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té el gust d'oferir a tots els seus 

amics ·i al públic en general els 

nous tallers d ' impremta, q.ue 

acaba d'insta-l·lar L ampliar a la 

•• .... {. . • -!- • ·_- ..: - :.¡-: ..... '. . .., . -... 

Plaça dels Angels, 2 
i Fe_rlandina ,_ 7, 9 i 11 
Telèfon núJ11ero 5329 A. 

La gran capacitat de rendiment 

de nostre moderníssim utillatge 

i la seva absoluta pe'rfecció ens 

permeten atendre no sols a la __ 

producció pròpia, . sinó també a 

qualsevol a 11 re· treball que els 

nostres amics i ej públic en ge-
' - . . . 

neral tinguin a bé encarregar-nos 

. - . -
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Sals dc Potassa dc Stassfurt f 
SnJiat dc coure, ~ 
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Barceionu, 'Vu•tncia, Mi\Iusa, Alanum, 
òrunuda,Tarrusena 

O. 

m·esos "·guanx~n fJ. 1H/~·.~.RINS en el seJ.! temps de cria, 
si en sa racíó diària consumen un complement 
de ~PQ~.gr:al)ls ·. del millor aHm~nt a ni m.al, 
complet, el més net , tot sang, carn, ossos: 

> j FARINA DE PEfX 
_fresc· i dissecat ~n sa intregritat.' 
preparada a '!li:!- peixo~:; sèncers, • .. 
exempta d'qli de peix i desgras
sada bcoooooo Ma.rca «Antlàti-c •., 

Proteïna: ·62 °/o 

Per sa composició anàloga a la de l'ou , les GALLINES que la con-
sumeil. augmenten • ·.•· 

molt sa posJa , po-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nen més aviat i· : 
els polls . creixen. Fulletons . ~ N R I C · T E I X I· E R 
DOOOOOOOamb pressa preus a Sta. Eulària -Granollers · (P,rov. Barcelona) 
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- Marca nesUstrada ~ 

-eis millors 

d'ami an-t. 

"MODERATQR" 

"OOMINU~ '1 filtra i_embptella . 

filtres petits per' a laboratoris 
iiltres ieSlants per a drans boctedues 

' Amiant especial qut~icament -pur. 

S'evita èust a tetes com 
en els iitres a màneiues 

~Et més modern en filtracions 

rtaquini\rio per a tota classe de 

-E:rnbotella.ts 

PREHSES hidràuliques i 
de fuset per a olis i raïms 

Grans rendiments-

H41116AND S 
Per a iraduar vins. 

Robert · Tes(:bendorff ~ 
.. 

Carrer Josep A. Clavé, }, pral. ;.. BARCELONA 
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NümerQ solt: Pessetes 0'50 

-. Pol e-mi queta b lataire 

EN aquest -mateix número publiquem un article, que signat amb les 
soles inicials, hem '· r.ebut' d'un dels nostres llegidors. Estem ben 

sa!Hsfets ql!e' elis llegidors es decideixin a intervenir en les qüestions tèc-
. niques qu¡l es debaten a la prensa agrària i polemitzin, si és necessari, 

' I 1 ·t/ 
amb els col:~f:1bora:dors. J.à sabem que les pòlèmiques no arriben mai a 

• . I 
establir _un acord o una coineidènCi'a essencial entre aquells que ks sos-
tenen, però tenen, si són serioses, l'aventat.ge de ·generar un caudal 
d'idees que pot ésser important-; per altra part ens se~la conve-nient · 

.que ··e_n les co..ses~ d'interès genl:lral tothom- amb coneixements, s'entén
pugui dir la seva i exposar els seus punts de mira i , el seu criteri. Els 

agricultors, vivint en contacte · continuat í dir·ede amb. la. natura,- solen 
estar dotats d'un profund esperit d'observació que els port~, de vegades, 

a descobrir o .a copsar fets de la més .alta significació,. que es perden 
lamentablement;·· di~ulg.ar· ·aquestes observacions 'per.sonals. sumant-les 

al capital que 'és de tot:s, és una tasca de la major utilitat . 
. · L''esp0ntani c~llabor~do:f'<'~l qual ens r;ferim-i al qua.l, de passada, 

volem .fer 'una amical recriminació per haver-se volgut escondir injustí
ficadamènt ~l ·darrera d'une~ lletres 'que ens impideixen de desco:Orir 

I 

la seva persona-e~s escriu per expressar la seva parcial disconformitat 

amb les nostres idees exposades en 1un article publicat fa uns quants ·dies 
~ I ' 

a la P~gina Agrícola de· «I.a Publicítatu, tractant del conreu del. 'b-lat. 
Perquè els llegidors estiguin assabentats de l.a qüestió, fem un breu 

extracte de ço que dèiem en aq11ell article. 
Comehçàvem remarcant: la gravetat . del problema del. blat .a ~ata

lunyà; la- npst:ra terra 'ha d'importar-ne cada any de l'estr¡:tnger ·per 

valor de més de 100 milions de pessetes, quantitat enor~e qu'e repr-esenta 

una ~J.n':ti~.ació anual d''unes quaranta pessete~ per individu . 

.. 

' I ' 
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Aquest fet, que es deriva fàcilment d 'un estudi estadístic senzill, és, 

al nostre entendre, tan greu, que "j ustifica:ria un major interès per part 

de tots ~er estudiar i resoldre el problema. Si des d'un púnt d.e• vista 

nacional l'emigració .anual de 100 milions de pessetes és una qüestió 

seriosa per la sagnia constant i empobrfdora. que . representa, ho és 

també des d'un punt de mira exclusivament .agrari i ca;l qúe els pagesos 

se'n preocupin pensant que sense haver de vèncer cap competència-pro

tegits com són per un ' aranzel favorable-sense sostenir cap lluita, poden 

fer-se amos d'un mercat i r ·epartir-se una enorme ,SUII!a de diners. 

