pot 
arribar a detenir les fortes invasions de la 
malura i fer que puguin arribar a 'cap les 
collites que l'oídium amenaça engolir d'una 
manera alarmant. 

Per tal d'aconseguir tots els bons _ efectes 
del permanganat en la lluita contra la ma
lgra vella, convé tenir en compte com actua 
aquest producte. 

El permanganat de potassa, en posar-se 
en contacte amb les matèries orgàniques, 
exhala oxigen, i els òrgans i vegetacions de 
Ja criptògama queden com cremats i des
truïts per l'oxigen del permanganat. La ma-

. nera d'actuar d'aquest producte ensenya 
com s'ha d'aplicar per tal d'obtenir-ne els 

en solucions. Aquestes solucions permanga. 
nades únicament actuen en els punts on to
quen; així és que per a netejar del tot els 
raïms de la malura, es fa imprescindible que 
la solució mulli o banyi completament tots 
els grans. Una sola taca de malura que que· 
di sense ésser tractada o mullada per la 
solució, bastarà per a reproduir la invasió; 
per això és convenient completar. l'acció cu· 
rati va del permanganat amb la preventiva 
del sofre. 

La concentració de les solucions de per
manganat solen ésser de 125 a 150 grams per 
cada 100 litres d'aigua. S'ha comprovat que 
amb tals concentracions, els pàmpols i encara 
menys els raïms no queden mullats suficient· 
ment. Les solucions de permanganat projec· 
tades damunt dels gram: de ra'ims. o bé s'es
corren per la superfície dels grans o bé .es 
detenen: Per tal de corregir aquests incon
venients és necessari fer de manera que 
aquestes solucions reuneixin la condició 
d'empapar bé els òrgans de la planta, això 
és, fer-les mullables, de manera similar als 
brous que s'empren contra el míldiu, gue 
es volen dotar de la condició mullable per a 
allargar i augmentar els seus efectes. Una 
fórmula de solució permanganada mullable, 
es pot preparar de la següent manera: 

Es dissolen 500 centímetres cúbics de sili
cat de sosa en 100 litres d'aigua, i seguida
ment s'hi afegeixen 300 grams de bicarbonat 
de sosa. Aquesta barreja e~ deixa reposar. 2 
ó 3 dies , i en anar-la a emprar, s'hi afegeix el 
permanganat de potassa (125 a 150 grams). 

L'addició de permanganat al brou borde
lès (sulfat de coure i calç) també sembla 
augmentar els efectes curatius d'aquell pro
ducte contra l'oídium, i d'aquest!! manera 
s'aconsegueix d'un cop, tractar o combatre 
les dues criptògames: oídium i míldiu. 

Hi ha qui havent provat l'addició de calç a 
le;; solucions de permanganat i d'afegir·IO 
als brous ordinaris de calç i sulfat", ha pogut 
observar que amb aque~ta darrera forma 
l'acció anticriptogàmica del permangaQat és 

més segur_a. 



L'eficàcia dels tractaments a mb permanga
nat contra l'oídium, serà més segura, quant 
més s'observin les següents indicacions: 

Primera .-Associar a aquestes solucions 
una lletada de calç i, millor, barrejar-les a 
un brou cu pro-càlcic, com el brou bordelès. 

Segona.-Aplícar aquests brous de mane
ra especial damunt les parts invadides per 
l'oídium, procurant que no quedi sense trac

tar cap gra de ra'ím ni cap pàmpol. 
Tercera .-Ferles polvoritzacions amb tota 

calma i entreterur-se en els indrets on el pa

ràsit es manifesta més bé. 
Quarta.-Cal tenir en compte que les pol

voritzacions siguin molt fines, és a dir, com 
una boira, per tal que els raïms quedin ben 
empapats, tractar-los a certa distància, puix 
que de fer· ho acostant massa el bec del pol 
voritzador, el líquid té més tendència a for -
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mar gotes, que s'escorren més de pressa del 
que convé. 

Seguint aquestes instruccions, és com es 
pot aconseguir no solament prevenir la ma
lura vella dels ceps sinó també evitar-la, 
ja que es fa difícil posar-los a cobert d'a
questa malura solament amb ensofrades. 

Combinant.aquestes amb les ruixades de 
solucions o de brous cúprics permangana
rats, és la manera que, varietats de ceps 
com els moscatells, picapolls i altres molt 
sensibles a l'oídium, es poden fer arribar 
sanes i netes de malura a les taules, si es 
destinen a postres, o bé al cup quan han 
d'ésser trepitjats i els seus mostos servir per 
a la beguda que l'avi Noè va llegar-nos a fi 
d'alegrar l'esperit dels mortals i r eanimar· 
los en les hores de defalliment. 

RAüL . 1. MIR 
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contra les mosques Preservació • 
I 

• mosqutts 
Els períodes de calors di urnes i nocturnes, 

si bé plauen a tothom, són per contra moles
tosos per la presència de la infinitat de parà
sits animals i vegetals, que després de la dor
mida hivernal tornen a la vida i invadei
xen tots els llocs. 

Dintre aquests insectes, pel nombre i mo
lèsties que causen, així com pels perills que 
presenten per la salut, cal comptar en pri
mer terme les mosques i mosquits. 

Rigoroses observacions fetes en els labo
ratoris, han posat en evidència que les mos
ques propaguen els bacils i bactèries de 
les més greus malalties: tifus, tuberculosi, 
diarrea dels infants, tracoma, febres, diftè
ria i poden també transportar ous de tènies 
i d'altres insectes, puix cal tenir en compte 
que tots aquests diminuts éssers solen tro
bar un recó en el ventrell dels dípters i re 
l'iure en lliurar-se o expu·lsar els excre
ments dels insectes . 

Mitjançant certes precaucions es poden 
atenuar les invasions de mosques i mos
quits. 

Anem a assenyalar d'una manera rudi
mentària què cal fer: 

A les habitacions, el primer que es reco
mana, és instaHar en totes les obertures, 
balcons i finestres, bastiments que donin a 
l'exterior, coberts de teixits metàHics prou 
espesos per a impedir l'entrada dels insec
tes en els interiors de les cases. Quan no es 
PUgui disposar de tals protectors metàHiçs, 
es poden estendre davant les finestres i bal
cons, teles i fins sacs vel¡s els qual e sub-

jecten davant les portes i finestrals amb 
claus o cordes. 

Si els llocs són propers on hi hagin aiglies 
abudants i sobretot aigües parades, en bas
ses, rentadors o bé estanys, pot ésser neces
sari duplicar en les obertures els bastiments 
de tela metàB.ica. 
. Mitjançant aquestes precaucions s'aconse
guirà que les cambres habitades no siguin 
invadides per les mosques, mosquits, vespes 
i altres menes d'insectes voladors. 

En les cuines, menjadors i rebosts, es po
sarà la major atenció a evitar que quedin 
sobre les taules, en els plats, en els vaso , 
etc., deixalles de cap mena d'aliment, i d'a
quests, els que s'hagin de guardar, tapar
los curosament i també procurar protegir 
l'interior dels armaris amb vidres o amb te
les metàlliques prou espesses per tal qu e 
les mosques no hi puguin penetrar. 

Diferents procediments poden ésser em
prats per a captur.ar i destruir els eixams 
de mosques que invadeixen les habitacions. 
Els més pràctics són: Els plats fondos amb 
50 grams de formol comercial; 15 centíme
tres cúbics de llet; 25 grams de sucre. Uns 
10 g-rams d'aquesta preparació tòxica en ca 
da plat, tenen molla eficàcia contra les 

mosques. 
Papers insecticides, que venen a les boti 

gues. Es pengen al sostre de les habita
cions després d'haver-los humitejat o bé es 
posen dins un plat, on hi van les mosques, 
les quals queden emmetzinades. Té l'incoo· 
venient aquest si tema que dits insectes van 
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a parar mort. a diferents indret d·e !e cam
bres. 

Millor és el procediment de papers d'aga
far mosques, coberts d'una espècie de vesc 
o pega en la qual les mosques qi queden 
agafades. Quan es· fa necessari , cal reno
var aquests papers-trampes cremant-los, 
destru'ínt així no sols els insectes sinó que 
també els gèrmens que tinguessin aga~ats 
en els seus cossos. 

Hom es pot preparar aquests papers aga
fa mosques, amb una fórmula fàcil i enzilla , 
la qual donem a continuació: 

Reïna . . . . 
Oli de ricf ..... . 
Sucre en pols. . . . 

180 grams 
100 
30 

Dins una casserola es barrejen tot tres in
gre~ients, fent-los bullir al bany maria, re
menant el líquid . 

De seguida es prenen trossos de tela, de 
papers consistents, etc., i s'impregnen de la 
pega aiXf obtinguda. Aquestes tires, una 
volta preparades, es pengen al sostre de 
les habitacions i amb això s'aconsegueix la 
captura de gran nombre de dípters . 

També, en aquests darrers anys, sobretot, 
es fa gran ús de les polvoritzacions amb lí

quids a base de pelitre, formol, benzina, 
etc. Aquests preparats líquids donats a co
nèixer amb el nom anglès de(ox, que vol dir 
mort, es reparteixen amb aparells de molta 
pressió. Algun d'aquests líquids tenen veri
table eficàcia, sobretot contra els mosquits; 
però sol passar que algún d'aquests insecti
cides, que únicament deixen anestesiats els 
insectes els quals, després de passades unes 
hores , tornen a reviure i en estat de poder 
cornar a molestar els viYents. 

Les fumigacions sulfuroses, formolades, 
cresilades, tenen major eficàcia, però pre
senten l'inconvenient d'haver d'evacuar els 
llocs durant algunes hores, i això fa que a
quests medis resultin menys utilitzables i 

poc pràctics. 
. mb els procediments que hem exposat 

es pot aconseguir una atenuació sensible i 
netejar les cases de tan repugnan ts i peri
llosos hostes, fent-les més còmode i de més 
bon estar-hi , en aquestes estacions en les 
quals la naturalesa convida a estar al camp, 
però que la profussió d'insectes amarga i fa 
molestós viure-hi en molts casos. 

N. HUTGER 
DoCtor en Cièncie~ 
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Qui • aigua 
, 

m~s atura, més blat mesura 
I ' · questa naturalesa revestissin una extraordi-

. Us -heu fJxa t alg un a vegada que els nos- nària importància , comptaven amb llur ex

lrt"S avan tp.assats ens llegar n· una esple n- traordinària capacitat de treball i també 

Giotosa tiqucsa d'adag is , màximes I con: 
seUs? Tenen un g ra u ta n ponderat d'en!:er t?, 
que ben justificadament podem a firmar que 
cada un d'e· li s enca rna o interpreta fid elment 
un a profitosa i assenyada lli çò de bon a eco
nomia, una poderosa raó de bon govern , una 
exemplarita t. cl e sana moral, un a r ecepta 
medicinal ci c provada i reconeguda efi càcia, 

amb llurs insuperables · esforços, .que ho su

plien tot. 
Sense que nosaltres hàgim de portar a cap 

la nive llaéió de terrenys, arribant o apro
pant-nos a l'extrem que els nostres avant
passats la portaven, és necessari que hi tin
g uem un major interès, sempre que la nive
llació pugui efectuar-se amb una ben prevista 

un precepte higiènic recomanable , un pro- economia, i ens hagi de reportar una infal:li

oedimenl o sistema de conreu de satisfacto- - ble utilitat pràctic.a. I sobretot que jamai no 

ris i positiu s resultats . se'ns acudeixi la desencertada idea de des-

Aquest és precisament el caràcter que té truir barroerament l'obra que els nostres 

l'adag i no prou conegut · dels agri cultors , el ascendents realitzaren en aquest afer, tan 

e¡ ual ens ha servit per encapsalar el present profitosament per a nosaltres. 
article . .Qui més aigua atura, m és blat me
sura, deien sàviament els nostres avantpas
sats . I com qu e estaven absolutament con
vençuts de la veritat indiscutible dè tal afir
mació, és molt natural que la fessin extensi
va a gairebé tots els altres conreus. Estava 
tan fondament arrelada aquesta convicció 
que, com encara avui es pot veure , aprofita· 
ven totes les op01:tunita ts i totesles cireums
làncies per a enca min ar llurs esforços per 
tal d'aconseguir en quant els hi era possible, 
aturar l'aigua i entrenir-la en llurs conreus. 

Per tal d'aprofitar-se <l'aquest molt apre
ciable avantatge , s'esforçaven contínuament ' 
en la milloració de les terres de conreu, no 
solament les de regadiu, s inó que també les 
de secà. -Naturalment que a les terres de 
secà no pretenie n fe r una nivellació molt 
acurada i sí, únicam ent, tendien a suavitzar 

les pendents . 
Aquesta saludable i profitosa afició dels 

nostres avantpassats ha fet que, actualment 
poguem observar en totes les contrades de 
la nostra terra_, com en molts terrenys de 
lteugera pendent i altres de pendent més 
pronunciada s'hi troben construïts marges, 
feixes o espones, que en alguns indrets co
muniquen al vianant la impressió agradosa 
·de graons d'una escala fantàstica, talment 
com si haguessin cl'ésser utilitzats per la 
fenomenal figura d'un gegant monstruós. 
· Si· els nostres temps ens haguéssim d'en
tretenir en 1à nivellació de terrenys, tal com 
ho feien els nosti·es avantpassats, forçosa
ment executaríem algunes obres i treballs 
que ens resultarien antieconòmics i com diu 
l'adagi, el porc se'ns tornaria tru/a. 

Les circumstàncies en les quals es movien 
els nostres antecessors, feien que la major 
part de vegades . ni tan sols pensessin amb 
l'economia, i encara que alguns treballs d'a· 

Diem això perquè des d'uns quants anys 
a aqu esta part, hem pogut observar desgra
ciadament; com amb mires a una malentesa 
economia en efectuar les llaurades, en no 

poques contrades de Çatalunya tendeixen 
llastimosament a la destrucció d'una part 
molt considerable de l'obra profitosa a la 
qual ens hem referit suara. Fora noses i en
t1,ebm1cs, diuen fent un mal càlcul, i des
trueixen marges i espones sense tenir en 
compte els extraordinaris treballs que als 
nostres avis costaren, ni considerar els im
mediats perjudicis que la vegetació en rep. 

Quina importància pot tenir el fet que s'in- . 
verteixin en una hectàr.ea de terreny, per 
exemple, unes deu o dotze pessetes per a 
llaurar? Si ho comparem amb l'incalculable 
valor que Tepresenta aquella infinitat de 
milers de litres d'aigua de pluja que, desa
pareguts els marges i espones, inevitable
ment s'escor.ren i fugen dels conreus, arros
segant considerables volums de terra con
reable, forçosament hem de convenir que· és 
una economia pèssimament eht~sa i molt 
arbitrària. Desaparegudes aquelles marge
nades que tants esforços costaren als nos
tres avis, la superfície de les terres de· con
reu que abans se'ns presentava en la ben 
vistosa configuració de feixes planes i esc~
lonades, en les quals era molt fàcil retenír 
les ·aigües de la pluja, es convètteix en u ria 
peüdent, on ben aviat s'hi dibuixen abundo
sos reguerots. 

De moment ja és un bon xic afalagador 
plantar arbres o ceps al tros de t.erra que 
corresponia al marge o espona, perquè amb 
l'abundància de terra molt .estovada durant 
tres o quatre anys, tot pren una vegetació 
plena de vigoria, però després, la circums
tància que en l'espai que hi havia el marge 
la pendent és més pronunciada1 fa que la 

terra a mb les aig i.i es de la p luj a vagi fugint 
cada any que transcorra, quedant d'aquesta 
manera descalçades les arrels, amb el do
ble inconvenient que aquesta ·terra, en .aJ. 
guns casos, va a parar · a altres llocs més 
baixos de la finca ·on hi ha també altres 
plantes, arbres o arbusts. Aquest fet in~vi

table reporta en si una altra contrarietat¡ 
és que, mentre que uns vegetals no poden 
desenvolupar una vida normal per marica 
de terra conreable i esponjada, els altres 
menen una vida raquítica perquè llur arre
lamenta esdevé excessivament colgada. 

Passen uns anys, i en aquella superfície 
abans rublerta de vegetació exhuberant, s'hi 
observa una plantació migrada, perquè tot 
són reguerots pels quals va escorrent-se l'ai· 

gua que va emportant-se la terra més bona, 
que és la que amb més facilitat es ·deixa 
arrossegar · amb la consegüent pèrdua de 
quantitats apreciables de matèries fertilit· 
zants. Aquells que tan llastimosament co
meten aquest desencert, segurament que no 
saben o no volen saber que per la formació 
d'un quilo de matèria seca de vegetals són 
necessaris cent, dos ceilts i més litres d'ai· 
gua, segons les exigències de cada espècie 
vegetativa, aigua indispensable que ha de 
circular per entre els teixits de la' planta, 
portant en dissolució els elements:nutritius 
que li donen vida; per tant, si l!aigua és e~ 
cassa, inevitablement la vegetació és ra~Uí· 
tica, les collites sempre són poc remunera· 
dores, i encara gràcies que no su~ceeixi so· 
vint el deplorable cas que l'import de la pro· 
ducció resulti inferior al preu del que costa. 

Sempre s'ha de tenir present que en anys 
que les pluges han estat molt escasses, si 
per sort cau un ruixat, encara que sigui im· 
petuós i de poca durada poc temps abans 
d'arribar a la maduració de la còllita, en les 
terres planes aprofita considerablement, pe· 
rò en les terres de pendent i costarudes, així 
que l'aigua cau, s'escorra tot seguit i per 
res rio aprofita. Aturem-la, doncs, tanf com 
sigui ·possible l'aigua· benefactor~ dels nos· 
tres conreus, que si així ho fem, ·en rebrem 

considerables profits. 
Quan als nostres avantpassats els passava 

pel magí la idea de nivellar un troS: de terra, 
no s'hi pensaven ·gaire; mans a l'obra tan 
aviat com les circumstàncies eren favor-a· 
bles, i aviat els seus projectes eren· conver· 
tits. en realitat, i quan en el tros no hi havia 
·pedres, si . era necessari construir parets 
amb morter o marges de pedra seca, la por· 
taven d'allà on fos, d'aprop o de lluny. Ko · 
altres no hi podem procedir d'aquesta ma· 
nera; els temps haq canviat. Hem d'anar 
amb peus de plom per tal de no desafinar-la 

·balança de la nostra economia. 
Es necessari en molts casos, practicar la 

n,ivellació qe terrenys, però com ja hem dlt, 



h-a·d'é;;~~~ -~~mpre ~ .b.aqe d'obtenir una i-p.· 

fr¡jj~¡~ ·economia en_L¡;¡. rep.Utzac.ió de :J'obra 

Í.un a~aptatge positiu en els resúltats que 

de la mateixa n'hem de cercar. 