L''o!)Ortunitat d'evitar aquesta pèrdua anual, acr.eixent la nostra. pro

ducció, no ha · d'ésser demostrada; tots la veiem prou clara. Dels dos 

mitjans que estan a la nostra mà-augment de la superfície conreada i 

augment del rendiment per hectàrea-per evitar-la, :ringú no podria 

recomanar el primer per tal com això sigl}ificaria desminució de la su

perfície' destinada a altres conreus o conquesta agrària de terres noves · 

no sempre econòmicament possible. Queda: sol ,l'' augment del rendiment 

unitari que pot .acons~guir-se a~ un millorament; dels mitjans de conreu 

o amb llur transformació . 

Les condicio,n~ ·ec0ríòmiques actlil,~ls, conti'nuàvem, i els estudis m~

derns, han arribat a permetre, després de proves i temptatives llarguís

simes, la creació d'uns m~todes de• conreu diferents de,ls antics i tradi

. cionals, mercès als quals, com ho demostren experiments seriosos i ben 

controlats, lfL producció esdevé més regularmen,t segura i_ elevada .. 

Un dels procediments en güestió, del qual es parla. molt a l'estranger, 

consistei?C en convertir el blat en planta eptrecavada ' sotmesa a cures · 

culturals sembla¡nts a les del blat de moro, patata, t'abac, etc. 

Per acabar, nosalt:r:es dèiem que .aquests mètodes, ja avui aplicats en 

llarga es.cala a Itàlia i .a França amb molt bons resultats, haurien d'ésser 

també experimentats a, la nost~a terra, ·d'avant la possibllitat que hi 

fossin aplicab.les. Llur generalització resol~ia el problema de·l blat. 

Aquest article ha mot:iv.at la rèplica cortesa del nostre llegidor: Segons 

ell, no cal provar, ni cal introduir novetats a les quals els nostre,s agri

cultors són :i·efractaris. N'hi ha prou amb ier millor ço que fem avui. 

En lloc d'introduir pràctiques n'oves com serien l'entrecavaàa i el calça

ment, s'hauria de sembr,ar millor, d'adobar més copio~ament i amb 

racionalitat, de preparar bé la terra, d'esmerçar llavor seleccionada, 

etcètera. Es tract~, doncs, de seguir els procediments tradicionals adap

tant~los a les regles de la modeTna agrgnomia. Seg;urament el senyor 

M: · P. R. pensa que els nostres agricultors compendran sense masses 

dificultats la utili_tat, per exemple, de fortes adobades o de l'emprament 

de llavors seleceionades, i, per tant, que es deca,ntaran més fàcilment cap 

I 
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a l 'aplicaci6 d' aquestes pràctiques, que cap a l'~:J,dopció de pràt:tiques 

noves a les quals no estan acostumats. 

És possible que sigui així. , Per la nostra part, evidentment, no pot 

haver-hi cap oposició al millorament dels nostres .mètodes de conr.eu. 

Estem convençuts que l'aplicació dels' consells del : nostre collaborador, 

portarien indefectiblement un augment de producció. No ignorem que 

els rendiments màximums, assolits al Nord d'Europa (Bèlgica, Angla

terra, l!)'inamarca, etc.) són con,seqüència, ultra que del clima, de l'apli

cació general de les pràctiques que el senyor M. P . . R. recomana. 

Però no sa,bem veure l 'oposició en haver de fer la una i l'altra cosa. 

Tot millorant els mètodes actuals, podem provar ,els mètodes ~e · a l'es

tranger han donat bon resultat, amb l' esperança que passi el mateix a 

Catalunya. 
Per altra part, bel?- mirat, ·él sistema de con.r.eu que nosaltres breument 

descriguérem no és, .en el fons, res més' que un complement dels mètodes 

antics o del n:odern que pr.econitza el senyor M. P. R., car les entraca

vades i el calçament han d'anar precedits d'una bona preparació de la 

terra, i de forte~ adobades, i també és essencial d'usar llavor sana i se-

•leccionada. Tot ço que el senyor M. P. R, desitja que es faci, s'ha de 

fer també quan el blat es conrea com a planta entrecavada, amb la 

diferència que a les pràctiques corrents, millorades com indica, · cal afe

gir-ne dues més. 
A l'est:çanger, més o menys bé ·i extensament, el l¡:llat es conrea tal 

com vol el senyor M. P. R.; no obstant, agrònoms insignes són partidaris 

del' nou mètqde, a } 'obj ec~e d'obtenir rendiments més elevats i més 

segurs. 

Amb l'esperança d'obtenir-los també a Catalunya, recomanàrem que 

fos experimentat. 
AUGUST MATONS 

No desconfieu dels Sindicwts .si actualmçnt ' passen una crisi. Arreu 

del món la indústria, el comerç, . l'agricultura, la 'passen també. És 

.l'epidèmia d'ara que acabarà com totes · les anteriors i serà seguida 

per un període de grandiosa florida~ Els sindicats són els amos del 

pervenir encara qu.e els enem.ics' diguin i p1·ediqu~n . el contra;ri. 

AGRO LV SINE, anticriptogàmic, l;lactericida gerieral. ·I 
Específic en les malltltie5 de Ja patata, cep, pomera, etcètera J 
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Tre's ex peri-è ne i es 
d'engreixament de -porcs 

III i úUim 

Al·imentació amb pinyolada sulfurada 

E
L lot de tres porcells, amb els quals s'anava a · començar l'experiència, 

pesava 44 .quilos. Com els demés, fou comprat al mercat de· Vich 

i arribat a· l'Escola a Ja mateixa data . 

. Amb aquest lot es desitjava saber els e~ectes de la pinyolada suÍfu

rada, oel qual residu és venut a un preu ínfim. 

La indústria oliera marxarà sempre cap a obtenir el maxim rendi

ment de l'oli, a exprémer bé les granes i fruits oleaginosos. No tindria 

res d'estrany, doncs, que d'aquí uns quants anys la pinyolada solament 

s'oferís aJ mercat passada pel sulfur, o l?er altra substància d'anàlegs 

efectes quimics. 

Els anàlisis químics ·de la pinyolada són molt diversos i sovint els 

principis nutritius digestibles ofereixen quantitats que qu~si van del. 

simple al doble. 

'Els principis nutritius digestibles .de les dues pinyolades no sulfurades 

que aquest any .e·s donaren als porcells, quant a matèries grasses, eren 

de 10'5 i 15'28 per cent, mentre que la pinyolada sulfurada, la grassa no 

passava del 3. Aqu~sta és la diferència més important entre la pinyo

lada sulfurada i- la no . tractada químicament. 

El, lot en qüestió fou tr>actat igual que l'anterior, és a dir, consumint 

pinyolada no sulfur-ada fins el dia 11 de març. De llavors endavant la 

pinyolada que es donà fou la passada pel sulfur. 

Els anip1als primerament acceptaren la pinyolada sulfurada amb un 

poc d-e _repugnància; pe1-ò al cap de- pocs dies la meñj aren b_é. 

Conseqüència d 'aquesta modificació · en ei racionament: els· animals 

estigueren dues desenes que no augmentar~n el pes que devien, però 

immediatament després recobraren el perdut. 

Quant a la marxa general de l'engreixament, fem ~ notar que igual 

que el lot anterior i per efecte de no haver de donar blat d'e moro i 

fav-es solament, tot esperant la pinyolada, que es rebaixà molt la ració 

i hi hagué una pèrdua de pes de 4 quilos. 

La marxa de. l'engreixament queda e?lpressat en el quadro se

güent: 
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' Matèria seca Pes tota l Augmen t 

I 
Tant Quilos dè 

.. consumida dels porcs ' de pes 
per cen t matèria seca 

DATA - - - d'augment 
per fer un -

Qui los Quilos Quilos Quilos quilo pes viu 

' j 

23-30 nove¡nbre ,__. - 7'830 46 ·- 2 2'3 3'915 

30-11 desembre ; 20'580 
I 

52'5 6'5 14'1 3'166 

11-20 • 26'256 61 8'5 16'2 ·3'089 

20-30~ ¡¡. --' - ~3~743 7\'5 10'5 17'2 3'213 

30 -10 gener. 45'737 84 - 12'5 17 3'659 

10-20 • 2.2'680 80 4 4'5 -

20-30 
~ 20'000 87'5 7'5 9 2'~66 • . 

30-1 O febrer 
. 

42'215 10?'5 21 24 - 2 ~020 -
10-20 • 53'707 126'5 18 15 2'983 

20-28 • ""55'536 134 7'5 8 7'405 

28-10 març-. 
~ -t5i 

.._ 
1I - 3'445. 60'300 J7'5 

10-20 • 53'025 "170 18'5 1 ~ 2'866 

20-30 • . 59'500 186 16 9'4 3'718 ' 
----- ~ -- -· _,. 

- 7'5 30-10' abril • 65'100 200 14" 4'650 

10-20 ., 70'000 225'5 25'5 12'7 2'706 

Z0-30~ ~ - '- ~ 
99'000 - 247 21'5 9'5 4'605 -

1-10maig. ·' 94'473 269 22 9 4'294 

10-20 • . 100'875 297'5 28'5 10'() 3'539 

~0-30_,._ - 107'060 325'5 /.8 9'7 3'823 

30-IO.juny . ' . .,121'242- 349'5 

I 
24 7'3 

I 
5'0511 \ 

10-20 • . . 96'110 357 · 7'5 2'1 12'811 
;<; -~.¡. ~" 

Del què ens indica aquesta .experiència, junt amb la del lot antèrior, 

se'n pot eoncloure que la pinyolada dbnada en la quarta o tercera part . ~,_,._f ~ 
del total de la r ació, constitueix un al;i.ment que abarateix la ració i que f¡:J :/. A j Í ¡_,'f. 

e1s seus efectes són idèntics, co'rn s'i els porcs mengessin ordi, per exemple. ·V ¡;-,., 
E'ls tres lots .amb els quals s'ha experimentat aquest any, se 'ls ha 

donat tots els alinients c~usos í l 'aigua freda. · 

Demés, .se'ls ha donat de 15 a 30 grams diaris de farina d'ossos per 

. porc i un pols de sal. 

Els porcells ban pogut passejar-se tant quant ban volgut i ban tingut 

el bany a la seva disposició. 

L~ ració es distribuïa en tots els lots; d0nant-los una tercera part 

el matí i . les altres dues a la tarda. Al mig dia, un poc de verdura, 

(fulles de .cols, bròquil, etc.)-, la qua:l era un residu del mercat del Ninot. 

La ració s'anava augmentant progressivament cada deu dies, o no 

parant fins que deixaven aliment~. 

Els porcs d' aquest any consumiren quantitats molt més grosses de 

matèria seca que els de l'any pas~àt. Això· s~explica perquè la pinyolada, 

no cçmtenint tantes unitats nutritives com el moresc, els porcs de l'any 

.. 

! ~ ' 
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passat, que solament consumiren blat de moro i faves, amb menys quan
titat de matèria seca rebien igual suma de principis nutritius. 

Els comptes d 'aquest lot, són els següents: 

Desoeses 

Compra de tres porcells, a 57'50 pessetes un 
Transport de Vich a l'Escola . ... 
Impostos municipals 
Vacuna ... 
F.arina d'ossos i sal. 
Verdura a 0'02 pessetes per porc 
Ro ço a 0'05 pessetes per porc ... 
Mòlta de 1263'31 quilo de gra, .a 2'50 ... 

,. .. :" , '\" 

309131 quilos de favons, a 55 pessetes, 100 quilo~ ... 
954 quilos de blat de moro, a 35 pessetes 100 quilos 
Pinyolada sulfurada, 258'72 quilos, _.a 3 pessetes ... 
Pinyolada no sulfurada, 115'29, a 28 pessetes ... 

Total pessetes 

Ingressos, total pessetes 

300 quil0s de. porc, a 3'53 p~ssetes quilo , .. ' ·' · 

... 