, Quan_ sigui con_v~nient la ni vellació en una 

terra de ·secà, si en el mateix t~os o ben 

aprop hi ha::pedres en abundànc4a, podrem 

i haurem d'utilitzar-les per a la construcció 

de paí-ets amb morter .o pedra sola. Hem 

d'observar, però, que les' parets amb morter 

fesulten caríssimes. Hem de ten}r sempre 

present que aquestes parets o marges han 

de servir per al sosteniment d'un ferraplè, 

p~r tant han d'ésser amples i ben construï

des, per tal que tinguin la màxima resistèn-

ci¡:¡.. Convé omplir el darrera de la paret du

rant l'espai de tres o quatre anys, perquè 

si precipitadament volem omplir-la, a mesu

ra que anem construint la paret, succeirà 

que en sobrevenir pluges i molt sovint sense 

plug~s i tot, la _ terra sobreposada va ata

peint-se, i per molt reforçats que siguin el 

marges o parets, gairebé sempre són impo

tents pe~ a resistir l'enorme pressió que la 

terra sobreposada fa i inevitablem<:}nt s'en

·sorren. 

No .cal ponderar l'extraordinari -enrenou 

que aquesta contrarietat comporta i les mol

tes despeses que ocasiona. 

JoAN VALLÉS I ESTRUCH 
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ProcedimeJILs per a conserva•~ 
frescos 

els ous 

Les closques dels ous estan formades per 

carbonat de sosa i calç, i a mês son poroses, 

i això fa que l'aire les travessi més o menys 

fàcilment, i es posi en contacte amb la cla

ra i el rovell. 
D'aquest contacte en resulta una descom

posició relativament ràpida i més si la tem

peratura és elevada. Així s'e:x:plica que la 

matèria que conté l'ou vagi evaporant-se, 

travessant la closca i eliminant l'aigua, que 

va essent reemplaçada per l'aire. La combi

nació d'ambdós fenòmens dóna per resultat 

que els ous, d'esprés d'uns 15 dies, especial

ment a l'estiu, deixin de reunir les condi

cions higièniques requerides per al consum. 

Per a evitar aquests inconvenients, di

guem-ne respiració de l'ou, s'han imaginat 

diferents procediments que tendeixen a for

mar una tapa completa dels porus de la 

closca, de manera que s'estableixi una bar

rera que privi absolutament l'intercanvi dels 

dos elements, aigua i aire. Són varis els pro

cediments aconsellats; citarem els més sen-

zills i segurs: . 

Bezerada de calç.-,.-Cal proveir-se de calç 

viva. El mètode té per principi una reacció 

química en la qual la calç intervé cqm a 

base. 

Es prenen 100 grams de calç viva i es tiren 

en un litre d'aigua; amb un bastó es fa dis

soldre la calç evitant que es grumolli; des

prés d'haver-sec desfet completament, s'hi 

afegeix de mica en mica més aigüa, fins as

Solir un volum de 10 litres. Es deixa reposar 

el líquid fins que quedi aclarit, i a aquest lí

quid s'hi fiquen els ous fent que quedin del 

tot coberts. 

Sacarat de·calç.-Es prepara una beurada 

de calç de la manera que hem exposat i afe-

gi r-hi 20 grams de sucre per cada 10 litres 

d'aigua. Només cal en aquests casos decan

tar el líquid,· el qual es tira en el recipient on 

hi hagi els ous; cal deixar-los-hi per espai de 

15 dies o tres setmanes. Passat aquest terri ps 

es treuen els ous del recipient i s'encaixen' 

cobrint-los amb segó.· D'aquesta manera, si 

es guarden en llocs frescos, es podeo. con

servar perfectament durant varis mesos. 

Els ous conservats únicament amb calç, . 

passat algun temps, solen prendre certs 

gustos desagradables; és per aquest motiu 

que s'han estudiat les maneres per actuar 

directament sobre la substància calcària de 

la closca a fi de formar una coberta que clo

gui d'una manera perfecta els porus: calç, 

100 grams; carbonat de sosa cristal:litzat, 50 

grams; acetat de calç, 50 grams; aigua, 10 li

tres. Es prepara amb aquestes matèries una 

beurada hori:J.Ogènia i en el líquid obtingut 

s'hi deixen els ous durant el temps que s'han 

de conservar. També es pot emprar la re

cepta que segueix: 

Acetat de sosa, 100 grams; borat de sosa, 

50 grams; aigua, 10 litres. Aquesta fórmula 

no conté calç. 
És sabuda la propietat antisèptica i con

sèrvadora de l'acetat de sosa i del borat de 

sosa. Aquestes dltes substàncies obren sepa· 

radament i d'una manera particular. L'ace

tat de sosa forma amb la closca de l'ou, ace· 

tat ·de c3Jç insoluble, que tapa del tot els· 

porus; mentre que el borat de sosa actua 

com añtisêptic, ï queda d'aquesta manera 

~stablert un medi eminentment conserva

dor. 
Hi ha també un altre sistema amb el qual. 

'utilitza la calç, però en condicions diferents 

que les que hem exposat: 
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Calç, ioo grams; carbonat de so a, 50 grs.; 

acelat de sosa, 50 grams; àcid salicílic, 1 

gram; aigua, 10 litres. 

La beurada de calç es prepara com ja ha

vem dit; les altres matèries es dissolen amb 

aigua clara i fet això s-'hi afegeix ht~beüni.da 

ue calç, Femenant el conjunt. Els ous es dei

xen en aquest bany mentre dura él temps 

de la seva conservació. 

Cal tenir present, i això té molta impor

tància, que els ous que es vulguin-conservar 

han d'ésser frescos del tot. Els recipients 

que s'han d'utilitzar poden ésser de fusta,' 

de terra cuita, etc.; els recipients de metall 

no convenen, puix que la calç els d~scom

pon i això pot donar mals gustos als ous. 

Es posen primerament els ous en els reci

pients i després els líquids; cal tenir en 

compte que CJI.P ou no tingui la closca tren

cada, per poc que ho sigui, puix aquesta cir

cumstància donaria lloc a què els altres ous 

es contaminessin i no trigarien a alterar-se. 

S'ha de vigilar que els líquids no s'evapoFin, 

i quan això passa, afegir-hi aigua ben neta, 

a fi que els ous quedin sempre completa~ 

ment coberts del líquid que els protegei-x . 

. Per posar terme a aquesta riota, no dt>ixa~ 

rem d'esmentar que, quan es volen éonser

var els ous cuits amb aigua, el millor -mèto

de a seguir és: Primerament posar els ous 

en aigua freda durant mitja hora; després 

amb una agulla fer un foradet a la punta de 

la closca i acabar l'operació deixant l'ou, 

solament un minut, en aigua bullent. 

Deixem d'esmentar altres procediments 

per a conservar els ous, com les solucions 

de silicat, també recomanables. 

Els que acabem d'exposar són, avui per 

avui, els més moderns i els que permeten 

amb menys inconvenients, mantenir en estat 

de conservació perfecte els inestimables i 

valuosos alin;tents que el galliner ofereix a 

qui el cuida. 
PERE DE LA TRIOLA 

Vacunació deJs garrins 

Com a mesura preventiva per a evitar la 

pesta dels porcells, és la de vacunar-los així 

que es desmamen i quan no pesen més que 

uns 15 o 20 quilos. Procedint així i vacunant

los contra el còlera en aquesta edat no es 

necessita tanta quantitat de vacuna, i l'ope· 

ració resulta més econòmica, a l'enséms que 

la defensa és més oportuna. 

A la mateixa edat es poden vacunar els 

porcells contra la septicèmia herÍwrràgica o 

ñeumònia infecciosa, una malàltia que sol 

ócasionar pèrdues considerables als criadors. 

Immunit7.ades les cries contra les dues 

malalties, queden conjurats els més :greus 

perills que poden amenaçar la salut dels 

garrins. 
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• • Halalties i remeis dels fruiters 

i peres s'ha de combatre a la florida, PUix 
després de florir és impossible, ja que eh 
insectes s han amagat dintre els fruits . 

Ruixan t e l arbres en florir i repetint 
l'operació en caure la flor, és la manera 
d'evitar que es corquin aquestes fruites. PRE!>SEGUERS r Al\lRTLLERs.-Les malalties 

méscomunsdelpresseguer, són: L'embutllo
(ament o garrojt de les fulles, degut a un bo
let que es desenrotlla a la primavera quan 
les fredors i les humitats alternen amb les 
calors. Aquesta malaltia, no sols compro
met la collita de l'any, sinó que afecta tam· 
bé la vitalitat de l'arbre, que a_rriba a morir 
si s 'emmalalteix uns anys seguits. 

Remeis.-Recollir les fulles malaltes i cre• 
mar-les. A la tardor, suprimir l.es branques 
atacades i cremar-les. A més d'aquestes 
precaucions, sulfatar els arbres 2 ó 3 vega
des, amb un interval d'uns 15 dies, amb brou 
bordelè (2 quilos de sulfat de coure i 1,2 de 
c-alç per 100 litres d'aigua), aixf que vagin a 
brotar els arbres 

dobar bé a la tardor, com també a l'hi
vern, i si a l'estiu caigués la fulla, regar el peu 
dc les soques amb adobs líquids i aigua, el 
qual afavoreix Jasorlida de noves fulles i pre
disposa els arbres a millorar la fructificació. 

LA GOMA.- És prou coneguda aquesta 
malaltia que contrauen els fruiters de pi· 
nyol; però molls ignoren que es pot trans
metre d'uns arbres a altres per contacte dels 
emmalaltits amb els que estan sans. 

En notar-se la presència de la goma, el 
primer que cal fer és treure-la amb un ga· 
ni vet que talli bé, fins arribar a la part sana, 
i de seguida rentar les ferides amb tota cu
ra. S'ha de tenir la precaució de no servir-se 
del ganivet sense haver-lo rentat bé abans, 
per tal que no encomani C:'l mal als arbres 
sans. 

Remeis. - Treure la goma, com s'ha dit, 
Jins a po ar al de cobert la part ana; rentar 
les feride amb una solució de suliat de fer
ro (40 gram per 100 grams d'aigua). Quan 
·'hagin eixugat les ferides, untar-les amb 
quitrà o bé amb màstic. Es prevé la malaltia 
evitant'les podes enèrgiques, sobretot en els 
troncs més grossos. 
L'oíow~r o i\1AL BLANc.- Les puntes i parts 

més tendres dels brots es cobreixen d'una 
polsina blanquinosa, semblant a la de la 
malura vella dels ceps . 

Remeis.-Ensofrar de la mateixa manera 
que la vinya, i si es té a mà, a~b sofre que 
contingui el 5 per 100 de sultat de coure. 

PuGONs.-S'han de combatre així que es 
noti la seva presència; ruixant els arbres 
amb extracte fenicat de tabac, o bé amb sul· 
fat de nicotina (150 grams per 100 litres d'ai
gua). Les infusions de llenya qudssia, donen 
també bons resultats. Les ruixades s'han de 
repetir fins que els pugons hagin desapare
gut del tot.Convé que quedin mullades to· 

tes les parts de l'arbre i procurar que el 
tractament arribi a la part inferior de les 
fulles. Quan es veuen formigues en els pres
seguers, és senyal de què hi ha pugons. 

Aquests tractaments són igualment efica· 
ços en els ametllers. 

PERERES 1 POMERES.- EI corc de les pomes 

Remeis.-Els arseniats de plom o desosa 
afegits als brous de sulfat (150 grams d'ar: 
seniat de sosa o 300 grams d arseniat de 
plom per 100 litres de brou cúpric), consti· 
tueixen la fórmula per als tractaments que 
cal emprar. 

··········································································-············································· .. . . .......................................................................................................................... . 

Manera de combatre el pugó cotonós 
La pomera té, per desgràcia, un hoste JO

desitjable, el pugó cotonós, els danys del 
qual són sobradament coneguts per aquells 
que posseeixen .aquesta mena de fruiters . 

Molts remeis s'han aconsellat per a l'exter
mini del paràsit: sabó moll i petroli, alcohol 
amílic, sabó moll fenicat, sabó moll i alcohol 
de cremar. La dificultat consisteix en què 
els insecticides no són prou penetrants per 
arribar a causar l'asfíxia dels insectes. Pro· 
tegits aquests per la capa cotonosa que els 
revesteix, eviten els efectes destructors de 
les mixtures amb les quals se'ls ataca. 

Aquests pugons, que es multipliquen d 'u· 
na manera extraordinària, xuclen la saba 
dels arbres. motivant que aquests es cobrei
xin de tumors; els brots tendres s'assequen i 
els arbres emmalalteixen i acaben per morir. 

Un nou procediment per a combatre els 
pugons de la pomera, així com els dels altres 
fruiters, i que es recomana per la seva efi· 
càcia, senzillesa i barator, és el proposat 
per l'eotomologista Balachowski, que con
sisteix en la polvorització dels arbres apu
gonats, amb el següent preparat: 

Oli d'olives de classe inferior i de preu ba
rat, 2 litres; Acid olèic (subproducte de la 
fabricació d'espelmes, 7fiJ centímetres cú
bics; Amoníac ordinari del comerç, 500 cen
tímetres cúbics; Aigua (preferible la de font 
o de pluja), 100 litres. 

Per preparar-ho, s'aboquen els 750 centí
metres cúbics d'àcid olèic a un recipient 
qualsevulla i de seguida s'hi incorporen, poc 
a poc i remenant, els dos litres d'oli . 

D'altra banda i en una galleda s'hi posen 
4litres d'aigua clara, procurant que no sigui 
calcària, a la qual s'hi afegeixen els 500 cen
tímetres cúbics d'amoníac. 

La barreja primera (oli-àcid olèic) s'abo
ca sobre la segona (aigua-amoníac) reme· 
nant ben fort el conjunt amb un bastó. Pro· 
cedint així s'obté una crema conéentrada 
que es pot conservar varis dies, tapant-la 
rerquè no s'airegi. 

l'anar a utilitzar-la, s'aboca ac¡uestacre· 
ma a una portadora i de seguida s'hi afegei· 
.·en 100 litre d'aigua, que s'hi tira de mica 
en mica , remenant-ho amb un bastó. 

Le solucion , preparades de la manera 
que hem dit, presenten el to de cafè amb 
lle t. A la primavera s'apliquen all per 100, 
a l'estiu all i 1/2 per 100. 

Aquests tractaments no sols són aplicables 
a les pomeres, sinó a altres menes d'arbres 
fruiters. 

Per a lliurar els presseguers de pugó ne· 
g re o verd, dues aplicacions són suficients, 
generalment: els astixien i deixen ne.ts els 
arbres d 'aquests insectes, amb la partícula· 
ritat que ni el fullam ni les fruites no se'n 
re senten, molt contràriament del que passa 
emprant altres insecticides. 

Els do períodes més apropiats per a trac· 
tar els arbres amb l'emulsió, són a la tardor, 
quan cauen les fulles i a la primavera, abans 
de la florida. 

ls presseguers, convé donar-los una pol· 
vorització poc abans de la brotada, amb el 
qual s'aconsegueix la de trucció del pugons 
de la primera cria, limitant les altres. 

Els aparell que s'utilitzen cal procurar 
que tinguin molta pressió. Per a millor com· 
pletar la destrucció del pugó cotonós (coto· 
net) convé descalçar el arbres a la tardori 
posar les primeres arrels al descober.t, i al 
voltant de la soca a un diàmetre de !:lO cen· 
timetres a un metre, repartir-hi 50 ó fil 
grams de sulfo-carbonat de potassa o bé 
40 grams de paraclorobenzeno, recobrint-Jo 
de seguida amb la terra que ha estat re
moguda. 

Per a posar terme a aquesta nota, recor
dem el que assenyala el tractament biològic 
aplicat en la lluita contra el pugó cotonós de 
l_a pomera, i que es redueix a aclimatar co· 
lònies de l'insecte Aphelinus mali, a aquests 
arbres.' Aquests insectes els netegen del pu· 
gó, amb el qual s'alimenten. 

[smRE ROGE;\1 
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Impressions del X 
de la 

E~ el Congrés suara celebrat a Roma, hi 

havien représeritats 47 països i estaven ins
crits 2.000 congressistes. Aquestes xifres do

nen una prova de la impor
tància que tenen aquests 
congressos i fan indicació, 
al mateix temps, de la hete

rogeneïtat dels elements 
que per ell s'interessen i 
els hi donen vida. Hi havia 
presents els representants 
de 47 governs fins i tot de 
països tropicals·. Els pai

sos de climes càlids acon
seguiren, dels organitza
dors, que especialment es 

tractés en el Congrés del 
problema de lleteria tropi
cal, pel gran increment 
que en aquests països va 
tenint el consum de la llet 
i els seus derivats. 

Con-grés Mundial 
Llet 

dials de la Llet. I és que la llet és un pro
ducte que consumeixen tots els països i tots 

els països a l'ensems d'ésser productors, 

de vida tàmbé é·s causa de mort. I. d'~quest · 
caire desagradable permeteu-me que me'n 
ocupi encara que no sia més que per a recor
dar-vos quelcom del que ja sabeu. La llet 

pot generar malaltia per causa d'infeccions 
del bestiar, per infeccions de l'exterior o per 

frau intencionat o inconscientment executat. 
De les primeres van a la davantera la tu

berculosi, les febres de Malta, Estreptoco
cies, Estafilococies i malalties supurades 

Hi assisteixen en aquests 
Congressos tots els ele-

Vaques suïsses de l'Institut 'Experimental de Zootècnia, de Roma 

que tinguin les mamelles 
de les vaques o de les ca
bres. Les malalties en ge
neral de les vaques, no 
afavoreixen en res la qua
litat del producte i tampoc 
dels derivats. Poden fer i 
fan moltes malalties de les 
femelles Uete1 es, la causa 
de la coagulació espontà
nia del producte; l'acidifi· 
cació rà pida o lenta; el can
vi de gust; canvi de color, 
de consistència, etc., etc. 
Cal tenir en compte que 
moltes malalties de les fe
melles lleteres ja de la ma
mella o general, poden 
existir sense que el pro
ductor es doni compte d'e-

ments que d'aprop o de lluny contribueixen 
a les qüestions de la llet i per això s'ins

criuen produ~fors directes o pér mitjà de les 

seves associacions, indus
trials , comerciants , go
verns, enginyers agrònoms 

i veterinaris. 
Tots els elements que in

tervenen en els Congressos 
Mundials de Lleteria com 
els esmentats, en aparièn
cia semblen tenir els inte
ressos oposats. No ho són, 
sinó que els interessos es 
complementetl. uns amb els 
altres, i tots, per conse
gllent:, tendeixen à. coordi
nar-se degudament en be
nefici propi i del consumi
dor. 

són consumido¡;s. I la llet i els seus· derivats 

són motiu d'intercanvi internaciorial en tan 
gran proporció com no l'assoleix cap altre 

lles, per ésser ocultes o en 
estat de latència i tot el qual obliga a una · 
constant inspecció sanitària del bestiar per · 
no tenir conseqüències desagradables. 

Heus ací, doncs, que tan
ta diversitat d'elements 
que intervenen en els Con· 
gressos Mundials de Lle-

Vaques holandeses de l'Institut Experimental de Zootècnia, de Roma 

Les alteracions que la 
llet i els seus derivats po~ 

den sofrir a conseqüència 
de causes d'infeccions ex: 
teriors, alienes al bestiar, 
poden reduir-se a dues 
causes: 1.a als contagis de 
malalties d e I s humans, 
dels productors, treballa
dors o familia rs d'uns i al
tres; i 2.a totes aquelles 
infeccions de microbis tan 
variats e om abundosos, 
quan manquen aquells re

qui sits es en ci als a tota 
producció lletera i que es 
resumeixen en tres parau
les: higiene, neteia i fred. 
Les alteracions que la llet 
pot sofrir per malalties dels 

teria, posen de manifest la importància que 

aquests tenen i que no aconsegueixen altres 
Congressos, encar~ que es facin intern-acio
nals, relatius a altres productes de consum. 
Es celebren de tant en quant, congressos 
pel vi, per la carn, pel blat, per l'oli , etc., 
Però cap d'ells no té la importància numèrica 
ni et relleu que tenen els Congre sos .\Iu n-

producte alimentari. La llet i els seus deri
vats són productes de l'alimentació _humana 
avui ja tant necessaris, que es pot afirmar 
que des de la naixença fins a la mort, en 
règims especials o en vida normal, es fa ús 

d'aquells productes. 
No cal fer consideracions respecte la va

tor nutritiva de ta llet. '.\lés si la llet fs font 

humans, consagrats a la 

producció i manipulació de la llet, han fet ne

cessaris els reconeixements mèdics i les alte
racions originades per causes microbianes de 
l'ambient, ban fet i fan que tant les autoritats 

en representació dels consumidors, com el 
propis productors en interès d'ells mateixo , 
extremin la vigilància en la higiene del ma-
tt> rial de manipulació, n les condicions d 
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producció, en la ne teja dels estables i en prò· 
curar-se fred per a posar en condicions de 
temperatura els productes i així, s i més no, 
retardar que la llet serveixi com serveix 
tan exceHentrnent, de medi de cultiu de les 

AGRJctlL TtJRA I RAMAD1UUA 

2:-a Hi ha mètodes utilitzables per a deter· 
roinar la valor -hereditària en vista de la-se· 
lecció pràctica i del millorament de races. 
L 'adopció de fórmules per les facultats d'he
rència és desaconsellable . Les fórmules per 

diverses espècies microbianes que fan, com les facultats d'herència relevades fins el pre· 

els microbis de les pròpies 
malalties del bestiar , les .. 
alteracions de Ja llet i Bis 

s e u s prod uctes a q u è 

abans ens r efer íem. 
J per últim , en aquest or

dr de roses perilloses per 
la salut de ls consumidors , 
hi ha els fraus con cients 
o in conscients que es fa n 
amb Ja llet o els seus der i
vats. J. ens re fr rim pri nci
pa lm ent a l'a fegir a a

quests procl uctes , substàn 
cies químiqu es, les qu a ls 
fin s i tol les més in ofensi· 
ves apa rentm ent , pod~n 

ésser causa de malaltia 
dels cons umidors. 

utilitzable, ,exempte de crítka i pE>r altra 
part el millor que coneixem. 

4.a Sembla possible actualment i sobretot 
oportú adoptar un mètode unitari en l'apli
cació de la genètica pel millotament de ra
ces, i això no ¡;olament en el rèlatiu als ani-

mals lleters sinó p'er tots 
els animals de tòtes · tes 
cr ies de la terra . 

SEGONA SEccrçi.- Higie
ne, quim ica i bacteriologia 
de la llet en relació a les 
grans poblacions. - Pro
ducció. - No es podrà rea
litzar eficaçment una pro
ducció higiènica de llet, 
sense el control obligatori 
eles de l 'origen. 

Per obvi ar tots els in con 
veni enls que representa el 
cons om de JJ el fresca, for
matge, mantegues, nates , 
etc. etc. , i per arranjar i 

S!'tl a de PH steuritzaci ó del Consorci Productor de Llet i Central Lletera de il li lit 

Tra 11sport. .-EI transport 
ha urà d 'efectuar-se el més 
ràpidament possible i pre
nent les precaucions ne
cessàries per a evitar la 
contaminació i· alteració de 
la lle t. La baixa tempera
tura és un factor que con
corre a assegurar la bo
na conservació de la llet 
durant el transport. 

coordinar els caires diversos que té la seva 
producció, indústria, comer ç, legis lació i 
consum, són els motius del Congrés. 

CoNcLUSIONS DEL CoNGRÉS-- Tasques tan 
var iades com són les de 
què es va ocupar el ·c on
grés, ieren necessar i que 
aquest es dividís en set 
seccions , en cada una de 
les quals s'hi desenrotlla
ren diferents temes. 

Heus ací les resolucions 
r esumides de les tasques: 

sent, tenen avui sobretot u n valor històric 
pels criadors moderns. . 
~ - a És de tot pun t necessari conèixer amb 

la recerca, la predisposició hereditària d'un 

P asteurització.- La pas-
teurització és una mesura de defensa contra 
.els perills que pot causar a la salut pública 
el consum de la llet corrent . 

Fer obligatòria la pasteurització i l'embo-· 
tella,ment en una ciutat, 
constituèix, a. l'estat actual 
dels nostres c0n~ixements, 
la garantia sanitària ¡¡és 
seriosa que es·pot portar a 
la pràctica. 

Distn'bució. - La vigí· 
lància de la venda ambu· 
ranq;'ha d'exercir amb se· 
veritat i constància. Les 
lle teries han d'ésser sotme· 
ses a reglaments d'higie· 
ne especials . 

PRiiiiERA SEccró. - Cria 
de bestiar i producció de 
llet.- 1.a No sabem quasi 
res sobre la transmissió 
hereditàri a de les qualitats 
útils dels nostres animals 
domèstics. El que conei
xem sovint , és solament 
com es tr ansmeten per he
rència qualita ts exteriors , 
sense impor tància i altres 
qualita ts similars . Les difi
culta ts que es troben a l'a
nàli~ dels factors o a l'anà· 

Secció de .fillTació i dipòsits receptors de la llet crua, de la Central Ll etera de Ro ma 

Llet 'crua .- La produc· 
ció de lle t cr ua exigeix un 
control constant i rigorós. 
La prova de la tuberculina 
per a lés bèsties lleteres, 
ha d'ésser completada amb 
l'examen leucocitari de la 
llet i amb la prova serolò· 
gica per tal d,'evitar els 

lisi ge l~s unitats hereditàries de les marques 
~~rfol~iques característiques en un comen· 
çamen t de cria ,, en vis ta de r endimen ts fisio· . 
lògics d~ls nostrel';animals domèstics, i enca· 
ra més a l'anàlisi dels car àcters fis iològics 
mateixos, són extraordinàriament grans. 

animal. En .aquest domini de la r ecerca de 
qualitats, més particularment de la r ecerca 
de rendiment de llets; el . doctor Krjjger de. 
Breslau , ha elaborat per mitjà de nombrosos 
estudis, un procediment de treball que dins 
l'estat dels nostr es coneixements actuals, és 

perills de l'exi~tència de 
mamitis latents 1 de les febres de Malta. 

L'embotellament s'ha d'efectuar .ex!<lusiva· 
ment en el local on tingui lloc la .producció. 
· Consumidor. - El consumidoF ha _d'ésser 
instruït amb una propaganda hàbil per .tal 

que pugui aprendre les precaucions que ha 



d'obsefvar per· a consumir la llet a domicili. 
TERCERA sEcXIó.-lndústria i comerç de la 

Uet i els seus d~rivats . -1.a Limitació i si és 

possible prohi~}ció de l'ús de la margarina o 
similars com a ·grassa alimen.tària i supres

sió del ku ús Gom a matèria prima per a la 

fabricació de mantegues, 
formatges, crèmes, etc. 

z·a Prohibició de mer
cats sostinguts per acords 
entre els diferents Estats 
per afavórir el comerç de 

produLtes típics . 
F Propaganda intensa 

a favor de la llet i els seus 

derivats . . 
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s. a Que els formatges produïts a Austria, pasteuritzada, sigui bullida. Que es pórtin a 

,però originaris d'altres països, · tinguin una cap anàlisis pel diagnòstic prematur de les 

denominació precisa del lloc de la seva fa- febres melitensis per tal d'excloure les va

bricació, per exemple: camembert austríac i ques de la producció de llet destinada a és-

altres semblants. ser consumida crua. 

SISENA SECCió.- Qüestions veterindries re- .. ..SETENA sE.CCió.-Lleteria tropical . -Que 

sigui instituït un control 
legislatiu internacional, so
bre la producció, venda i 
fabricació . de productes 
làctics a les regions tro
picals. 

Que siguin reduïdes les 
tarifes de transport per a 
les llets condensades i de
més productes lleters des
tinats a colònies. 

Continuar l'estudi i la 
l.luita contra els ixodes i 
les trypanosomiasis en els 
països càlids. 

QuAR'l'A SECCió . - Ense
llyameHt, experimeutació 
i propaganda de ta llet i 

els seus derivats.-1.a Que 
en els Instituts Superiors 
d'Agricultura es dediqui 
major importància a les 
matèries d'estudi de les in
dústries lleteres, i si és pos
sible es creïn càtedres es 
pecials acompanyades de
demostracions pràctiques. 

. ala de recepció de Ja llet, a la Central Lletera de Roma 

Come/lta1'ÍS tt Le reso/u· 
cio11 .- Hem vist qu e les 
resolucions fetes pel Con
grés, no totes són del ma
teix caire. Unes són cate
gòriques, altres condicio
nades , altres diferides i 

2.a Que en el proper 

Congrés es tractin els problemes coordina

tius de l'experimentació formatgera i per 

a la unificació dels mètodes de recerca i 
estudi. 

3.a Que seria desitjable que els Comitès 

de Propaganda a favor del consum de la 

llet siguin constantment ressenyats uns pels 

altres sobre les activitats 
i resultats obtiñguts. 

CINQUENA SECCló.-Legis
lació í control de llet i els 
eu.s derivats. - l.a Que en 

el proper Congrés siguin 
formulades proposicions 
precises per tal d'arribar a 
una aplicaciÇi uniforme de 
serveis relatius al control 
de la llet. 

z.a Recomanar als Go
verns dels düeren ts països 
l'adopció de mesure de 
control per tal d'evitar la 
fabricació i l'exportació de 
mantega i d e formatge 
margarinat. 

latíves a la tlet.-a) És indispensable que 

les mesures necessàries per a reconèixer rà

pidament i combatre d'una manera eficaç les 

infeccions de les mamelles, siguin universal

ment adoptades. 
Convindria intensificar la vigilància sani

tària del bestiar lleter per a determinar des 

altres amb ambig~tat. Cal 

destacar-ne algunes. La resolució de la Pri

mera Secció, relativa al mètode proposat 

per Krüger referent a la cria del bestiar des

tinat a la producció lletera, és considerat 

com un mètode excelient per a establir les 

normes que permetin excluir de la reproduc
ció totes aquelles vaques, l'estudi dels caràc-

ter s hereditaris de les 
quals, aportats per dife
rents dades a recollir, no 
donin el terme mig de pro
ducció de llet de matemà
tica apropiada. Científica
ment i pràcticament aquest 
mètode es important i pro
metem aprofundir en el 
:;eu estudi per a ocupar
nos-en en altra ocasió. 

3.a És desitjable reco ma· -
nar el gran valor del mar- n e parlam nl dt· re partició automàtica cl'ampolle , a la enlral Lletera dP Roma 

En la Secció que s'ocupà 
del control higiènic de la 
llet en els centres urbans, 
Secció egona, va quedar 
ben clar que en l'estat ac
tual del nostres coneixe
ment ,la pasteurització és 

un a mesura de defensa 
contra els perills que pot 

catge de la mantega i, al 

contrari, no és recomanable d'introduir a 

l'etiquetatge la indicació ·de la data de fabri
cació. 

4.a Que la Comissió Internacional per for
matges, elabori un projecte de reglamenta

ció internacional per als formatges fosos. 

del principi. aixi com també durant el perío

de d'incubació, les anomenades infeccions. 
b) Han d'ésser •combatudes les febres me

li tensis amb els mitjans més eficaços, tenint 

en compte les especials condicions del medi . 
És indispensable que Ja llet quan no sigui 

cau ar a la salut pública el 

consum de Ja llet correntment utilitzada. Ai

x-í mateix fou remarcat que la vigilància de 
la venda ambulant de llet. es deu haver d'e
xercir amb severitat i amb constància, per 

tal d'evitar, és natural, no solament els pe

rill de la salut pública, inó competèncie 
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econòmiques deshonestes, que tan poc diuen 
per Ja serietat del negoci. 

L'abús constant que els mals fabricants de 
productes lleters fan de la margarina, va és· 
·er motiu de resolució, no en una Secció, si
nó en dues, i això fou especialment sostingu' 
pels representants espanyols. 

En la Secció motiu de l'es tudi de control 
no hi hagué resolucions ben determinades, 
sinó qúe es remarcà que en el proper Con. 
grés que se celebrarà a Berlin, hi hagi una 
ponència que lligui l'actual aldarull que en 
aquesta matèria hi ha pel món. No pot ésser 
d'altra manera la resolució, si tenim en 
compte, per exemple, que a Hongria es fa 
obligatori que la llet fresca, crua o pasteu· 
ritzada, es consideri fraudulenta si no té al· 
menys el 3'5 per 100 de grassa. 

En la Secció de les q liestions veterinàries, 
fou posat de relleu ço que cada dia pren 
consciència universal i que en les nostres re
vistes van posant en clar els estudis. Fem 
re[erència a què les febres melitensis i l'abor
tament epizoòtic, tenen per causa el mateix 
microbi. Aquest assumpte interessà molt als 
representants dels països centre-europeus, 
per haver estat ells els qui han observat que 
en llocs on no s'hi han criat mai cabres, 
bestiar tan infectat de les febres melitensis, 
també hi havia aquesta malaltia en perso· 
nes que bevien llet o en personal de vaque· 
ries infectades permanentment de l'abor· 
tament de llurs vaques. Cal que tinguem en 
compte això per a evitar contagis. 

En conjunt podem afirmar que les resolu· 
cio ns i, per tant , les finalitats del Congrés 
van encaminades a què es. pugui posar a dis· 
posició del consumidor llet sana, llet higièni· 
ca i·llet completa. 

La llet sana es pot obtenir per mitjà del 
control veterinari, exercit aquest, però, no 
d'una manera fiscal sistemàtica, d'anar a la 
recerca de la infracció, sinó com un element 
que, a l'ensems, sigui el conseller del produc
tor, fent-li veure a aquest, per a què es con
venci i es corregeixi, les deficiències q ues'ob
servin en el bestiar, alimentació del mateix, 
manipulació de les llets, etc., i manera de fer 
roin var i fins de prevenir els estralls que oca· 
sionen les malalties. 

La llet higiènica pot arribar a aconseguir· 
se amb constància per mitjà de l'educació 
professional. Existeixen un grapat 'd'imper• 
feccions en la producció lletera que sola-
ment una bona educació professional dels 
vaquers i de llurs treballadors evitarien. 
De consegüent, els propis productors han 
d'ésser els primers a convence's de la ne· 
cessitat d'adquirir aquells coneixements in· 
dispensables que facin un professional per· 
fecte. 

La llet completa té dret a tenir-la el con· 
sumidór. I això solament, vol dir que havent-

h; una bona educació cívica és a~onseguible, 
Que es posi cada productor al lloc del con· 
sumidor, i de segur que serà el primer d'e
xigir que li serveixin llet completa, 9-e la ma
teixa manera que el productor, per dret, fruit 
de l'educació cívica, ha de percebre la rem u· 
aeració adequada al producte del seu tre· 
ball. 

CoMERÇ DE LA LLET.-Llet crua i llet pas• 
teurit~ada.-Hi ha encara més derivacions 
en aquest Congrés Mundial de Lleteria, que 
hem recollit per la seva capdal importància. 

El comerç de la llet es pot fer i es porta a 
cap, fent arribar al consumidor la llet crua o 
la llet pasteuritzada . 

Servir llet crua amb tota l'elevada vàlua 
que té la llet vzva, tal com surt de la ma
mella de la vaca, no és cosa tan fàcilment 
aconseguible com creu molta gent. És veri· 
tat que no deixa d'ésser un negoci produc
tiu econòmicament. 