Difer ència, pessetes ... 

Interès anyal,, 56 per 100. 

Pessetes 

172'50 

16'70 

2'03 

5'00 

1' 00 

13'62 

34'05 

31'58 

170'12 

333'90 

7'76 

9'22 

... 796'48 

~ ... 796'4.8 

1059 

262'52 

Els porcs foren sacrificats el dia 9 de juliol. El dia abans pesaven 
413 quilos . . Llur rendiment fou de 72'60, 74 i 71'32 per cent, r espectiva-

~ ~ ' 
ment. 

La carn i greix d' aquest lot, com dels altres dos, era excellent. 
D,'aquesta experiència n 'estava encarr.egat l'alumne ' seny'or Riera. 

M. ·ROSSELL I VILA 
Professor de Zootècnia 

a l'Escola Superior d'Agricultura 

R eflexior~:eu-ho : ¿són els bons o bé els àol~nts agricultors els qu.e 
assisteixen a conferències, Ue¡¡, eixen 1·evistes agricole.s o estudíoen algun 

' as sum.pte d' ag!f'icultura? 

,•· 



f·'CQNS·Elt¡yOL:'1 

VINI ... ESTr;E-RlL.ITZADOR 
.,.. . 

De tots/;els rnodtrctes llençats aJ ~-erc)lt p~r la importi:l~t casa MiLLER 
THOMSON & Co., de Lòndres, cap-ha assoli f l'èxit 1é!rÍ gran com l'obtingut per 
el ja conejut CONSERVOL, qual~producte, è-estinat a .Ja conservació i cTarificadó 
dels vi1~s, ha lograt obtenir ClllJàxiYJ de pe¡;feccib.sobre tot~ ~ls productes,;;imi-
lars llançats fins avui aJa venda. · · 
· ' V~sn'ü:ntatp{o,c(úçJJ.\~'!'una i~~fensLvit~(R..!J.splut.a. ~ gar.an_liti~q_a·, . satisfà les 
més severes exigèncie~dels mes esorupulosos colliters i magatzemistes, lògratJt 
una dosi· de 15 grams per Hectòlitre (100 liHes}evita tota cJa·sse d~alteraeió en un 
v~, encare q11e aquest hagtsofert (cc,mpagt!:o o reqaixes ,ge gra_us, com és en el 
fermentar, agréjaf-se, enterbo'lir-s@, florir-se. - _ • 

-L'esmentat producte és indispensale ·,als senyor expo{tadors i colliters de 
vins, per a evit.ür-se trastous en el viatje_, i d'imprescindible neèessitat als que 
venen sos vins en petits garrafons per a famílies, i a tot comerciant, en general, 
pulcra en ses opèraciona .. ,... 

- - Preu' 15. peuetes quilo en pÓts-origen, de llauna ·- -
Caixa de 1-5 pots (1-8 quilos), 300..peuetes ~ 

Cada pot acompanya les Instruccions per a son·empleu 

' 4 N E U - T R A C I D -O L ' ' --
El c.NEUTRAClDOL•, ~om·el séu nom -indica, està destin¡t a corretgit tot 

excés d'acidesa en els vins, Jonantoexce1·leqts resultats en els êasos d~Acidesa 
(agres), Picadures, Girats, Esc-aldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenin,t s'b
roll osos i garantizats èxits, excepte en els casos en qué un vi està en el màxim 
d'alguna de aquestes malalties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació 
complerta ¡i>er a çionar sortida al vi com bo, al menys permet la b¡ureja amb vins 
normals, esseo a l'ensems cobert d~ sobr~s, pel benefici que aquesta barreja re-
porta, l'escàs valor empleat en el producte: . - _ 

Es ven en pots o.riginals_ de llauna de I qüilp i està admès pe(les lleis, usant-lo 
ala dosi de 200 a 400 grs. per hectóJ., s~gon,s lñstniccions que el mateix aeompanya 

Preu: 7 pessetes quiít. Caixa origen dé 1-5 pots (.ZS quilos), pessetes HO 

En venda: Josep Ezquerra Laspala~, Portal Ñou,· 16.-Barcelona:-Banús i s· !e~, 
Jaume I, 18.-Ba,rcelona·.-VLcens Ferrer i Compañía, Plaç-a Catalunya.-Barcelona.~ 
Joan CLtnillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramón Roqueta.-Manresa (Barcelona) .
Antoni Balcells, Pica s, 4,.-Tàrrega (Lleyèla).~Pere Ab adie, Plaça . Constitució.
Tortosa (TarragonaY.-QrabieL Hérmíndez, Salvà, 10.-València.-Fills de J. Igle
sias,Rioseco (Vallaòolid). 

Productes .En_olòf!ícs-
Tanin· .- Tartilrics.-CIIric·.""'Metablsulfif de Polassa.-Antiferments 
-Clarifica uts .'ilcids,-Oehttines.-Aibúmines -Colorants inofensius. 

;r -Decolorants. - Antlàêids - Extraçte sec.- Aromes: Burd•òs, Me-
doc, Macon, Rioja, Sau!erne. - Ex•racte de Moscatell t Ranci.- " 
Aparells filtres perfectes Nacionals 1 Estrangers.- Mànegues per a 

~ baixos de vins.- M!Ínegots per a aoarells filters.-Fillrollna.-.Pdper 
filtre. - Herbes Tonlno o er a Ja fabricació de'Vermut.- Essències per 

a la fabricació d¿ Licors, etc., dc . 

. lltllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllltfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll . ~ ' \ 

EZQUERRA 
Portal Nou, -16 Barcelona 

LASPAL-AS 
Telèfon 4.79 ... S. P. 