A Itàlia, la llet crua és venuda a un preu 
que varia entre 1'80 a 2'20 lires el litre, se
gons les poblacions, com Roma mateix. Les 
dificultats, però, o millor el~ requisits que 
exigeix el legislador; si bé no són insupera
bles, fan que la producció de llet crua per 
venda directa, de la mamella al consumi
dor, siguin rigurosíssims a Itàlia, com així 
també ho són a Austria. Vegeu les condi· 
cions de la legislació d'un i altre Estat: 

LEGISLACIÓ SOBRE LA LLET CRUA.-ftàtia. 

-Reconeixement i marcatge a l'entrada del 
bestiar; reconeixement veterinari bimensual; 
tuberculina bianual; estables higiénics; llat
zaret; departament per a munyir; personal 
especial per a munyir; refredament immediat 
de la llet; embotellament immediat; cambra 
freda; llet completa; denúnçia obligatòria de 
tota malaltia del bestiar; denúncia obligatò
ria de tota malaltia del personal; exclusió de 
l'alimentació de farratges que dor:~:in mal 
gust a la llet; contramarcatge de bestiar ex
eluït. 

Austria.-Reconeixement i tuberculinitza
ció a l'entrada del bestiar; reconeixement ve
terinari mensual; tuberculina anual; estables 
higiènics; llatzaret; departament per a mu
nyir; departament per a parts; refredament 
immediat de la llet; embotellament imme
diat; cambra freda; llet completa; examen de 
la llet de cada quarter; reconeixement mèdic 
del personal; vigilància de l'alimentació; pro
hibir emprar llet dos mesos després de me
dicar vaques; prohibir emprar llet dos me
sos abans del part. 

La producció de llet crua, tal com mana 
el legislador, finalment tal com mana la 
ciència pura, requereix especials condicions 
de producció, que encara que siguin remu
neratives i per a què aquesta compensació 
econòmica s'assoleixi, fa imprescindible no 
solament una propaganda mèdica, sinó tam-

bé}una educació de consumidors. _Pe~ tant, 
és dificultosa de portar ala pràctica la pro. 
ducció <i e llet crua. ~alJ!O~és fer notar que 
en tot Austria hi ha tres. explotaci<~ns auto. 
ritzades per a produir llet crua; a Milà no es 
venen més que uns 10.000 litres diaris i aRo
ma altres tants . 

D'ací bé que el gros 9-el problema alimen. 
tari per a la llet fresca es faci posant a la ven. 
da llet pasteuritzada. A Austria_, és obligatò· 
ria la pasteurització, a Viena, Gratz, Linz ¡ 
altres poblacions de Styria. A Bélgicalafan 
voluntàriament moltes cooperatives. A Hon· 
g ria és obligatòria per tot productor. A Aie· 
manya molt generalitzada. 

Centrals lleteres de pasteurització .-A ltà· 

lia més de 30 grans poblacions, entre le 
quals cal comptar Polònia, Pisa, Roma, Milà, 
Venécia, Nàpols, Torí, etc., s'hi fa la pas· 
teurització per mitjà de centrals lleteres que 
acoblen la mercaderia, voluntàriament a por· 
tada, dels productors. 

La central de Roma treballa per 681 va· 
queries amb un contingent de 25.000 vaques 
estabulades en un radi de 30 quilòmetres de 
la ciutat. 

La Central de Milà, amb un r·adi d'ac· 
ció de 15 quilòmetres, treballa per 600 ·pro· 
ductors amb un contingent de 23.000 va· 
ques. Té aquesta central, una ca¡¿acitat de 
producció de 250.000 litres diaris, si bé, ac· 
tualment, en treballa 200.000. El sobrant de 
venda diària és transformada en formatge i 
mantegues en una sub-central. La venda del 
litre de llet es fa a 1'20 lires, el cóst de la qual 
es distribueix així: 0'42 pel prod:uctor;· O'Ó2ii 
per arbitri o dret de pasteurització; 0'025per 
amortització del capital; 0'25 per transport i 
utillatge (r:enovament de material, de maqui~ 

nària, botelles, llum, força i personal); i o·~ 
per als venedors que tenen dret al descomp· 
te de la llet no venuda i la qual és passada 
diàriament a la sub·central. 

Possibilitat d'una centrat pasteuritsadora 
a Barcelona.-Com a tècnics, honradament, 
hem de mostrar-nos partidaris de què si la 
llet crua no és produïda en les condicions i ta· 
lianes o aust¡íaques, a Barcelona, si volem 
estar d'acord amb la resolució del Congrés, 
hem de fer la pasteurització. 

Creiem en la possibilitat de què la podem 
fer. Barcelona s'ha c·alculat que consum di à· 
riament 200.000 litres de llet. Compta amb 
uns 450 vaquers. La producció de la ciutat es 
fa amb unes 7.500 vaques que podem dir que 
produeixen . 75.000 litres ·de llet diaris. Per 
tant, som tributaris a la producció forastera 
en 125.000 litres. Si tenim exemples com el 
de MÜà, no creiem pas difícil que es pugui 
portar a cap a Barcelona una central lletera 
de grans proporcions. Creiem que els ra· 
quers barcelonins poden començar la tasca 
voluntàriament, an)b Ja convicció que fa· 



ran 1.\0 bé propi i al consumidor. Però en 
aquesta empresa no hi poden anar sols, sinó 
acompanyats amb els productors més pro
pers a la nostra ciutat, en quantitat que do
nin la producció per a cobrir el consum de 
Barcelona i, per tant, en nombre limitat per 
ésser els de la ciutat i encontorns, al nos tre 
entendre, els E¡Ue hi· tenen més dret. Els pro
ductors muntanyencs o llunyans, que portin 
llur producció baix la forma de formatges, 
mantegues, o llets condensades. 

S'ha d'acceptar aquesta idea de portar a 
cap la central lletera voluntàriament, amb 
l'impuls que dóna la convicció. No s'ha d'es
perar que passi co_m a Hongria, que no sols 
obliguen a pasteuritzar, sinó que obliguen a 
formar part de les Cooperatives a tot produc
tor, per les dificultats que té per als Poders 
Públics, el control de la llet. 

No s'ha d'esperar que sigui una imposició 

i fer-la, no arñb l'esperit de crearlun:mono
'POli dels vaquers de la ciutat i els produc
tors dels voltants de Barcelona. l'lo seria un 
monopoli sinó l'arranjament d'un problema 
insuperablement interessant que agermana 
els interessos de la producció amb els del 
consumidor. 

Els nostres vaquers han demostrat abasta· 
ment llur esperit d'unió, tradu'ít en obres, 
com ho demostra la unificació d'esforços amb 
altres estaments lleters, amb la centraleta 
de pasteurització que ja tenen, amb l'estació 
receptora de llets, etc. 

La coordinació d'aquestes activitats pot 
ésser, i serà feta, per una central de pasteu· 
ritlació, amb les Autoritats locals, adminis" 
tratives i sanitàries, el concurs de les quals 
de segur que no mancarà. 

J. GRAT ACÓS I MASSANELLA 
Veterinar 

............................................................................................................................ 
···························································································································· 

EL QUE DIU 

Els rabassaires 1 els re
mences 

li (1) 

Dèiem en l'article anterior que la condició 
jurídica i la situació social dels remences no 
es poden comparar amb les dels rabassaires. 
En efecte, aleshores hi havia plantejat un 
problema jurídic i social. Ara, en iniciar-se 
el moviment rabassaire, no hi havia, ni hi ha, 
plantejat cap problema que ofereixi sem
blant caràcter. L'únic que hi ha o hi pot ha
ver són petits litigis, fills de possibles discre
pàncies de caràcter econòmic entre propie
taris i pagesos. I naturalment aqueste ·dis
crepàncies podien i havien d'ésser resoltes 
sen e necessitat d'alterar la pau social i per 
tant, ense revoltes de cap mena. N'hi havia 
prou amb anar a una assenyada revisió dels 
contractes, cada vegada que les parts inte· 
ressades no s'haguessin pogut posar prèvia· 
ment d'acord. 

És clar que aquesta revisió, per a produir 
bons resultats i no esdevenir francament 
pertorbadora, havia d'inspirar-se en princi· 
pis d'estricta justícia i equitat, i no en les 
normes confusionàries d'aquells dissortats 
decrets de revisió, contradictoris els uns dels 
altres i tots propicis a fomentar l'esperit de 
revolta i de lluita de classes i amb la parti• 
cular característica d'estar redactats de tal 
manera que mentre contractes perfectament 
equitatius podien ésser modificats en perju· -(1) Vegi's el número cor!'esponent al mes de fe-
brer d'eng-uany, en la Secció de Premsn, pàgina 3~. 

LA · PREMSA 
dici del propietari, altres més abusius que. 
daven igual o, comparativament en millors 
condicions. 
- No podem doncs elogiar els decrets de re· 
visió causants d'aquells estralls en el camp 
de Catalunya. La prudent i discreta revisió 
d'alguns contracte§ possiblement abusius, 
unida a la nova legislació des de temps 
anunciada i que havia de tenir per objecte 
-segons ara diuen- la humanització dels 
contractes d'arrendament i la protecció de 
la part contractant més desvalguda, era més 
que suficient , no sols per a garantitzar els 
drets de tothom, sinó també per a fer evolu
cionar le nostres institucions tradicionals 
en el senti l que aconsella ven les necessitats 
o, almenys, les aspiracions dels treballa
dors i l'estat d'opinió dels partits polítics que 
les sostenien. o hi havia, en canvi, cap ne
cessitat d'agitar les males passions i de per
torbar tant fondament la pau i el benestar 
del nostre camp, que mai des de l'època dis
sortada de la s ublevació dels remences no 
havia conegut un estal d'agitació semblant. 

Això i sols això, fa que en aquest aspecte 
poguemcomparar un i altre moviment, ja que 
si la qliestió dels remences, en quan a llurs 
aspiracions i e,l fonament de les mateixes, no 
té cap semblança amb la q!iestió rabassaire, 
podem dir, en canvi, que ara i aleshores 
l'actuació dels mals polítics i fins m'atreviria 
dir dels mals patriotes, que supediten els 
alts interessos de la Pàtria als baixos inte
ressos partidistes, ha estat la mateixa. 

Antigament, fou el Rei joan II qui, en llui
ta amb el eu fill - el malhaurat Príncep 
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Carles de Viana- i amb la Diputació de la 
Generalitat de Catalunya, va voler aprofitar
se del pregon malestar i estat d'excitació en 
què es trobaven els remences. Ara, tots sa
bem quins han estat els polítics i quin és el 
partit que, aprofitant-se dels anhels de millo
rament que senten sempre totes les classes 
socials, han despertat les cobejances, l'enve
ja, l'odi i l'ambició dels rabassaires, induint
los al trencament de tots els tractes, a l'in
compliment de totes les obligacions deriva
des d'uns contractes lliurement convinguts, 
no per a corregir possibles injustícies, no per 
amor als humils, no per anhel de millora so
cial, ni per a la perfecció jurídica dels nos
tres contractes, ni pel triomf d'uns nous 
ideals, sinó únicament i exclusivament per a 
captar-se els nombrosos vots del interessats 
en tan injusta qüestió i comptar així amb el 
seu ajut i auxili, sense considerar que en 
definitiva no hi ha poder humà que pugui 
fonamentar;se en la revolta i l'anarquia. 

Aleshores, el mateix que .ara, la qüestió 
política va acabar sobreposant-se a la qües
tió social i aquesta va quedar sense solució 
mentre va durar la lluita aferrissada entre 
els uns i els altres, amb tota mena de cruel
tats i abusos que són sempre la conseqüèn
cia de totes le guerre , però més encara de 
les guerres civils. En canvi, el projecte de 
concòrdia de l'any 1462 que resolia equitati
vament la qliestió, projecte refusat per les 
intransigències d)úna i allra part, just és 
confessar-ho, va haver d'acabar, en definiti
va, per a servir de Base a la sentència arbi
tral de Guadalupe, dictada pel Rei Ferran el 
Catòlic el 21 d'abril de 1486 i que va posar 
terme a la tristament famosa qlie tió dels 
remences: una prova més de què quan el po
tler·públic està disposat a fer justícia, ainpa
ranl al desvalgut, però respeclanl i fent res
pectar alhora els drets llegftimament adqui
rits, l'estat revolucionari no es pot mantenir 
ni pol prosperar. 

Ara bé: provocar la guerra civil, les lluites 
'tle ela ses i els abusos de tola mena que en 
són empre la seva conseqüència, és única
ment obra de l'esperit revolucionari que tan 
funestes conseqüències ha portat sempre a 
tots els pobles que han lingul la desgràcia 
d'haver-lo de sofrir i no funció pròpia de 
bons governants. 

P .• EGRE I PASTELL 
De Butlleti de la Federació indicat Agrària 

• • • 
La masia catalana i la llei 
de Contractes de Conreu 

Hom pot ben assegurar que els elements 
que decididament pesaren en l'elaboració de 
l'anomenada Llei de Contractes de Conreu 
<>ren de coneixedor de la \ida íntima de la 
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masia catalana, sobretot de la !l1asia de la 
muntanya. El rabassaire del, Penedès, que 
és home de la plana, el socialista que, portat 
del seu fanatisme doctrinal, s'!ferra a la idea 
del contracte únic, i l'amatent agent de ne
gocis que veu en la futura Sindicació dels 
camoerols un mitjà segur de fer clientela i 
de domini polític, conspiraren tots com un 
sol home contra aqueixa crèació jurídica 
nostra, complexa i alhora delicada, que és 
1 contracte de masoveria. 
En efecte, si examinem qualsevol contrac· 

te de masoveria de muntanya-que és el que 
ofereix més complexitat-, ens convencerem 
que els seus pactes no podrien subsistir da
vant l'a,rticulat de la Llei de conreus; i no 
per injustos, sinó per incomprensió originà
ria i estretor de les normes legals. Com ja 
vàrem indicar en l'article anterior, la base 
principal d'aqueixes masoveries és l'explota
ció pecuària, fins al punt que el conreu de 
les terre està subordinat a aquesta finalitat; 
i això es tradueix en els contractes respec
tius, en la cabdal importància que assoleixen 
els pactes que regulen les relacions entre 
l'amo i el masover quant a les aportacions 
d'un i altre per a la cria del bestiar i la dis
tribució dels guanys obtinguts. Doncs bé: la 
Llei de conreus estableix inexorablement 
que l'objecte principal que a ella pertoca de 
regular és el conreu de la terra, i que la cria 
del bestiar és quelcom accessori: •Els con
tractes expressats (entre ells és anomenat 
expressament el de masoveria) no perden 
llur caràcter ni en el cas de concórrer amb 
l'objecte específic de conreu, prestacions de 
serveis, obligacions de representació, de cria 
de bestiar complementària de l'explotació•. 

Però més greu és encara el que segueix: 
•Queden exceptuats els contractes essencial· 
ment pe_cuaris, els quals seran objecte d'una 
llei especial•. Aquesta disposició partiria de 
mig a mig els contractes de masoveria del 
tipus explicat, o bé-si acudim a una inter

pretació més benèvola-deixaria en suspens 
la seva vigència mentre no es dictés l'anun· 
ciada llei regulant les parceries pecuàries. 

L'article cinquè es refereix tot ell al con
tracte de masoveria, i, segons l'explicació 
públicament donada pels seus defensors, 
tenia per objecte alliberar el masover de 
certes •prestacions feudals• encara supervi"' 
vents. •No es podran fixar en el contracte de 
masoveria-diu l'esmentat article cinquè
pagaments ni obligacions per adjutori, ni 
jornals especials de més a més, ni lliurement 
d'espècies que no siguin a compte del preu 
contractat. • Notem abans que tot, que l'arti
cle està redactat de tal faisó que dóna per 
segur que totes les masies estan donades...: 
o hauran d'ésser pactades en l'esdevenidor 
a •preu cotat•. L'explicació és la següent: 
en una de les moltes redaccions i modifica-

cions de què va ésser objecte el projecte, es 
suprimia totalment la parceria, i, conse
güentment, totes les parceries existents ha
vien d'ésser convertides en arrendaments. 
En els darrers retocs, i sobretot, en la dis
cussió parlamentària, va ésser restablerta 
la parceria i regulat el contracte re~pectiu 
(cap . VIII, ·art. 66 al7~) , - però ningú no es va 
recordar de modificar el redactat de l'article 
cinquè í d'adaptar-lo_a l'admisió legal de la 
parceria, la qual- dit sigui de pas-é? enca
ra avui la forma bàsica del conreu .en moltes 
masoveries. Resulta, doncs, que l'article cin· 
què és impracticable, perquè literalment 

examinat és un veritable centpeus. 
· Però, deixant de banda aquesta conside
ració fonamental, examinem aquestes prete
ses •prestacions feudals•, la prohibició de 
les quals fulmina l'article cinquè. Es molt 
freqüent en els contractes de masoveria 
que, ultra l'establiment de les part que per
cebrà l'amo en la collita dels grans o dels 
fruits, es consigni una quantitat fixa que pa: 

garà el masover per · ~es parets •, és a dir, 
per l'ús de l'estada i dels edificis destinats a 
corts, pallissa, etc. Aquesta quantitat no 
correspon a cap arrendament, i ve a ésser 
çom una despesa d'entreteniment i conser
vació dels edificis, a què vé obligat el pro
pietari , però de la qual aquest es reintegra 
anualment en la forma de pagament susdi
ta. A vegades, però no amb tanta freqüèn
cia, es pacta que en ca~ d'haver de fer-se 
obres; el masover hi ajudarà fent les tragi
nes i un cert nombre-sempre limitat-de 
jornals de manobre. S'explica l'aportació de 
les tragines, perquè el bestiar sol anar -a 
mitges, i quant als jornals, és un fre per tal 
que les peticions d'obres fetes pel masover 
no siguin excessives o capricioses. 
, També és un pacte usual que el masover 
ajudarà, amb un cert nombre de jornals a 
l'any, a l'arranjament dels camins per on 
han de passar els seus carros o carretes, i 
que han de servir per a l'extracció dels pro
ductes cie la terra o fore1?tals. El •porc d'en· 
greix• de l'amo-motiu de brometa pels en
xufistes de ciutat, ignorants de les filigranes 
de la vida pagesa-és un equivalent de la 
part de moresc que corresponia al propieta
ri, i que en lloc d'haver estat venuda en el 
seu temps, ha servit per a engreixar el porc 
adquirit per l'amo, segons els pactes esta
blerts en el contracte. Ni atempta tampoc a 
la ·llibertat de consciència• la. quantitat que, 
~n diner 9 en espècie, pagen, generalment a 
mitges, amo i masover a l'Església pel · dret 
de banc•, del qual sol fer un ús més freqüent 
el segon que el primer. ¿Què hi ha d'irracio• 
nal o d'atemptatori a la dignitat humana en 
totes aquestes prestacions, filles de la llibèr
r:ima facultat de pactar que tenen ambdues 
parts? 

. Pen), deixant de banda l'anàiisi ~ de.-molts 
altres articles de la llei ·aprov.ada, .hem de 
fixar-nos molt especialment-en l'article rrov.è, 
que és el que dóna el cop de. gràcia al con
tracte de masoveria. Segons aquest. article, 
els contractes· de conreu hauri'en de· fnrma
litzar-se en documeat públic o en· document 
privat, que s'estendrà ·per triplicat en els 
impresos ajustats at model que fi;r:i el:Coli
setler deJusticia i Dret. Aquests impresos 
degudament omplerts, haurien de nodrir un 
Registre de Contractes de Conreu, que la 
Generalitat crearà. Hom s'imagina el pobre 
pagès, que sempre ha sentit l'horror a •dei
xar-se empaperar», fent cap a una. oficinao 
estanc de la .Generalitat, proveint-se d'uns 
impresos que, després de maldar per omplir
los, acabarà anant a raure amb el Secretari 
de l'Ajuntament o l'agent dl'! negocis perquè 
faci el que més bé li sembli. I seria tot un 
cas veure com la presciència i la providència 
coaligades de l'Honorable senyor Conseller 
de] ustícia i Dret ha sabut encabir-o potser 
millor suprimir·-, totes les diverses i sor
prenents modalitats dels contractes de ma
soveria en un model imprès, elaboFat per 
algun oficinista en les hores d'avorriment o 
somnolència burocràtics! 

* * * 
Es ja un lloc comll. invocar les noves exi-

gències de l'anomenat Dret social, per tal 
de justificar certes intromissions legislatives 
que, com acabem de veure, signifiquen la 
destrucció del contracte de masoveria. Cal 
no deixar-se impressionar per aquest argu
ment, i posar les coses cadascuna en el seu 
lloc. 

El contracte de masoveria, fruit de la lli u· 
re contractació, és perfectament compatible 
amb l'aplicació a l'Agricultura de la legisla· 
ció del treball, orientada en un sentit fran· 
cament social. Es així com s'han estès els 
beneficis de la llei d'accidents als conreadors 
i jornalers agrícoles. Però hi ha molts altres 
extrems d'aquest Dret social, aplicat al 
camp, que resten encara inèdits, per culpa 
o incúria del Govern de la Generalitat. ¿Què 
ha fet la Generalitat en 'matèria d'assega· 
1·ances agrícoles? ¿Quins estudis han iniciat 
tan sols per a implantar un servei d'assegu· 
ranc es contra les males collites o contra la 
pedregada? ¿Quines mostres ha donat d'ha· 
ver-se preocupat per l'assegurança del bes· 
tiar? ¿Per què nò ha sabut reprendre la 'glo· 
riosa tradició dels concursos de ramaderia 
organitzats per l'extingida .Mancomuñitat de 
Catalunya? ¿O és que té algun pla recòndit 
I3er a portar els avantatges. de la civilització 
(carreteres, electricitat, higiene, etc.,) fins a 
les masies solitàries de- l'alta muntanya, on 
l:a vida, pel . matt::ix-que és dura i ingrata, 
necessita de més protecció per part delS""pU· 
ders públics? 



Tot això é tasca positiva de Dret social, 

exigida pels corrents moderns, i aquesta 

tasca, ultra ésser de la incumbència indiscu

tible de la Generalitat, hauria merescut. la 

simpatia i la franca coHaboració de tots els 
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catalans, contràriament a la política negati

va de dividir-nos i de llançar una meitat de 

la pagesia contra l'altra meitat. 

TOMÀs CARRERAS I ART AU 

De La Veu de Catalunya 

···································· ················ ......................................................................... . 
., .......................................................................................................................... . 

RECERQUES PRACTIQUES 
Nou sistema per a c-onservar 
llegums, fruites, raïms, etc. 

El ·Bulletin International du Vin• dóna 

compte del següent sistema, per tal de man

tenir en bon estat i que no s'alterin les lle

gums i les fruites . 

Es dissolen 500 grams de sulfat de coure 

en 100 litres d'aigua, i s'afegeix a la solució 

50 grams de g-uix precipitat, o bé 50 grams 

de bicarbonat de sosa. Amb aquest líquid 

s'empapen bé serradures de llenya , de suro 

o altres matèries similars, les quals després 

es fan assecar. 

Les fruites que es volen conservar, com 

per exemple, . raïms, es c_obreixen bé d'a-· 

questes serradures, i es dipositen dintr~ 

caixes que també s'omplen de serradures. 

La caixa es tapa de manera que no pene~ 

tri aire a l'interior, i es posen en llocs on la 

temperatura es mantingui a O graus, mit

jançant una ·nevera. 

Tractant d'aquesta manera les fruites, es 

mantenen fresques i en perfecte estat de 

conservació durant molt temps. 

••• • 
La manet·a pràctica d'ado

bar el blat de moro 
Les causes que més contribueixen a millo· 

rar les collites de blat de moro són les tre

ballades fondes i els adobs, i llur efecte 

augmenta amb la presència a la terra de 

matèria orgànica o humus que hi deixen els 

fems o els residus vegetals. 

Tota terra dedicada al conreu del blat de 

moro, serà millorada con-siderablement in

corporant-hi la major quantitat possible d'a

questa mena d'adobs, i s'aconsegueix fent 

sembre~ preparatòrie de plantes llegumi

noses, per a colgar-les, en florir, allà mateix 

on han crescut i qu e s'hi ba de sembrar el 

blat de moro. 

De les plantes més recomanables per a 

ésser colgades, es poden esmentar en pri

mer terme, els pèsols farratgers, els trèvols, 

i d'aquests el d'Alexandria o bersim, els fa

vons i les veces, on la terra no és calissa. 

Totes aquestes plantes colgades en verd, 

subministren una gran quantitat de matèria 

vegetal, i a més, incorporen a la terra im

portantíssimes dosis d'azot o nitrògen , l'ele· 

ment més valuós per a la vegetació. 

Els .fems de quadra solen sempre escasse

jar, i molt més quan es compta amb limita

des explotacions pecuàries. A falta d'aquests 

elements de fertilització, la pràctica de sem

brar Heguminoses ¡·colgar-les en florir, pot 

substituir avantatjosament els fems; i en el 

conreu del blat de moro, per a que doni 

profits, a més d'altres adobs, no es pot pres

cindir de l'humus, o siguin els residus que 

a la terra queden , en descompondre'sJa ma

tèria orgànica que s'hi hagi incorporat. 

• • • 
Les propietats medicinals 

de la llimona 
Les propietats medicinals de la llimona 

són conegudes des dels tem ps més llunyans. 

En la higiene dels cossos, el suc de la 

llimona es considera com un purificador i 

desinfectant dels millors. Serveix per a ne

tejar les mans, deixant-les blanques. Una 

barrej a de suc de llimona i glicerina, 

meitat per meitat, suavitza i aclareix la pell 

i embelleix el rostre. Es un cosmètic supe

rior al que, amb gran reclam i elevat preu 

vènen moltes perfumeries. 

El suc de llimona diluït en aigua, serveix 

per a netejar tot çl cos. En la higiene de la 

boca està indicat: exprémer mitja llimona 
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en un vas d'aigua, i amb aquesta dissolució 

rentar-se la boca i netejar-se la dentadura; 

així queden desinfectades i s'enforteixen les 

genives i es prevenen contra l'escorbut. 

Amb suc de llimona es cura el reumatis

me, la gota i el mal de coll; també resulta 

un bon remei çontra la diabetis. Serveix 

igualment per a curar les esgarrinxades i 

ferides dels peus; un emplastre de llimona 

sobre els ulls de poll alleuja el dolor. 

En la higiene del cap, el neteja de les se

crecions greixoses, fent que els cabells en 

quedin nets, i els deixa polits i brillants. 

El suc de llimona en el café tonifica el cos 

i els membres. La pell, ratllada i ensucrada 

resulta un bon vermífug, molt emprat per a 

matar els cucs dels infants. 

No són moltes les fruites que superin la 

llimona, com la taronja, en valor terapèutic. 

Recordem-ho. 

• • • 
Preservació contra les ma

lures dels ceps 
Les malures que més s'han de témer dels 

ceps són les de l'oídium (malura vella), i el 

míldiu , per a les quals es recomanen, per 

llur eficàcia, les ensofrades i .les sulfatades. 

Són dos tractaments diferents i que imposen 

haver d'executar dues feines separades, el 

resultat de les quals és encarir els treballs 

de defensa contra els dos paràsits causants 

de les esmentades malalties. La cosa f'ncara 

.es complica, quan a més de l'oídium i del 

míldiu, es fa necessari combatre les inva

sions de certs insectes, com la coxilis i eude

mis, que ocasionen la podridu1 a del raïm 

(cuc) i encara més, quan també es manifesta 

en les vinyes l'eruga filosa o sigui la piral. 

Tractar separadament cada mena d'aquests 

flagells, imposa haver d'invertir molts més 

jornals i diners dels que serien necessaris, 

reduint a una sola aplicació els procediments 

per a evitar tals malalties. 

Per assolir, en part, aquestes economies i 

guanyar temps, es van generalitzant les fór· 

mules de brous complexes que consenten 

combatre d'un cop l'oídium, el mildiu, el cuc 

del raïm i altres paràsits animals, com l'al· 

tissa. Aquests brous es preparen , afegint a 

les solucions cúpriques 125 grams de per

manganat de potassa, el qual destrueix l'oí-

UN ICA RAÇA PRAT ROSSi\ 
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dium i si es vol, a més, operar contra els 
insectes aropelòfacs, s'afegeix, a cada 100 
litres de solució cúprica, 1 quilo d'arseniat 
de ploro, tenint cura en aquests casos, d'e
vitar productes mullants i adherents de 
naturalesa orgànica que en csmtacte amb 
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el permanganat el destrueix de seguida. 
Aquests brous, degudament preparats i 

aplicats, permeten reduir sensiblement les 
despeses de defensa que la vinya necessita 
per a què arribin a bon terme les seves pro· 
duccions. 

................................................................................. ············································ ................................................................................ ············································ 

NOTES INFORMATIVES 
El V Congrés Nacional de 

Regadius 
En virtut de l'acord adoptat en el Congrés 

celebrat a Barcelona l'any 1927, el V Con
grés Nacional de Regadius ha de celebrar-se 
a Valladolid. 

La Comissió permanent dels esm~ntats 
Congressos, l'ha convocat pels dies del23 al 
30 del proper se!embre. 

Anexa al Congrés se celebrarà una Ex
posició de maquinària agrícola, productes 
de la terra i de la ramaderia, materials i 
construccions relacionats amb les obres hi
dràuliques i regadiu, plans i projectes de 
regadius, etc. 

L'esmentat Congrés Lindrà per objecte 
continuar l'eslÚdi que els anteriors han de
dicat als diversos i complexes problemes que 
sorgeixen en la implantació dels regadius, 
car per bé que en els onze volums, produc
te dels anteriors Congressos celebrats, el 
primer a Saragossa, el segon a Sevilla, el 
t.ercer a València i el quart, çoro ja s'ha dit, 
a Barcelona, s'ha recollit tot allò que s'ideà 
i practicà entre nosaltres sobre la matèria, 
manca molt encara d'ésser esgotada. 

Els temes que s'han de discutir i els po
nents, són : 

Tema I : EL REGADtu A LA coNcA DEL DUE
Ro. - Ponents: senyor joan Josep Fernàndez 
i Uzquiza i senyor Guillem Castañón. 

Tema ff: Nous CONREUS DE REGADIUS 
(PLANTES INDUSTRIALS COM COTÓ, TABAC, ETC., 
1 No INDUSTRIALS).- Ponents: senyor Jesús 
.Vliranda, sobre el tema en general; senyor 
Lluís Liró, del cotó i senyor Francesc An
choriz, del tabac. 

1 ema III: LA REFORI>IA AGRÀRIA 1 EL RE

GADIU.-Ponents: senyor Ramon Feced i se
nyor Antoni Sacristan i Colas. 

1 ema IV: FuNcJó DE L'EsTAT EN LA TRANS
FORMACió DEL SECÀ EN REGADIU.-Ponent: Se
nyor Leopold Ridruejo. 

Tema V: MüDULACió 1 ORDENAMEC\'T DE RE-

GADJUS.-Ponenls: senyor josep Gonzàlez i 
Vàzquez, senyor Josep Garcia i Augustín i 
senyor Antoni Martínez i Fernàndez. 

Durant el Congrés es realitzaran pràcti
ques agrícoles relacionades amb la seva fi
nalitat. Les inscripcions per al Congrés po
den ésser individuals i corporatives. 

• • • 
Una invasió d'erugues a la 

Costa Brava 
El perill d'una plaga d'erugues, en la nos

tra formosa Costa Brava, va resultant greu, 
i és deure de tots els propietaris de jardins, 
hortes i boscos de suredes, fer front a aquest 
perill, abans que adquireixi majors i in·epa
rables proporcions. 

Algunes hortes han estat ja atacades i 
destruïdes per aquesta plaga, i es produiran 
encara majors danys, si no es prenen mesu
res enèrgiques i ràpides. 

Pot comprovar-se perfectament que, gai
rebé cada arbre de la Costa Brava està in
fectat, i és precís aniquilar aquesta invasió 
abans de què es propagui a totes les plantes, 
el qual segurament succeirà, quan el ramat
ge dels s uros hagi estat completament des
truït per aquestes erugues. 

De no prendre's ràpidament les m~sures 
necessàries, els suros seran destruïts i les 
hortalisses molt escasses, encarint-se nota
blement el seu preu. 

• • • 
La podridura humida de les 

patates -
S'ba notat, enguany, en varis indrets de 

la c~marca de Vic, que la llavor de patata 
es podria al camp' i ni naixia. D'una manera 
alarmant es registrà aquest fet, en camps 
de la banda de Gurb, cap als Saits. 

La Cambra Agrícola Ausetana, davant 
d'aquest fet, es dirigí a l'Estació de Fitopa-
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tologia Agrícola de Barcelona, havent-se 
traslladat a inspeccionar els camps l'engi
nyer agrònom senyor Bertran , qui confirmà 
que es tractava de la •podridura humida de 
la patata• i donà el següent dictamén: 

La malaltia es considera avui ésser cau
sada per bactèries, si bé no hi ha encara 
acord sobre quina és en definitiva la causant, 
ja que a més del Bací/us solanz"perda, n'hi 
han d'altres com el Bacilus amylobacter, 
el Bacteríumjlue1'escens, el Bacten·um phi
tophtorus i algun altre que acompanyen· al 
primer i produeixen la descomposició del 
tubèrcul. 

La infecció té lloc quan en ' aquest hi ha 
alguna ferida i s'estén especialment quan 
hi ha exéessiva humitat i temperatura alta. 

Els medis per a lluitar contra la malaltia 
es resumeixen així: Emprament de llavor 
sana; elecció de varietats que en la localitat 
s'hagin considerat com a més resistents a 
la malaltia; l'emprament d'adobs potàssics 
i fosfatats per tal d'augmentar la resistència 
de les plantes; no emmagatzemar les patates 
fins que estiguin ben seques i elegir, per ma· 
gatzem, locals secs i ventilats, canviar de 
cultiu els terrenys infectats; combatre els in
sectes i evitar causes que en produir ferides 
als tubèrculs, ajudin la penetració de les 
bactèries. 

• • • 
Els surers s'acoblen 

Baix la presidència del Comissari de la 
Generalitat, s'ha constituït la Colllissió Su
rera de les Comarques Gironines, la qual 
tindrà cura de tot el relacionat amb el . suro 
i els derivats. 

Aquesta Comissió es composa del Ple i la 
Permanent. El Ple està integrat per repre
~entants de propietaris, fabriçants i Ajun
taments, baix la presidència del _Conseller 
d'Economia i Agricultura i la vice-presidèn
cia del Comissari de la Generalitat . 

En la sessió pl~nària es nomenà una Co
missió Permanent amb residència a Sant 
Feliu de Guíxols, la qual actuarà intensa
ment per tal de remeiar la crisi suro-tapera, 
tan accentuada d'uns anys ençà. 

La Comissió Permanent quedà constituïda 
~n la forma següent: President : Comissari 
de la Geperalitat. Vocals: senyor Joaquim 
Jubert Carbó, representant dels fabricants 
de conglomerats; senyor Josep M. Adroher, 
representant de la Secció Forestal de Giro
na; senyor Ramón Aguve Negt;e, represen-



tant de l'Associació de Magatzemistes de 
carbó vegetal; senyor Ramon Bofill, repre
sentant del Foment de la indústria suro-
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tapera. Secretari : senyor Alvar R omaguera. 
Assessor tècnic: Enginyer senyor ] osep· 
Lluís Vives. 
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LLIBRES 
C,oNTABILIDAD AGRÍCOLA, per Pere ] . Giro

na.-Formant part de la Biblioteca Agrícola 
Salvat, apareix un nou llibret,· amb el títol 
que encapçala aquest comentari. El seu au
tor és professor titular de les assignatures 
de Comptabilitat Agrícola i Economia i Le
gislació rural, i autor i traductor de mol
tes altres obres de caràcter agrícola, sobre
tot en l'especialitat econòmica. Preu, 17 ptes. 

En el pròleg de l'obra es demostra la im
portància que modernament té la ciència de 
la comptabilitat aplicada a les explotacions 
agrícoles, les quals no poden ésser conside
rades ja com un mer assaig o temptativa, 
com en altre temps, ·sinó que necessi~en una 
direcció tècnica que la condueixi cap a l'or
ganització que comporta l'explotació de 
qualsevol mena d'indústria moderna . 