En dirigir-vos a les cases anunoiadorèsl; citau AGiti CULTURA 
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CASA ·METZGER, s~ .A. 
Casa central: ~ Telèfon: A 1944 

Passeig de Gràcia, 76 Apartat . 225 

BAR CEL O N·A 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

lnstal-lacions completes de tota classe de Laboratoris 
Balances "SARTORIUS" . . MiçrosCOJ?iS "REICHERT" 
Porcellana fina resistent .al foc : : Vidre Jena i corrent 

• Aparells per a tota classe d'anàlisi de vins, "SALL..ERON", 
"MALLIGAND", etc. :: Estoigs portàti-ls per a anàlisi d'olis 
Ap¡:trells "GERBER" per a anàlisi i higiene de la llet 
Estoigs portàtils per a analitzar RÀPIDAMENT la llet. 

APROPIATS PER A VETERINARIS 
Grans existències en material de 

C I R U R e· I A . I V E T E R I N À R I A 

BOMBA BLOCtl 
(..a única que no necessita engrassament :: La venen 

... * * * tots els bons electricistes de Catalunya * * * * 

::,11111111111111111111111111111111111111 IIIJ}II I IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJIJ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ·~ 

I PIIUERIIZADOR "U RllTIONNEl" 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

./ 
Per aire comprimit: Alfa pressió contínua: La · 
compressió de l'airesois es verifica una vega-
da ai dia : Ei més eficaç per al tractament 
dels arbres :: Adquirit pels .:>erveis Tèc-
nics d ' Agricultura de la Mancomunitat de 
Catalunya :: Bian,queja i pinta 100 metres 
quadrats en 10 minuts : Adoptat per més REPRESENTANTS: 

de 200 pintors de Barcelona D ... DI" n ... , Turpt"nt" •. ".ft 
LA XERINGA HAVÍCOLA~~ " ~ " 
Per a tractaments del bestiar, aus I jardins , t:onsell de t:ent, 239 • BllBCELONll 

5JIIIJIIIIIIIIIIIIIJIJIIJJIIIIIIIIIIIJIIJJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIJIIiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIII~II 
En dirig'ir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICUL n1RA 
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Destrucció de les. males herbes 
per medi de l'ac'id sulfúric 

À QUEST procedime~t ideat per M. Rabaté, Inspector gener&! d'Agrí:· 

, cultu:r.a, és el menys costós i el més eficaç per .a netej.ar els ·camps 

de bla:t i de civada de l·es males herbes que creixen a la primavera. 

Importa, però,1 fer els tractaments E-n -temps oportú. L'època més conc 

venien.t 'per a fer-los, de totes waneres, varia segons sigui el clima i 

el d-esenrotllamant de les plantes, del 15 de gener al 15 de març. És 

precís esperar del 10 al 25 de març, si al mateix temps es vol aplicar 

el tractament a les veces i a les guixes. El polvoritzador de ,t r acció " 

Sapom bis, permet fer una hectàrea en una hora: ' 

És convenient fer aviat ia cur~, perquè això permet als cere~ls, sem

pre més o menys atacats pels àcids, el temps de refer.:_se fillolant.- És 

quan els blats no tenen més que deu o dotze fulles quan dóna millors 

resultats. En aquest cas les fulles de blat estan recobertes 
1
d 'una ca~~ 

ce:ros-a que -deixa relliscar l'àcid. Per altra part, en aqu·est moment 

les herbes a destruir no tenen més que algune~ fulles no amagades · pel 

blat. i estan prou al descobe·rt' per a que les t.oqui la solució. . 

Això voÍ dir que són les herbes a destruir les que deuen fixar l' èp,oca 

del sulfatatgJ'l. 
Importa, això si, operar en temps sec, millo:r: a ·la tarda. Es repar

teixen de 600 a 1,200 litres per hectàrea, segons la densita~ de les herbes. 

Pels tractaments, es poden emprar les següents quantitats d'àcid en 

100 litres d'aigua : 

7 a 8 litres d'àcid sulfúric "de. 65° Beaumé 

· 9 .a 10 litres d'àcid sulfúric de 60° Beaumé 

10 a 15 litres d''àcid ' sulfúric de- 52° Beaumé 

Es compta que per a reemplaçar 10 litres de 65° és precís usar-ne 

als volts de 15 litres de 52°. ; 

Amb l'àcid de 52° l'operació resulta més barata i és també el més 

còmode de· manipular. 

ZOO l YS IN E, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra la' Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
'· 



514 

L 'àcid és ordinàriament remesat en bombones de 60 a 65 litres. Amb 

dues bombones es poden fer , 1,000 a 1,20~· litres de solució. 

L 'àcid deu ésser abocat a l 'aigua en rajolí petit. Jamai nò s'abocara 

l'aigua damun,t l' àci,d. 

La barreja produeix sempre un desprendiment de calor. Recomanem 

d 'esperar que es refredi abans d'abocar la solució a l 'aparell d.e sulf:;ttar. 

Això és per a conservar-lo. 

Quan el blat està poc desenrotllat, amb 600 litres de solució per hec

t àrea, n 'hi ha prou; més tard_ en ca:j_dran de 800 a 1,,000 i àdhuc 1,200. 

Ha estat constata.t que la quantitat de líquid polvoptzat té més ~por

tància que la seva concentració. 

Es precís operar en temps sec, quan la rosada s'ha fos, i de prefe

r ència al mig dia. Una pluja, per petita que sigui, caiguda després 

de l'operació,. compromet els resultats. 

Es convenie.nt de fer un assaig previ, en un · centenar de metres quar 

drats, amb un polvoritzador corrént, per .a saber de que . va, abans_ de 

fer el tract¡3.meñt. 

A11licació p1·àctica de bes solucions d'àcid sulfúric 

Les solucions usuals varien de 8 à 15 per 100, segons l'edat de les 

plantes i de l'estació~ 

Acbnsellem, p-er a fer-les, l 'àcid sulfúric de 52° perquè dóna el grau · 

~'àcid a preu més inferior que els altres i perquè oferei,x el mínimum de 

perills en les manipulacions. 

Per a preparar la solució, es posa, de primer, l'aigua dins d 'una 
¡;_ 

bóta . de 100, 200 ó' 300 litres de cabuda. (Es poden fer servir bótes 
I , ,.,.. ' 

velles de petroli obertes per un dels fons i proveïdes d'aixetes de fusta o 

aé coure pei· a treure la .solució.) 

Damunt de l 'aigua s'hi a.Çoca lent.ament, amb ·un galet petit, la 

quantitat d' àcid sulfúric inQ.i~~d'a. , Mai no deu tir.m·-se l'aigtLa din~ , 

de l'àcid. Després es remena: 

Com la barreja produeix un desprendiinent de · calor, segons les 

aigües un precipitat de matèries que pÒdria erilbussar el polvoritza

dor, és ··convenient deixar refr.edar · abans d'abocar-ho als polvo

ritzadors. 

Per abocar l' à cid a l'aigua, poden utilitzar-se vasos de terra cuita 

(gerres, etcètera) . 

L'obrer evitarà de collocar-se davant la boca de la bombona, puix 

d.eu guardar-se que li saltin. esquibos a .la vista. 

Les solucions a 10° no fan m~l a les mans més que i~.eugerament, 

però la dolor és viva sobre les ferides. 
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L'operador pot utilitzar guants de cautxú o guants vells de pell, però, 

com ·ja, hem dü, són els ulls ço, que més deu guardar-se. 

Aconsellem als pages~s l'empleu d'esclo_ps i de vestits vells, essent 

els de llana .els me:p.ys atacats. 

Per ,a omplir el polvoritzador hom pot servir-se d'un recipient de 

fusta proveït de cercles, també de fusta, d'qn tupí o d'una cassa d'aram. 

-Les grans Jnques poden servir-se d'una bomba d'aram o de plom d'un 

rendiment de 21500 a 3,000 'litres per hora, que exigeix de 5 a 7 minuts 

per a omplir un dipòsit de 300 a 400 litres. , 

, . 

Per a repartir l.a solució àcida sobre els cereals hom pot servir-se, se- • 

gons ia importància dels cultius, d'un polvoritzador de mà a;rp.b llança 

1ate:p{l que .tingui al vblt de ~metre 20 oentímetres de tija, o d'un pol

voritzadpr de tracció \ que pU:gui cobrir: ' o atènyer 3 metres a e llargària; 

tots dos repartiran IJ.a solució en pols molt fina. 

Els 'dipòsits d'aquests aparells habitualment són de' coure roig amb 

una capa de plom, metall que r esisteix bé; _però per abocar-hi la solució 
\ 

àcida deu aixecar-se , el sedàs o reixat collocat a l'obertura, que aviat 

seria consumit. Els dipòsits podrien" ésser de fusta, de terra o porce

llana, si aques~ s materials no fossin massà fràg·ils. El platí és massa cos

tós per a ésser empleat. 

Les altres parts ,són ordinàriament. d'aram, de bronze o de llautó. 

Quan els dipósi:ts són bruts, és quan el metall és atacat especialment 

per l'acció combinada de l'.aire i de l'àcid que hi resta. Per a prevenir-ho 

i evitar que els atuells s'espatllin, n'hi ha prou amb rentar-los bé, la 

qual cosa pot fer-se fàcilment pol.voritzan,t al cap del dia o quan es 
I 

vol plagar, de 20 a_ 30 lit:r•es d'aigua arb.b el polvoritzador que s'ha fet 

·servir .' Es una bona precaució el guardar els dipòsits plens d'aigua 

quan .s'ha acabat de sulfatar fins a la propera campanya, tenint, sobre

tot, en compte que ,aquests polvoritzadors es fan servi~ entre any per a 

combatre les malalties de les patates i altres plantes. 

Sembla resu11ar de molts .experiments que s'han fet, que l'àcid sulfú

ric obra també com a .fertilitza,nt. 

EMPLEU DEL POLVORITZADOR. - PRECAUCIONS A OBSERVAR 

Àeid. Aconsellem l 'àcid sulfúric a 52° Beaumé: 

Primer, Perquè ofereix el mínimum -de perills en les manipulacions. 

Segon. Perquè dóna més poca temperatura a la solució. 

' Tercer. Pe_rquè és més b.arat, a ~ficàcia igual, que, l'àcid de 66° (aquest 

té l'aventatge, éssent. més concentrat, de costar mehys de transport) . 

r \ 

.· 
, 
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Aigua. L'aigua de pluja, o. de cisterna és preferible;: en son defecte, 

és preferible cercar aigua de riu o de pou, •la menys calcària. 

Solució. Sobretot quan es tracta d'àcid a 66° desaconsellem el fer 

la b~rreja de la soluc~ó dins de l'aparell. Al revés, .amb l'àlcid de 52° a 

les grans finques, es pot, sense gran inconvenient, practicar la barreja 

al depòsit del polvoritzador de tracció. -· 
Per a fer-l.a, s'omple el dipòsit de tres parts d'aigua. Des•prés s'hí 

aboca l'àcid, poc a poc, remenant-la amb un bastó, entretant que l'àcid 

hi cau poc a poc. S'hi afegeix l'aig~a restant fins ~cabar-ho d'omplir 

i es torna a remenar. No deu oblidar-se de treure la reixeta de la boca 

abans d-e· tirar-hi l'àcid. 

P1·ecaucions. Per a la bona cons!}!vació del polvoritzador, és molt 

co:ny•enient de rentar-lo en acanar la feina., polv0ritzant-hi ¡àigua cl~r.a. 

D'aque.§ta_ manera es .renten al mateix temps e.Js tubs i les altres parts 

de l'aparell. · . . 
. Si s'afegeix un gr.apat de car.bonat de sosa a l'aigua de rentar, s'.as-

seghra encara una millof conservació" de l'apàréll•." 

No deu pas obi<idar:se 'que e~tint buit l'ap.aJLell,' és quan millor pot 

atacar el metall si hi resta un xic d'àcid en contacte de l'aire. 