Precisament la idea directriu dels editors 
de la Biblioteca Salvat, ha estat _la de dotar 
els agricultors dalerosos de professar llur 
indústria en la forma més perfecta possible, 
de llibres especialitzats en cada un dels múl
tiples aspectes que enclou la tecno1ogia agrí
cola. Per aiXò no podia mancar' Em una tan 
completa coHecció, un tractat modern de 
comptabilitat. 

L'obra del senyor Girona tendeix precisa· 
ment a modernitzar el concepte comptable 
en les explotacions agrícoles, mostrant d'una 
manera fàcil, com ha d'ésser plantejat un 
sistema de llibres capaç de satisfer les nec<?s
sitats que aqu€stes presenten, fugint de les 
generalitats en les quals sovint han caigut 
els autors, en intentar aplicar els moderns 
sistemes de comptabilitat als interessos del 
camp, sense sofrir abans l'indispensable pro
cés d'adaptació. 

Altrament, es.innegable que els grans ca· 
pitals que sovi.n.t absorbeixen les empreses 
agrícoles, arnb les imprescindibles obres 
d'explanació i canalització, si són de regadiu 
i d'arrabass~ment i plantació, ·si són de secà, 
com també l'adquisició de maquinària i la 
conservació i venda dels productes, neces
siten un co·ntrol tècnic portat d'una manera 
semblant a la. que necessi tenies altres formes 

de producció. Les explotacions actuals no 
són, o almenys no haurien d'ésser, les anti
gues alqueries on baix la paternal i i mm e· 
di ata inspecció de l'amo de la finca es realit
zaven tota mena d'operacions d'adqui,sició, 
producció, venda i consum dels productes 
obtinguts en la mateixa. 

Les necessitats modernes han · obert les 
cases de camp i han obligat a llurs amos a 
treballar com els industrials manufacturers, 
cercant els majors i millo'rs mercats on col
lacar llurs productes. 

Així, ja no és una raresa alimentar els ra
mats propis amb grans i farratges proce
dents dels més allunyats països, ni observar 
com en a·quells països es consumeixen els 
productes trets de la nostra tern~. Es de jus-
tícia dir, que, llevat d'alguns casos poc fre
qüents, els productors- agrícoles ban entrat 
francament en el nou ordre de coses i estan 
disposats a posar-se al corrent de tots aquells 
coneixements que els hi puguin proporcio· 
nar mitjans per a eixir triomfants en l'em· 
presa. 

I és . indubtable que són els de l'ordre 
de la comptabilitat els que primerament 
necessiten ésser estudiats. L'agricultor mo
dern, compra i ven gèneres, al comptat i a 
terminis; maneja efectes d-e conservació a 
favor seu i en contra; en moltes operacions,· 
realitza pagaments 1 cobraments a través 
dels comptes corrents que té oberts als 
bancs locals o molt apartats; fa operacions, 
directament o valent-se de corredors o in ter· 
mediaris de comerç; ven o compra en ferm 
o a través de dipòsits establerts en tal o qual 
lloc ... planteja negocis amb capital propi, o 
que l'adquireix amb préstecs hipotecaris o 
personals, en fi, són moltes les operacions 
heterogènies que realitza les quals requerei
xen un sistema de llibres en forma ordena
da, clara i comprovable. En primer lloc, 
considera l'autor que avui dia no és possible 
portar sistemàticament cap mena de co-mp
tabilitat sense sotmetre-la al procés de la te
neduria per partida doble i és per això, que 
abans de plantejar el sistema de comptes 
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agrícoles que proposa, desenrotlla unes no
cions molt ràpides, però clares i completes, 
·de les característiques d'aquell sistema , pe· 
rò aplicat ja des d'un principi a les necessi
tats d'ordre agrícola. Així desenrotUat el lli· 
bre, arriba el lector molt fàci lment a tenir 
els coneixements raonats que es~ necessiten 
per a comprendre la important qüestió del 
plantejament dels comptes. Es aquest, un 
punt capitalíssim del llibre en el qual es de
mostra la comoditat amb què les necessitats, 
complexes i extenses, d'una explotació agrí
cola poden ésser satisfetes a través dels cà
nons de la tècnica comptable i ademés dels 
preceptes taxatius del Codi de Comerç. A 
l'efecte, distingint el que són operacions 
coníptables externes i internes, i amb l'es
tructuració dels necessaris llibres auxiliars, 
s'arriba a la formalització dels balanços 
de final de període, sense dificultats de 
cap mena. 

Complement del llibre, però_ a l'ensems es
sencial en el seu desenv.olupament, són els 
Exercicis Pràctics qu.e van al final del ma
teix, en els quals, dia darrera dia, són realit
zats els assentaments en ·els llibres auxiliars , 
passats al llibre Diari oficial, després al Ma· 
jor i així és passat l'inventari de fi de ·període 
i iniciats els llibres per al període següent. 

En la descripCió de les operacions de tan
cament de llibres , procura l'autor no apar· 
tar-se mai del punt de vista agrícola, adap
tant la pràctica corrent entre els tenedors de 
llibres als .casos que més interès poden ofe
rir a una explotació agrícola de certa com
plexitat. 

Com sigui qué la finca a la qual se suposen 
adaptats els llibres té en explotació cultius 
de diferents classes, de .naturalesa perma
nent, uns, (bosc, vinyar, etc.), i bienals o 
anuals altres, resulten del seu conjunt resolts 
una pila de casos pràctics , tots ells plante
jats, en forma orgànica a favor del text con
tingut en la primera part i dels exemples or
gànics de la segona part, dedicada a pràcti · 
ques o exercicis. 

Es tracta, doncs , d'un llibre destinat a ren
dir serveis d'ordre pràctic a tots aqu ells agri
cultors que desitgin portar en forma moder· 
na, ràpida i sistemàti ca , els comptes de les 
explotacions pròpies o d'aquelles l'adminis
tració de les quals estigui a Ja seva mà. 

Les obres que s'anu11cíen en aquesta Secció 
es troben a l'Administració de la R evista 
-::- AGRICULTURA J R A MADERIA _ .. 
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C ~ L EN DA-R I 
de sembres i 

més 
plantac::ion8 de 
generalitzades· 

le8 h ·ortalisses, fai·ratger~s i Oort 

SEMBRES DEL MES O' AGOS'r 
HOR T ALIS S E S 

Ptes. 
100 grs. 

Agrelles . . . . . . 1 '50 
Blanc de Xampinyó . . 3'00 
Bledes, de fulla ampla. 1 '00 
Bledes , de fulla D'\Orada 1 '00 
Bròquil blanc, primerenc. 2'50 
Bròquil blanc, mig primerenc . 2'50 
Bròquil gros , morat, de Nadal . 2'50 
Bròquil mig blanc, primerenc 2'50 
Bròquil romà, de Quaresma . . 2'50 
Bròquil blanc, gros, tardà . . 2'50 
Ceba blanca, primerenca, de la Reina 3'50 
Ceba verm~lla, primerenca, de Campeny . 3'50 
Cerfull, comú . . . 1'00 
Cerfull, molt arrissat 1'00 
Colinap . . I '00 

COLS DE FULLA ARRISSADA 

Col de Milà , Aubervilliers . . . 1'75 
Col de Milà, grossa arrissada . . 1'75 
Col de Milà, precoç de Sant Joan . 1'75 

COLS DE F ULLA LLISA 

Col de cabdell, Bacalan . 2'50 
Col de cabdell, Brunswick 2'50 
Col de cabdell , Dax . . . 2'50 
Col de cabdell, Glòria . . 2'50 
Col de oobdell, Holanda, peu curt 2'5Q 
Col de cabdell, Holanda, tardana . 2'50 
Col de cabdell, Joaneta o Nantesa 2'50 
Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou 2'50 
Col de cabdell, grossa, de Nadal . 2'00 
Col de cabdell, Quinta! , molt grossa . 2'50 
Col de cabdell, Sant Dionís . . . 2-'50 
Col de cabdell, Schweinfurt. . . 2'50 
Col de cabdell, York, primerenca . 2'50 
Col Lombarda, morada, grossa . 2'50 
Col verda, a rrissad!\1 per a brotons 1 '75 
Col d'hivern, per a brotons . . . 1'75 
Col de Brusel:les, p¡o!r a cabdellets . 1 '75 
Col gegant farratgera, Cavalier . 1 '00 
Col gegant farratgera, de fulles llises 1'25 

Coliflor de Nàpols, de Quaresma . 3'50 
Créixens d'aigua. . . . . 4'00 
Créixens d'horta . . . . . 1'50 
Créixens Alenois o Morritort 0'75 
Ensiam escaroler . . . . 2'00 
Ensiam de cabdell, blanc . 2'00 
Ensiam bleder. . . . . 2'00 

o c::onreades 

Ptes. 

Ensiam escarxofet . 
Ensiam romà, blanc. 
Ensiam romà, negre 
Escarola Cabell d'Angel , molt arrissada 
Escarola de fu lla doble, arrissada 
Faves calentes (muchamiel). 
Julivert, comú . . . . . . . 
Julivert, molt arrissat . . . . 
Nap fi blanc, rodó , Bola de Neu 
Nap fi blanc, llarg . . . . 
Nap fi blanc, mig llarg · . 
Nap fi groc, rodó, Bola d'Or. 
Nap fi negre , llarg . . . . 

Ceba blanca, primerenca, 
de la Reina 

100 grs. 

2'00 
2'00 
2'00 
2'25 
1'25 
0'50 
0'75 
0'75 
1 '25 
1'25 
1'25 
1'25 
1'25 

Ptes. 
Un qujl~ 

MONGETES PER A MENjA R TENDRES 

Emparradores Avellaneta negra, primeren-
ques. . . . . . . . : . .. . 3'00 

Emparradores Garrafa! , morad a o bisbes, 
mig primerenques . . . . . . 2'50 

Emparradores de la Neu . . . . . 2'50 
Emparradores , Romana o .Facciosa . 2'50 

MONG;ETES PER A ESGRANAR 

E,mparradores Avellaneta blanca , primeren-
ques. . . . . . . . . . 2'50 

Emparradores de la Neu . . . 2'50 
Emparradores , Ganxet enfilador 2'50 
Emparradores, Caray . 2'50 

PÈSOLS PER A DESGRANAR 

Pèsols primerencs, de set setmanes . . 3'00 
Pèsols molt primerencs, de set setmanes 

cSelectes• . . . . . . •. . . . 3'50 

a Catalunya 

Pte•. 
100 grs. 

Pastanaga fina, mig llarga 2'00 
Pastanaga fina, llarga . 1'75 
Porro blanc, gruixut. 1'00 
Porro monstruós o Carentan. 1'75 
Ravenet rodó, rosa, punta blanca . 1'00 
Ravenet rodó , vermell, punta blanca 1'00 
Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca . l'OO 
Ravenet ~ig llarg, vermell , punta blanca. 1'00 
Ravenet llarg, vermell . 
Remolatxa, fina 
Xicoira 
Xirivia 

FARRATGERES 

Alfals, decuscutat, superior . . 
Nap suec, molt gros, rodó . . 
Nap suec, molt gros, mig llarg. 
Nap suec, molt gros, llarg 
Pastanaga, groga . 
Rave de bou . . . 
Sorgo negre, sucrós. 
Trèvol. . . . . . 
Trèvol anual, fè o farratge 
Trèvol nano, blanc 

FLORS 

Lot de 12 paquets variats, amb cromos. 
Lot de 24 paquets variats, amb cromos . 
L ot de 36 paquets variats, amb cromos. 

Balsamina 
12atmes 

ES S EMBREN 

Perpetuïnes 
Petuïnes 

·, 1'00 
1'00 
1'75 
1'00 

Ptes. 
Un quilo 

3'25 
3'50 
4'00 
5'00 
7'50 
4'00 
1'00 
4'50 
3'00 

10'00 

3 pessetes 
5 pessetes 
i pe!setes 

Caputxina nana Rosa d'agost o clavell de 
Clavells d'lndia, nanos 
Coronàries o Reina Mar-

garida ' 

Escabioses o vídues 
Gallardia 
Gelosia plumosa 
Gira-sol 
Mantell reial 
Nyanyos 

moro 
Rosa mística o Zínnia 
Sensitiva 
Tageta signata 
Vellut o cresta de gall 
Verdolaga de flor 
Violers imperials 
Violers quarentens 

EMPARRADORES PERENNALS 

Ara uja 
Cobea scandens 
Dòlics llenyosos 
Llúpol 

Mandevillea suaveolens 
~edeola 
Passionària 
Thumbergia 

Preus salvant variació o existències. Per les remeses per correu, s'ha d'afegir a l'import de la comanda, 30 _cèntims de pesseta per cada 
fracció d~ ~00 grams i per al certificat 30 cèntims els 500 grams, pes mínim admès per correus. Demaneu preus a l'engròs, a 

EL CULTIVADOR MODERN TRAFALGAR, 76 
TELEFON 18744 

(Prop de l'Arc del Triomf¡ 
-:- B A R C E L O N A 

----
---
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EL l'f ER e ~ T N . uLTIMEs coTITzAcioNs 
APOBS i UNITAT . PESSETES . 

superfosfat d'os,_ 18/20 per cent d'àcid fosfòric i 112 ¡--···········:······r·························"! 
· per cent de mtrogen . . . . . . . . . . . :100 quilos ¡ 16'00 i 

Superfosfat de calç, 18/20 per cent d 'àcid fosfòric i i ¡ 
~~;~~~;fat de ~alç, ·16it8 · p~r ~e~t ·d'àcid f~sfÒri~ l i 13

,
50 l 

su;~~f~¿fat d.e ~alÇ, ·13Ïl5. p~r ~e~t d'¡¡cicÍ f~sfÒri~ I I 12
,
50 i 

soluble . . . · · · · · • · . · · · · · · ¡ ¡ 11 '65 ¡ 
Sulfat d'amoníac, 20/21 per cent df? mtrogen . . . ¡ ¡ 26'50 ¡ 
l';itrat de Xile, 15¡16 per cent de mtro~en . . . . ¡ ¡ 26'00 i 
Sulfat de potassa, 90/92 per cent, equivalent a 49/50 i i i 

per cent de potassa pura . . . : . . . • · · i i 44'00 i 
Clorur de potassa, 80/85 per cent, equivalent a o0/51 ¡ i i 

per cent de potassa pura . . . · . . . . . i i 34'00 i 
Matèria orgànica còrnia natural, 10¡11 per cent de ¡ i ¡ 

nitrogen i 2/3 per cent d'àcid fosfòric . . · . . . . i ¡ 38'00 ¡ 
Sulfat de ferro en gra. . . . . . . · . . · · i ¡ 12'50 i 
Nitrat de calç, 15/16 per cent de nitrogen i 28 per ¡ ¡ ¡ 

cent de calç . . . . . . . . · · . . . · i ¡ 25'00 i 
Cianamida, 19/20 per cent de nitrogen i 60 per cent i ¡ i 

de calç . . . . . . . . · · · · · · · ¡ ¡ 38'00 i 
INSECTICIDES I FUNGICIDES l l l 

Sofre 99/100 per cent, extra . • l 40 quilos l 16'60 l 
Sofre 99/100 per cent, extra fi . i i 18'20 ! 
Sofre gris o precipitat . . . . i • i 10'00 i 
Flor de sofre o sofre sublimat. • i 50 quilos i 25'00 i 
Sofre de terròs . . . . ! 100 quilos ! 35'00 ! 
Sofre en pans, refinat. . : : 39'00 : 
Sofre de canó. . . . . j j 48'00 j 
Sulfat de coure, an~lès · i ¡ o

8
o
0

:oo
00 

i 
Sulfat de coure, pal::. . . . . . . . . . . . 
Acetat de plom cristall . . . . . . . . i i 230'00 i 
Arseniat de sosa anhidre, 60/63 per cent . : j j 160'00 j 
Arseniat de plom en pols · · 250'0() · 

!:~~l~~~~~~~OLOGICS t ·:~::J :::~ ! 
Acid tartàric cristaHitzat país. . . . . ·. ' : 360'00 ' 
Acid sulfurós anhidre. . • . . . . . . : l l 185'00 i 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 5 a 20 grams. i ¡ 150'00 i 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. i ¡ 00'00 
Lluquets sense degotalls, classe corrent, . ¡ ¡ 85'00 
Lluquets sense degotalls, classe manxega . ¡ i 80'00 
Lluquets :;ense degotalls, classe francesa . i i 115'00 
Albúmina de gallina en plaques . . ! 1 quilo i . 20'00 
Biosulfit Jacquemin . i 100 quilos! 475'00 
Carbó vegetal . . . . . ! i 300'00 
Carbó vegetal impalpable . ¡ ¡ 75'00 
Caseïna pura . . . . . ¡ ¡ 300'00 
Cola de peix Cayenne . . .· i,_ 1 quilo ¡ 26'00 
Cola de peix en fideus . . . . ¡ 26'00 
Cola de peix Saliansky . . . . . . ¡ 100'00 

Carbonat de calç (desacidificant). ·:::,_i,':,'·:· 100 quilos¡ 75'00 Caramel concentrat . . . . ¡ 300'00 
Enofosfat bicàlcic . . . . . i 115'00 
Fosfat amònic . . . . . . . i 250'00 
Gelatina plata en fulles primes . ¡ 900'00 
Gelatina or en fulles primes . . i 975'00 
Gelatina Vinocol en fulles ,Primes . . . . · i i 300'00 
Metabisulfit de potassa cristaliitzat. . . . · i i 210'00 
Metabisulfit de potassa en pols, antiferment · i ¡ 220'00 
Metabisulfit de potassa en líquid. · i ¡ 100'00 
Negre animal en pasta rentat . . : : i 165'00 

Osteocola Coignet . . . , ·:_··· :,',,,':,¡':, i 515'00 
San~ cristaHitzada . . . . i 785'00 
Taru a l'èter pols extra . . ¡ 1.550'00 
Taní a l'alcohol, pols extra. . . . . . i 950'00 
Taní a l'alcohol agulles extra . . . . . i 1.100'00 
Tartrat neutre de potassa desacidificant. ',,¡ 650'00 

MATERIES FILTRANTS 
Amiant . . . . . . . . . '100 quilos' 1.400'00 
CeHulosa extra forta . . . . : i i 350'00 
CeHulosa per a vins licorosos . . i 1 quilo. j 10'00 
Terra d'infusoris. . . . !100 quilos i 65'00 

:;;;~~,~~:LS 1 LLEGUMS .I L.~'.ooss·oo 
Arròs Selecte. . . . i ! 55'00 a 57'00 

Arròs Floreta . . . . 
Arròs Matisat. . . . 
Arròs Bomba, primera 
Arròs Bomba, segona . 