El coure roig amb un bany de plom emp.l.eat en la construcció dels 

aparells Sa pom ! Eclair v~ .bé; igualment · per . tots ·els brous anticripto

gàmics i insecticides usats per a preservar les patates i les remolatxes o 

per a destruir els iooectes. Aquest 'mateix .aparell pot també servir per 

a les solucions de bisulfat de sosa, de cupro-nitrina, nitro-cuprina o nitrat 

de col!_re i els sulfat de ferro o de coure. 

Si es re!!ta l'aparell !lesprés .de fer-lo servir, pot durar indefinidament. 

Ens hem d'excusar ' d'haver repetit tantes vegades, les mateixes· coses, 

i particularment en recomanar les precauciens 'que s'han de pendre pér 

a evitar els accid¡¡mts . 

El procediment és. nou encara, i mentre els detÍl,lls de la seva tècnica 

no stguin fixats _absolutl:!onient! és precís ev:ijar tot ço que pot retardar 

la .. vulgarització· d'un gran progrés; per això hem fet les repeticions amb 

insistencia (1). 
V. ' VERMOREL 

(I) Dt:Ja Revue de Vftlculfure, nú!ll. 1511. 

En ta socieflat móderna l'home V(J)l en proporció del , que sap. Llegiu 

per a instruir-vos; serew més considerats i tindreu els con~ixement-s ne-
' cessar·i§ per a fet més pro'{itosQ·s e'ls vostres esforço•s. 
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.Els cucs intestinals dels porcs 
L'Ascar·Is 

• 

I 
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E N altre article anterior (1) ens ocupàvem d'estudiar algunes de les pro-

,piP,r,ats del viure .dels Giganto1·hynch'iú gigas dintre del budell del 

porc, i dèiem tamb~ uns mots sobre la manera de combatre'ls. 

Avu.i anem ~ fer un resum de les característiques d'una altra mena 

~e cucs que, juntament runb els GigantoThynchws " gtgas, es tro )Jen abun

dantment com hostes perjudicials dintre d'aquell mateix lloc. Ens re

ferim als Ascatl'is . 

•' 

Paquet d ' Ascarls. lumbricoldes lliga ts amb un fil 

Els asca1·is són, com els gigantq~hynchus,, cucs d'e cos arrodonit, co

berts de p_ell dura, i sense divisions ni pues articulades (nerrl,(],telmintes) . 

però, sobretot, es diferencien dels que havem descrit, en que t enen un 

aparell dige§tiu complet. Ja vàrem dir que per no. tenir tub ·digestiu, 

el Gigantor~ynchu.s gigas pertanyia a·). grup dels cúcs aca.ntocef als. Els 

aseaTÏS, en Canvi, pel fet ·de tenir tub digestiu, cor responen al grup dels 

nematode$. 
; 

Així, doncs, podem començar l' estudi ·dels ascaris dient que sórí cucs 

nematelmintes ' corre·sponents al grup dels nematodes. 

Dintre del grup dels nematode~, els ascaris es distingeixen per tenir 

una boca amb tres llavis ben marcats, particularitat que els dóna dr et 

a figurat dins dels subgrup de nematodes anomenat ascarídi ds. · 
' (I ) Vegi's AGRICULTURA, núm . 14. 

I A G ~Ol Y S IN-f ,, ,anti ç riptogàm ic, bactericida general. 

I, Específic en te~ ~a~alties de ta patata, cep, pomera , etcètera 

,·. 

•'' 

·-

( / 
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D'entre els cucs ascaris el que més ens interessa conèixer és l'As cans 

lumbricoides, .admés per la majoria _·dels savis co~ idèntic a l' A.sco.w1-s 

suu.m., que és el paràJslt q'ue ta:n freqüentment es troba dins d'el budell 

prim del/ porc. Nosaltres, per fa.cilitat de comprensió, si més no, parla

lumbricoides, considerant-lo com idèntic al su.um. 

D'ascaris lumbricoides hi ha mascle i femellà. La femella té uns 20· o 

25 centímetres de- llargada. El mascle només uns 15 a 16 c~ntímetres. 

El cos d'a,mbdós és blanquinós, cilíndric en la part central, i acabat en 

punxa pels dos extrell\?· En el .mascle i en la femella la boca està igual

ment' proveïda de tres llavis. El mascle· es distingeix fàcilment de la f~-
• .C\ 

mella, ultra que per la seva menor longitud, per dos .pèls petits -(espí.cul.es) 

que li surten de l'extremitat posterior, que fa de cua, i porta sempre 

més caragol.ad.a. 
La femella pon els ous, en nombre. considerable, dintre del budell on 

viu. Els ous surten despré~ .barre'i ats amb , ,els,,ex~rements i, si troben 

aigua o terra humida, en 30 o 40 dies__ e.s .desm;;rqtlla _l 'embrió d 'un nou 

.aJScaris. Si la temper.atq.ra. és ~ moÍt ba:i;-ca, l ' ou ., es ·queda condormit, però 
. t . . • •. 

' tan bon punt vingui·l'istiu ~omença,-a,des~rítqtllar-se.- :Els ous d'ascaris 

resisteixen temperatures de-·glraça:da i pbd~n,. serv'àr ~ llur vitalit-at sota: de 

la neu. Hi ha hag~t qui _ha. éónserv-~t . ou~ d'ascaris durant cinc .anys 
. I . " '· ·.-. 

dintre de l'aigua. 

Des que l'eiJl.b.rió surt de ia êlosca de l'ou, triga encara cinc o sis set-
, I 

manes a transformar-se eri cuc adulte. ' -

S:l:tavia-eiegut que l'evolus~ó dels _ascar.is intes~inals era molL senzilla. 