BLAT 
Forment de Castella . 
Candeal de la Manxa . 
Forment de la Manxa. 
Aragó .... . . 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
Comarça .. . .. 
Extremadura, blanquet 
Cru'Xer . . 
Lleida . 

CJGRONS 
· Cigrons Màlaga, fins, números 44 a 46. 

Cigrons Màlaga de 54 a 56 . . . . . 
Cigrons Màlaga de 60 a 62 . 
Cigrons Màlaga de 63 a 65 . 
Cigrons "pelones" . . . . 
Cigrons Argèlia. . . . . 
Cigrons Castella superiors. 
Cigrons Castella mitjans. . 
Cigrons moruns, número 29 
Cigrons Sauc. . . . . . 
OraL. mitjans . 
Oran superiors 

CJVADA 
.Extremadur-a. 
Cartagena. . 

ESCAJOLA 
Andalusia, ·corrent . 
Andalusia, fi . 

FAVES 
Extremadura. 
Mallorca . 
Andalusia . 
Turquia. . 
Valencianes 
Eivissa . . 
Mahó 

FAVONS 
Sevilla . 
Xereç . 
Marroc . 
Italians . 
Xinesos. 

MJLL 
Estranger. 
Comarca . 

MONGETES 
Mongetes V alèucia PiB et 
Mongetes· Tranquillon . 
Mongetes Monquilines . 

, • 

Mongetes Mallorca. . . . . . . . . 
Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garbellades . 
Mongetes Cocorrosses Castella 
Mongetes Cocorrosse~ Turquia 
Mongetes Comarca noves 
Mongetes Perles Galícia. 
Mongetes Bulgària . 
Mongetes Coco Sophie 
Mongetes Prat . . 

MORESC 
Blanc 
Andalusia corrent . 

ORDi 
Extremadura. . 
Urgell i Segarra. 
Manxa . .. . 

VECES 
Veces Navarra . 
Veces Andalusia 

AL TRES CEREALS I LLEGUMS 
Ers país. . . . . . 
Ers estrangers negres 
Fajol . .. .. . 
F esole ts ·. . . 
Fesolets Castella 
Fesolets Girona . 
Guixes . . . . 
Llenties. . . . 

.· 

BARCELONA• PLAÇA ANTONI LÓPEZ. t S .. TELEFON 1ójj6 

j_1!N_ITA!.: P E SSETES 

. !100 quilos i 57'00 a 59'00 
i • i 54'50 a 55'50 

. i Ï100'00 a 105'00 
: I 

1
85'00 a 90'00 

. ¡ ¡ ~~:00oo a oo ·oo 

. i i Sl'1JO ! gg:gg 
· i i 51'00 a 00'00 
:i i 51'UO a 00'00 

i i 50'00 a 00'00 
· i i 00'00 a 00'00 
· i i 43'00 a 44'00 
· i i 45'00 a 00'00 : l i 48'00 ?. 49'00 

¡ h o2'00 a 104'00 
: i i 60 '00 a 62 '00 

i i 5i'OO a 58'00 
· i i 54 '00 a 55'00 
: i i 52'00 a 70'00 

i i 00'00 a 00'00 
· i Ï130'00 a 180'00 
· i Ï140'00 a 150'00 
· i i 00'00 a 00'00 
: i i 00'00 a 00'00 
. ! i 00'00 a oo·oo . ¡ ¡ oo·oo a oo·oo 

i i 33'00 a 34 '00 : : ¡ 32'00 a 33'00 

. i i 50'00 a 51'00 
. : : 54'00 a 55'00 

. i i 00'00 a 00'00 

. i i 39 50 a 40'00 

. i i 68'00 a 70'0() 

. ¡ ¡ 42:oo a 00'00 

. ! ¡ 0000 a 00'00 

. ! i 40'00 a 41 '00 

. i i 77'00 a oo·oo 
I : 

·I I ~~:gg : 1~:~ 
· i i 00'00 a 00'00 
: i i 00'00 a 00'00 

i i 40'00 a 42'0() 

. I t 46'00 a 00'00 : ¡ ~ 60'00 a 62'00 

i \ 8.roo a 85'00 
· i i 86'00 a 88'00 
· i i 85'00 a 00'00 
·i i 80'00 a 81'00 
· i i125'00 a 00'00 
· i Ï132'00 a 134'00 
· i i 95'00 a 98'00 
· i i 65'00 a 68'00 
. i i oo·oo a 00'00 
· i it02'00 a 00'00 
. i ¡ 60'00 a oo·oo 
· i i 90'00 a 95'00 
: j j 96'00 a 98'00 

¡ l 00'00 a 00'00 : ¡ : 00'00 a 00'0() 

i i 32'00 a 33'00 
· i i 33'00 a 34'0() : ¡ i 32'50 a 33'50 

: i 42'00 a 43'00 
: j i 36'00 a 37'00 
r ¡ 

. i i 36'00 a 37'00 

. : i 34'00 a 35'00 

. i i 65'00 a 70'00 

. : i 85'00 a 90'00 

. i i 85'00 a 90'00 

. i i130'00 a 132'00 

. i i 42'50 a 43'50 
· i i 75'00 a 135'00 
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FARINES I DESPULLES 
Farina sensera, mitja força . 
Fàrina sensera, força. • : . 
Farina extra blanca, supenor. 
Farina blanca, corrent 
Farina Aragó. · · 
Farina regió . · · 
N6mero 3, amb sac. 
N6mero 4 .. 
Segones 
Terceres ... 
Quartes . . , . 
Menut . 

o o 

Segó . . 
Segonet. 

FARRATGES I PINSOS 
Garro(es negres Vinaroç, sense sac. 
Garrofes negres Castelló. . . . . 
Garrofes València . 
Garrofes roges . · 
Garrofes Eivissa . 
Garrofes Mallorca . . . 
Polpa de remolatxa, país, sense sac 
Turtó de coco . . . . 
Farina de llinosa 
AHals primera 
Alfals segona. 
Palla Llargueta 
Palla curta. . 
FulJa d'olivera 

ALLS FRUITES SEQUES 
Alls en forc, Cappares . . . 
Primeres . . . . . . . . 

AMETLLES 
Mallorca propietari, sense tro& 
Mallorca escollida . . . . . 
Llargueta . . . . . . 
Mollar, amb clofol:la . . 
Gra Esperança pnmera . 
Comuna 

ANfS E~l GRA ' 
Andalusia . . 
Manxa ... 

AVELLANES 
-Gra primera . 
Colli ter . . . 
Garbellada. . . 
Negreta escollida 

CACAUETS 
Tres grans blanc primera 
Tres grans segona. . . 
Dos grans blanc primera 
Dos grans vermells 
Esclofollats . . . 

COMINS 
'Del país. 

LLOBINS 
Llobins número 1 
Llobins número O 
Llobins Alhucemes 

NOUS 
Escollides . 
Corrent. . 

PÈSOLS 
Sencers . . 

PINYONS 
Castelles . 

SAFRANS 
Selecte. . . 
Superior Estat 
Aragó .. 
• :!CUFLES 

EscolliJes . 
Colliter. 

ous 
Empordà ..... . 
Vilafranca del Penedès ~ 
Mallorca . . . . . . 
Bulgària . .... . 
Bèlgica (dos tamanys) . . 
Holanda (quatre tamanys) . 
Mahó . . . . . 
Síria (dos tamanys) 
Maçagan 
Inobolu. 
Fansun. 
Irlanda. 
' D'OLIVA OLIS 
Corre-nt bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 

·. 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

! UNITAT : PESSETES J 
.!1~-~:;-~:-i "~:;;¡; .. ~---~-.~ i 
-~ • ~ 95'00 a 105'00 i 
: i 74'00 a 76'00: 

-~ ~ 72'00 a 73'00 i :¡ ! ()()'()() a 00'00! 
-~ ~ 00'00 a oo·oo- ~ 
: : 50'00 a 55'00: 

-~ i 42'00 a 44'00 i 
-¡ i 33'00 a 35'00 ~ 
·¡ ! 28'00 a 30'00 i 
·: : 29'00 a 30'00: 
:hoo litres ! 5'25 a oo·oo ! 
i i 4'30 a 00'00 ~ 

:¡ ¡ 4'75 a 00'00 ¡ 
: l : 

. ! 42 quilos ! 10'00 à 10'25 ! 
: : 00'00 a 00'00 : 

:1 • ! 9'50 a 9'75 ! 
.i i 9'50 a 00'00 i 
: : 8'50 a 9'00 : 

'l ~ 7'25 a 7'50 ~ 
:1100 C:uilo!> !250'00 a 275'00! 
-~ • ! 36'00 a 38'00 i 
.~ i 37'00 a 38'00 ~ 
.! · ~ 18'50 a 0'00 . ~ 
: . • : 17'00 a 0'00 ~ 
T i 8'15 a 0'00 : :! i 7'50 a 0'00! 
• ~ ~ 00'00 a 00'00 i 
: : : 

·'12 forcs I 00'00 a 00'00 I 
·1 ! 00'00 a 00'00 1 
: : ¡I ¡ 

·1100 quilos [315'00 a 325'00! 
·i !330'00 a 3i0'00 ~ 
· l ~390'00 a 00'00 ~ 
·~ ~165'00 a 00'00 ~ 
· ~ !400'00 a 00'00 ~ 
·1 [310'00 a oo·oo ¡ 
·! ! 180'00 a 00'00 ! 
·1 ! 180'00 a 00'00 ! 

.! ! 00'00 a 00'00! 
·i !1 J 0'00 a 115'00 ! 
·i Íll5'00 a 120'00 l 
.¡ !uo·oo a 115'00 ¡ 

.i iuo·oo a 00'00 i 
·! ! 00'00 a 00'00 ! 
·! !110'00 a 00'00! 
·i i 00'00 a 00'00 i 
·i ! 00'00 a 00'00 i 

.i i190'00 a 210'00 i 

.! ¡ 50'09 a 00'00 l 
·Í i 85'00 a 00'00 i 
·l i140'00 a 00'00 l 

·, ¡ . ¡125'00 a 00'00 i 
·! i 00'00 a 00'00 l 

J l 95'00 a 105'00 ! 
¡ ¡440'00 a 00'00 l 

·i El quilo i200'00 a 00'00 i 
· i • i190'00 a oo·oo i 
·i ~ 140'00 a 145'00 ~ 

·llOo quilos ¡125\lO ~ 00'00 i 
·: • : 40'00 a 00'00: 

·'30 dotzenes 1-65'00' a 00'00 I 
·i ~ 85'00 a 00'00 i 
·i ~ 61'00 a 00'00 ~ 
o¡ ~ 52'00 a oo·oo ¡ 
·i ~ 62'00 a 64'00 ~ 
"i · • j 62, 64, 65 a 70 ¡ 
·: : 66'00 a 00'00: 
. i i 46'00 a 48'00 i 
: ¡ ¡ ~¡:gg : gg:gg ¡ 
·! i 50'00 a 00'00 ! 
. : : 00'00 a 00'00 : 

1·
00 ·~~·· llli:u I 

i UNITAT ! PESSETES , ....... ------¡···--···--................. . 
DE PINYOLA 

Verd, primera 
Verd , se~ona. 
Groc, pnmera 
Groc, segona . 
Fermentat .. 
Fosc . . . . 

. llOO quilos ~109'00 a 00'00 

. ! • !100'00 a 105'00 
o ¡ !122'00 a oo·oo 
o ¡ !105 00 a oo·oo 
. i i 79'00 a 00'00 
. ! i 87'00 a 00'00 

: I DE COCO 
Blanc (en barrils) 
Cochín . . . 
Palma .. .. 
Extraflor . . . 

. ¡ ¡ 00'00 a 00'00 

. i · i 00'00 a 00'00 

. i i 00'00 a 00'00 

. i i 00'00 a 00'00 

. I i140'00 a 00'00 
DE LLINOSA 

Cru (en barrils) . 
Cuit . . . . . . : i 148'00 a 00'00 

: '165'00 a 00'00 Incolor . . . . . 'siJRo' . . . . . · j l _ 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, primera. ~ El quintà¡ 63'00 a 70'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, segona. ¡ ¡ so:oo a 35:00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, tercera. : ~ 15 00 a 2000 
Planxes de suro de 3 a 4 centímetres gruix1 primera. 1 i 80'00 a 90'00 
Planxes de 3 a 4 centím. gruix primera oroinària. . ¡ i 50'00 a 55'00 
Planxes de 3 a 4 centimetres gruix segona . . . . ¡ ~ 25'00 a 30'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix tercera . i ¡ 15'00 a 20'00 

, VINS l Grau i :Blanc ~~ ~~-
,Penedes, de 8 a 10 graus · · · · · •: càrrega '1'65 -1'75-1'65 
Camp de Tarragona, de 9 f\ 19 graus . · ¡ :1'85- 2'00 - 1'85 
,Ço!lca de Barbarà, de 8 a 9. graus · i • ¡ 1 '50- 0'00 -1'50 
Pnorat, de 13 a 15 graus · · · ·: iO'OO- 2'50 -0'00 
Vilanova i Geltrú, de 8 a 1Q graus · ! lo·oo _ 1'70 _ 0'00 
Igualada, de 8 a I O graus ! 1 '65 -1'65. 0'00 
Martorell, cje 8 a 10 graus i1'80- 1'80-0'00 
Manxa,de12graus . . ~1'70-0'00-0'00 
Alacant, de 14 a 15 graus :o·oo-o·oo-o·oo 
Mistela . . . . . . . !2'80- 3'00 -o·oo 
Moscatell . . . . • . · · · i3'80- 0'00-0'00 

ALCOHOLS i 
Rectificats d'indústria, 96/97 graus . . . 100 graus 1262'00 a 264'00 
Rectificats de residus vínics, 96¡97 graus. i245'00 a 247'00 
Rectificats de vi, %/97 graus . . · ~246'00 a248'00 
Desnaturalitzats 88/90 graus . . . . · Íl38'00 a 140'00 
DestiHat de brisa . . . . . . . . · ~ 00'00 a 00'00 
Aiguardent de canya, de 75 graus · · · ~210'00 a 215'00 

T ARTRA I DERIVATS Grau i i 
Mares de vi, 24/30 graus d'àcid . . .. 100 quilos i 0'85 a 0'00 
Tartrat de calç, 50/52 graus d'àcid . . i i 1'60 a 0'00 
Tartrà de brisa, 55!60gra~s d'àcid . • ~ ~ '1'55 a 0'00 

VINAGRES ¡ ~ 

~~:~;~E :co~~EN:T :_ ¡,: Hectolitrel,l 

2 en 1. . . . . . 

Da<;~z;~E -~L~A. · .• · .1, .:,l 

Prior. . . . . . 
2 en 1 ..... 

CLASSE CORRENT 
De 5 graus . .. 
De 6 graus. . . 
De7 graus. . . . . . . . . . • • 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES 
BOVÍ 

Bous del país. . . . . . . . . . . 
Vaques del país. . . . . . . . . . 
Vedelles gallegues. . . . . . . " . 
Vedelles de ll~t del país fins a 100 quilos . 
Estaques fins a 150 quilos . . . . , .· 
Estaques des de 150 quilos . . . . :- . 

PORQUÍ 
Del país blancs . . . ~ 
Valencians blancs . 
Extremenys . . . : 1 
Mallorquins . . . . 1 

CAVALLAR ¡ 
Cavalls grassos, a ull, segons siguin i 

tri.~~]¡,;~~¿: t,~,n:, ~'"": . •1 
Moltons extremenys, de 12 a 14 quilos. 
Ovelles extremenyes, de 10 a 12 quilos · i 
Anyells extremenys, esquilats. . . . . · i 
A.riyells extremenys, femelles esquilades. · : 
Moltons extremenys, llana . . . . . - . · ! 

~~§ !~~~:Z~*:~\~~~~~. I 
Anyells castellans . : . . . 
Anyells castellans, femelles · : 
Moltons seg-urenys . . . · ~ 
Ovelles femelles . . . . : j 

El quilo 
canal 

30'00 
40'00 
50'00 

80'00 
80'00 

125'00 

30'00 
35'00 
40'00 

2'20 a 
2'20 a 
3'35 a 
3'50 a 
3'25 a 
2'80 a 

2'60 
2'60 
3'50 
3'90 
3'50 
3'00 

3'60 a 3'75 
3'60 a 3'75 
3'20 a 3'30 
3' lO a 3'15 

(Variació) 

0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
3'25 a 
2'90 a 
3'30 a 
3'60 a 
3'60 a 
0'00 a 
O 00 a 
0'00 a 
o·oo a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
3'70 a 
4'00 a 

0'00 
0'00 
0'00 
3'35 
3'00 
3'40 
3'70 
3'70 
o·oo 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
3'90 
4'10 



AGRICÒL TURA I RAiiADBàtA 

Llavors 
d'alta 

sele~cionades 
prod~cció 

farratger suec 

VARIETATS: 

LLARG, MIG LLARG I 
~ 

RODO 

P R·E U S 
Rodó. 3'50 pessetes el quilo 

Mig llarg. 4'00 pessetes el quilo 

Llarg s'oo pessetes el quilo 

RAVE DE BOU. 4'00 pessetes el quilo 

PR E U S E SP EC I AL S a Sindicats· A~rícoles i Majoristes 

AVE -_ 
CALENTES 

Muchamiel 
De exlremada ~ precocilal bon 

rendim eni 
Sem brades de juliol a se
tembre, degudament cul· 
tivades, en climes tempe
rats o càlids, es poden 
recoHectar ja des de mig 
octubre en endavànt, se
gons la data que s'han 

sembrat. 

Com que són tan prime
renques, assoleixen preus 
molt remuneradors en el 

mercat nacional. 

Per la mateixa raó són 
molt cercades per a l'ex
portació, cotitzant -se a 
molt . bons preus, ja que 
en els països del Nord es 
presenten com a plat es
pecial entre els primeurs. 
Produeixen tabelles ben 
granades, amb un terme 
mig de sis grans, de re-

gular tamany. 

Es poden sémbrar també 
al mateix temps que les 
faves tardanes, d'octubre 
a desembre i en aquest 
ca~ sempre porten un 
avenç en granar de dues 
a tres setmanes. Seques i 
deslin3:des a la preparació 
de purés els produeix fins 

i d e gust exceHent. 

Preu, 4 ptes. el quilo 
En partides de 100 quilos 
en amunt, a 350 ptes. els 

100 quilos. 

Es condició essencial per a complimentar les comandes, que vagin acompanyades de llur import 

EL TRAFALGAR, 76 - TELÈFON 
BARCELONA 

I8744 

CULTIVADOR MODERN -
Agrairem als nostres lectors que esmentin AGRICULTURA I [~ MADERIA en dirigir-se als anunciants 



. .\C.RlCULTURA I RAMADERlA 

, 

ORGO NEGRE 
SUCRÓS 

r?arratge anual, considerat com el més productiu i útil entre els farratges 

verds, perque les seves canyes contenen una bona proporció de matèria 
sucrosa. 

Sembrat a la pnmavera i a començaments d'estiu, en bones terres frescals 

o de regadiu, pro lueix durant l'estiu i la tardor, tres o quatre daUade~ 
abundants. 

Són neces;¡aris 10 quilos de llavor per hectàrea s.embrat en tires i 35 si es 

sembra a eixam. 

PREU: Una pesseta el quilo 
De 50 quilos en amunt, a 85 pessetes els 100 quilos 

EL CULTIVADOR MODERN Trafalgar, 76 - Telèfon 187 44 - Barcelona 

Publicacions de 

Fabricació d'olis, August Matons. . . . . 
L'art de (er bon vi, Jaume Raventós. . . . 
Indústries de la llet, Josep M.a Soler i Coll. 
La reproducció i l'herència del bestiar, M. 

Rossell i Vilà. . . . . . . . . . . 
Anàlisis d'adobs, Francesc Nubiola. . . . 
Les vaques i la producció de llet, M. Rossell 

i Vilà. . . . ·. . . . . . . . . . 
L'ametller, Joan Salom i Morera . . . . 
Organització i guiatge de Sindicats Agrí· 

coles, josep M.a Rendé. . . . . . . 
L'olivera, August Matons . . . . . . . 
Fisiologia dels animals domèstics, Leandre 

Cervera . . . . . . . . . . . .. 
Fabricació de conserves vegetals, Ramon 

Sala. . . . . . . . . . . . . . 
Conreu forçat d'hortalisses i flors, Vicents 

Nubiola . . . . . . . . . . . . . 
Descripció de les més importants varietats 

d'avellaner a Catalunya, Trotter i Matons 
La fruiti cultura extensiva a Califòrnia Ra-

mon Sala ........... ' .. 
El diabló de l'avellaner, J. Nonell i Comes. 
Notas sobre el cultivo de la remolacha azu-

carera, Agustín Guitart . . . . . 
La sansa com adob, August Matons. . . 
Les cuques filoses. August Matons. . . . 
Com es poda l'olivera, August Matons_ _ . 

l'Escola 

6'00 pessetes 
6'00 
4'00 

4'00 
3'00 

6'00 
4'00 

7'00 
6'00 

7'00 l' 

5'00 

5'00 

3'00 

3'00 
1'00 

0'75 ~ 

0'50 
0'50 
(Esgotat) 

Superior _d'Agricultura 

Resum de conferències de viticultura, Eras· 
me M. d'Imbert . . . . . . . . . . 

Ei corc de les pomes i de les prunes, August 
Matons ....... ..... . 

La plantació d'arbres, August Matons. . . 
El còlera de l'aviram, G. R. Danés i Casa-

bosch . . . . . . . . . . . . . . 
Un factor primordial en la producció de l'a-

metller, Joan Salom. . . . . . . . . 

La~~~g~o-gi~ d: ~os~re.s ~a~es~s •. J~se: ~·~ 
Engreixament de porcs, M. Rossell i Vilà. . 
Com es combat el diabló de l'avellaner, Joan 

- Aguiló. . . . . . . . . . . . . . 
L'alimentació humana, Jaume Raventós. . 
Treballades i adobs, Josep Camp. . . . . 
L'arrufat i el pugó del presseguer i l'amet-

ller, Joan Salom. . . . . . . . . . 
L'esporga de l'ametller, Joan Salom. . . . 
El negre de l'ol.ivera, August Matons. . . 
La vaca lletera, M. Rossell i Vilà. . . . . 
Engreixament de vedells, M. Rossell i Vilà. 
Cinc lliçons d'Enologia, Jaume Raventós. 
L'adob de l'ametller, Joan Salom. . 
Per a fer bons olis, August Matons. . . 
L'arada Brabant, A. Daneo. . . . . . 
La lluita contra la mosca de l'oliva, August 

Matons ............ . 
Replantació de vinyes, Llorenç Badell. . . 

0'75 pessetes 

0'50 
0'50 

0'50 

0'50 

0'50 
0'50 

0'50 
0'75 
0'50 

0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0150 
1'00 
0'50 
0'50 
0'50 

0'50 
0'50 

--------------------------------------------------------------------------------~ 
Demanínt-se a l'Administració d'EL CULTIVADOR MODERN, Trafalgar, 76- Barcelona 

Agrairem als nostres lectors que esmentin AGR1CULTURA I RAMADER1A en dirigir-se als anunciants 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

MOLINS TRITURADORS 

''El Campeón Universal" 
Patent n.0 91267 

Per a tota mena de grans, despulles, alfals, fenc, garrofes i tota mena de materials. 

Es l'únic moli que no produeix pols·. Doble durada que tots els altres sistemes, degut a les dues mànegues d'aspiració¡ pot 
treballar- a la dreta i a l'esquerra. Porta especial per alfals tal com es sega, degut ·a la seva gran bossa d'entrada. Es cons
trueix en cinc tamanys, de 100 a 2.000 quilos hora. - L 'únic anunciant que només es dedica a fabricar molins trituradors, 
tenint tallers propis per a construir-los. No es cobra cap màquina fins que el client hagi donat la seva conformitat en el 

seu rendiment i bon funcionament. 

OLIVAIRES MODERN MOLÍ - TRITURADORA : REMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que els antics corrons de pedra, fàcil neteja. La mateixa màquina, amb un fàcil dispositiu serveix per esmicolar 

i moldre tota mena de pinsos. Grans f~a.::..cilic:..:·_ta_ts'-e-n_e_l_,p"-a-'!g'-am:.;c:..:..en::..:tc..... -------------

Per detalls, al constructor: M ' A M C T O R R A S Riereta, 15 - B A R e E L O NA - Telèfon 16884 

Ous de Naftalina 
Ptlleltats i model Industrial Registrat 

Maten e1 poll. Desinfecten 
els ponedors. Eviten en les 
gallines el vici de menjar-
se els ous. Serveixen d'ou 
:: ponedor. Maten l'arna :: 

Preus franc d'embalatge estació Barcelona 
Una. dot:~:ena.a 6 ptea. una. Una. groa•a• j pies. 

la dot:1:ena. 

De venda a lea principals Drogueries i a la 

Comercial de Productea Refina~a del Quitrà, S. A. 
Rambla de Catalunya, 66, I.er, lletra G. :-: Barcelona 

Malaltie·s clel bestiar 
PER 

M. ROSSELL I VILAR 

Lli bre de 300 pàgines, il'luslral 
5'50 ~ESSETES 

. 
DEMANEU-LO A EL CULTIVADOR MODERN 
TRAFAL GAR, 76 :: TELÈFON, 18744 BARCELONA 

L O NES 
per a Segada re~ 
LONES per a tota mena d'espardenyes. 
LONES de tots els gruixos i amplades per a veles de 

carruatges i autos. 
LONES en colors sòlids per a veles de magatzems. 
LONES per a velam, vaixells, encerats, vagons, tendes de 

campanya, etc. 
LONES de cotó i cànem per a diversos usos industrials. 

A v i e u I t ,u_ r a 
Productiva 

PE R 

HARRY R. LEWIS 

3." Edició 
-· .... .; 

500 Pàgines 
233 Fotogravats 

Aquest llibre presenta, 
raona i exposa el mitjà 
infal:lible, clar i científic 
per a mantenir de zoo 
a 500 gallines, sense 
molt treball i obtenir 
d'elles exceHents be-

neficis 

Per 30 Peaaete• 
es tramet per correu certificat 

EL CULTIVADOR MODERN- Trafalgar, 76 

Telèfon 18744 - BARCELONA 

(atès del Brasil per tota Espanya 

EXIGIU 

són els 
ELS CAFÉS DEL BRASIL 

més fins i aromàtics 
CASES BRASIL 

Josep Sauleda : ~~~~A;~ : sa(~a~~!l~:a)Mar PELAYO BRACAFÉ CARIOLA 

Agrairem als nostres lectors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



AGIUCUL TUitA ltAKADIEftlA 

IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 

cttNCIES APLICAD ES A L' AGRICULTURA PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIMALS 

ZOotecola general , OIFFLOTH (P .). Dos volums . 

Cempeadlo de Agricultura . SELTENSPERGER (C .) . Un vo lum. . 16,50 pies . Razas bovl nas. DIFFLOTH (P.). Un vo lum . 

S.tiolca agrícola. SCHRIBAUX (E .) i NANOT . Un vo lum . En premsa n . e. Raus caballnres . DIEFLOTH (P .) . Un volum. 

Qufmlca agrícola (Quim /ca de l Sue/o) . ANDRÉ (G) (2 .6 cd .) . Dos volums . 29 pies . Ganado I ana r. DIFFLOTH (P .). Un vo lum . 

Qulmlca agrícola (Qulm ica vegelal ). ANDRÉ (G .) (2 .6 ed.). Dos volums· 31 pies. Avicultura . VOITEL LI ER (C .) (2 .a edició) . Un vo lum. 

S2 ptes 

17,50 ptt; 

16,50 pt< ~ 

15,50 pte~ 

16,50 pte> 

Ent•mo1ogía ·Y Parasitologia ag rícolas. GUÉNAUX (2 .6 ed .) . Un volum . 

Mlcroblología agrlcola. KAYSER (E. ) . Dos vo lums . 

En premsa . 

29 ptes . 

15,50 ptes. 

Aliment . racional de los Ani ma ies domésticos. GO!JIN (2 .• ed .) . Un volum . En prem;a 

Higiene y Enfermedades del gnnado. CAGNY i GOUI N (2 .• ed .). Un volum . 16,50 pte; 

Hldrolpgfa agrlcola. DIÉNE RT (F.). Un vo lum . Apicultura. HOMMELL (R.) . Un vo lum . 

. Meteorologia y fls lca agrlcolas. KLEIN (P .) i SANSON (J .). Un volum. 

AoAilals agrlcolas . GUILLIN (R.) . Un vo lu m. 

15,50 ptes . Cabras, cerdos, cooejos. DIFFLOTH (P.) . Un volum . 

16,50 pt e; 

15,50 pies 

15,50 ptes. 

I 5,50 ptes 
15,50 ptes. Sericicultura. VIEIL (P.) . Un volum . • 9 

Higiene de la gran ja . REG NA RD (P .) i P ORTIER (P .). Un volum 

Geologia agrlcola . CORD (E .) . Un volum . 

15,50 pies . Prodacclón y doma del ca ballo . BONNEFONT (J .) . Un volum . 

Prevlalón del tlempo. SANSON. Un vo lu m. 

Ornitologia. C . GuéNAUX . Un volum . 

. . 
Olcclooarlo de Agricultura, Zootecnia y Veterinaris, di rigit per A. MA

TONS 1 M. ROSSELL I VI LÀ . Es publi ca per fa scicles. Pub licat el 
volum primer (que consta de tres fa scic les) . . . . . . . . . 
Publicats dem és els fascicles 4 .art i s .b (de l vo lum 11). Cada fascicle . 

Compendio de Qulmlca agrícola. GAIN (E .) . Un volum . 

Anatomia Veterlnarla. S . S IS SON . Un vo lum il·luslra t. 

El Suelo. VILLAR (E . H . DEL). Un vo lu m . 

La Agricultura y el Clima. ALCARAZ MART ÍNEZ (E .) . Un volum. 

15,50 ptes. 

En premsa . 

En prem~ . 

67 ptea. 
20 pi ts . 

21,50 ptes. 

En premsa. 

11 ptes . 

8 

lnvestlgaclón de aguas s ubtemi neas . D ARDEll PER ICAS (B .) . Un volum. 26 

El Cr~dlto agricola cooperatlvo. R. DE RODA 1 jiMÉNE Z. Un volum. I 

pies. 

ptes. 
ptea. 

PRODUCCIÓ f CONREU DE LES PLANTES 

Agricultura general. DIFFLOTH (P .) (2 .6 ed ició). Quatre volums : 

l. Suelo v mejoramienlo de la• tierras. . . 15,50 pte., 

II. Labores v rolaci6n de cullivos. . . . • 16,50 ptea. 
III. Siemb ras 11 cuidada de los cultivos. . . . 14,50 ptes. 
IV. Cosechas 11 conservación de los produclos aoricolll8. 14,50 ptes. 

Abooos. GAROLA (C . V.) i LAVALLÉE (P .) (2 .• ed.ició) . Dos vo lums . 29 ptes. 

Cereales. GAROLA (C . V.) i LAVALLÉE (P .) (2 .6 edici ó) . Dos volums . 

Prados y Plaotas forrajeras. GARO LA (C . V.) . Un volum . 

Arborlcpltura frutal. BUSSA RD (L. ) i DUVA!. (J .) (2 • ed.) . Un volum. 

VIticultura. PACOTTET (P.) (2 .6 edi ció) . Un volum. 

Silvicultura. FRON (A .) . Un vol um. 

Cultivo hortlcola. BUSSARD (L.) . Un volum . 

Plantas de escarda. HITlER (H .). Un vo lum. 

. . . . . 
la Mimbrera (Cu/llvo y ap/icac lones ) . LEROUX (E .) . Un volum . 

Enfermedades parasitarias de las rlnnlas cultlvadas. DELACROIX (J .) 

MAUBLA NC (A .) (2 ." ed ició) . Un vo lu m. 

Eof . no parasltarias de las p1aotas cultivadas. DELACRO IX. Un volum . 

Cultives merldiooa les. RIVI ÈRE (Cfl. ) i LECQ (H .) . Dos volums. 

Tratade. de Patologia y Terap, vegetu les. FERRARIS (T). Dos voluma . 

Olivicultura. MA,.;UE L PRI EGO 0 .). Un volum . 

La Aif alfa. CRUZ LAPAZA RIÍN BERISTA IN (J .). Un volum . 

La uva de mesa de Almeria. RUEDA FERRER (F.) . Un volum . 

El coltlvo del azalrao. j UAN BTA . LLORCA. Un volu m. 

El cultivo del arroz. R. FONT DE MORA . Un volum . 

29 ptes . 

17,511 ptes . 

16,50 ptes. 

16,50 ptes. 

16.50 pies . 

16.50 pies . 

16,50 ptes. 

14,50 ptes . 

15,50 pies . 

14,50 pies . 

32 pies . 

85 ptes . 

11 ptes . 

7 ptes . 
pies. 

En premsa . 

En premsa . 

El Alforfóo. F . j . RIERA . Un volum . 
1 

14 ptes . 

Los paras. de los losectos perjudiciales. R. GARClA MERC ET. Un volum . ~ I ptes . 
c. 

La Pesca y los Peces de agua dulce. VILLATE DES PRUGNES (R,) . Un vol. - 16,50 ptes 

Plsclc~ltura. G UÉNAUX (G .) . Un vo lum. 15,50 ptes. 

Manual de Veterioaria practica . H UGUIER. Dos volums . S9 pies 

Métodos modernes de Avicultura. DIFFLOTH (P .) . Un vo lu m . 23 pies 

Eofermedades de las Abejas. A. CAILLAS . Un volum. 
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A VI CUL TOR! Us interessa 
el nou sistema d'alimentació 

Els nostres avicultors ja poden posar-se a 

l'altura de les granges dels Estats Units, 

Anglaterra, França i Holanda, les quals 

han substituït amb gran èxit les farines pels 

RANXOS COMPRIMITS O GRANULATS 
en forma de boletes, cilindres, cubs, etc. 

"TODO EN UNO". 

AVANTATGES DE 

"TODO EN UN0 11 

1.01 Eviten pèrdues de vitamines i enranciament, ja que 
la seva form a presenta poca superficie a l'aire i per 
tant no hi ha occidació de l'oli de fetge de bacallà. 

2.3 Simplifica i economitza mà d'obra i temps (la fari 
na i els grans formen tot en un). 

3.11 No es perd res, en canvi les farines en picossejar
les Salten a terra. 

4.a Més higi,nic, per e \•itar contagis ja qtte les farines 
s'impregnen del que expeHeixen el bec i ·les fosses 
nassals de les aus malaltes. 

5." Major rendiment. Les aus per naturalesa són g ra
nívores i per això el seu organisme assimila més bé 
els grans. 

ó.a cTodo en uno• obliga a menjar la relaci6 colculacla. 
L'ull de la gall ina augmenta set vegades més que el 
de l'home. Per a ixò tria el que li convé dels grans i 
farines i no consumeix la relació nutritiva adequada. 

7 .ll Simptiflca la viiJÚància de despeses, doncs res ta 
suprimida la rac1ó de grans. 

PATENTAT 
aquest sistema d' alimentaci6 
per a ESPANYA i POSSESSIONS 

MARQUES 
REGISTRADES 



AGRJ,CULTURA I RAMADERIA 

VINYA 
LES PREMSES CONTINU ES 

COL IN 
Són les millors fins avui. No dei
xen solatges, quedant el vi sense 

aspror. 

Primer Premi i Medalla d 'Or en el 
Concurs de Premses a Alcàssar 

de Sant Joan 

= = = 
Material de Verema 

Produ c tes per 
a l ' Elabora c ió 

DEMANEU DETALLS I CA
TÀLEGS 
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