,Av.ui .sabem que no p.q. _és tant, .ÇOl.I\ es· peru¡ava;, , C~r s'ha demostrat que 

1l'emb.rió e'i'per¡ment9- . dqes mud~s ~_d~ntre. d!l ._rpp: . __ Quan el porc o l'ho

rp.e (r,;aJ; e-ls Jdos poden ésser envaïts) s'-empa¡;¡:;a, àmb l'aigua o_els. men

jaa:·s,1.0,P¡S -4:·as_çaris contenint l'embrió en fase de desenrotllament, són víc

.t~me,~ ld[-~:rw ~nf¡Jstació irreparable, car en arribar els ous al budell prim, 

la larva surt ·de la caperulla f?radant-la activament. Algúnes vegaàes 

(això · f'l.S PQ~ , V.~R.,Jfe, sobretot, en ~es rates i · els ratoli:q.s) la larva, després 

de sortir d~"l'ou, forada les parets del budell (va ~ .entafurar-se· dintre 

~.'un.a . vena; UJ1 ,cop .ha arribat a la sang, recorre amb ella tot el cos i, en 

' :arribar als pulmons, produeix una pulmonia g~avíssima que pot . matar 

l'animal. Aíor.tunad'çq:nent, això no succeix m,oltes. vegades. 

Els ascaris actuen sempre sobre llur víctima, d'una ~anera. compli

-cada : els animals envaïts pels cucs, es nodreixen menys que els altres 

~JÍerquè els cucs !ntestinals, Jjé siga perquè xuclin sang, bé perquè visquin 

fdels ·aiimimts qu-e hi ha dins del budell, eH et' és qU:e ·resten nodr~m'ent al 

pobre: · animal que els l'iostatja. Això· sol' explioaria·· perfectament l'em

magrimènt dels 'animals encu~ats, i aquesta és r explicació que donen 
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els llecs en qüestions de parasitologia. Els estudis, però, han. demostrat 
\ o 

que els ~caris, ultra nodr~r-se del seu protector, fabriquen un verí que 

fa mal i que és capaç de produir· la mort si se'n xeringués dintre de la 
- o 

vena d'un animal una quantitat grossa. Els ascaris també perjudiquen 

ferint les parets del budell i fent possible ~ue, m~rcès a aquestes ferides, 

es produeixin infeccions d'origen intestinal, que moltes vegades són 

greus. Algunes vegades els ascaris formen uns pilotaments q~e embus

sen mecànicament el budell i poden produir la mort amb vivíssims 

dolors de ventre, talment com si ht hagués un veTitable misere1·e. Els 

ascaris 1·eunits_ en aquests pilotonaments foraden alguna vegada el bu

dell i van a parar dintre de l'abdomen. En aquests casos la mort de 

l'ànimal esdevé fatalínent , pe·r la peritonitis produïda ,per les matèries 

fecals ·que sortiran per l'orifici intestinal fet pel . cuc. Finalm'ent, el 

pessigolleig produït dins del budell pels moviments dels ascaris pot donar 

lloc a transtorns d'or'dre digestiu i nerviós força curiosos. Així en ani

mals envaïts per ascaris poden observar-se diarrees, vòmit-s, atacs, con

vulsions, etcètera. 

Cal, doncs, 'pendre precaucions. per tal d'evitar la invasió i cal també 

procedir enèrgicament pe·r tal de destruir-los. 

En el nostre article anterior parlàvem .de la manera de combatre el 

Gigantorhynchus gigas. La mateixa fórmula que .aconsellàvem allí és 

aplicable a ·'la ·lluita contra els .ascaris. 

A la cort on hi hagi algun cas d'invasió., .caldrà que es desinfecti amb · 

zotal el paviment. 

L. CERVERA 

Tècnic bacteriò leg 
del Laboratori de Pa_tol~gia animal 

Les alteracions dels fencs 

E
LS 1encs poden resultar ·defectuosos o dolents per tres causes dife

rents: mala preparació o ·mala .conservació, atac de p¡:tràsits ani

mals i atac _de paràsits v.egetals. En conseqüència, de l'acció d 'una qu,al

' sevol d'aques.tes causes el fenc perd .en grau maj,or o .menor le.s seves 

qualitats i pot esdevenir completament inaprofitable. 

Les alteracions ·degudes a 'paràsits animals són en general poc im

portants; la fauna del fenc és constituïda principalment per acàrids i 

aràcnids·, però es. troben també coleòpters, neuròp,te:rs } -altres iDisectes. 

El mal. que fan; ultra La destrucció del farrat.ge , és degut so.bretot a llurs 
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despulles i excrem€-nts que, si són abundants, poden comunicar-li gust 

desagradable. Però el perill principal de llur presèncïa resicklix en la 

possibilitat que produeixin m¡:¡.lalties cutànies al bestiar
1 

especialment 

als cavalls. ' 

El remei que pot aconsellar-se és preventiu i consisteix en desiilfectar 

curosament les pallisses. 

Més importants són les' alteracions degudes a paràsits d'origen ve

getaJ, ·entre les quals recordem les que segueixen: 

Fenc ca1·bonós. Malaltia produïda pel caTbó, que és un fung microE

còpic que ataca les gramínees. ~ls conreadors de blat el coneixen prou 

bé. Donada la varietat de famílies vegetals que constitueixen un prat, 

el carbó no arriba mai, en general, a assolir la importància i la extensió 

que pot tenir ·en els camps de blat; per això és més difí~il de descobir-lo. 

No ebstant: això pot fer-se prenent un grapat de fenc i ptcant-lo amb la 

mà damunt d'un paper blanc: si cau una pols negra, que és constituïda 

per les- llavors del bolet, el fenc no ha d 'emprar-se per l'alimentació, car 

pot produir greus pertorbacions digestives i, en alguns casos, l'abor

tament. 
Fenc Tovetllat. Malaltia produïda pel Tovell que ataca les ,gramínees 

i les· lleguminoses. :Els bastant freqüent en els prats. 

El fenc_ és poc nutritiu i, demés, ,segons alguns agrònoms, encara que / 

això no sigui segur, pot produïr pertorbacions pulmonars. Per aquesta 

raó -es recomana' de no ·~mprar-J:o per l'a.limentació. 

Fenc florit. Es molt freqüent en els fencs que per poca cura o per ne

cessitat foren mal secats: Té una olor característica de florit més o menys 

marcada, segons la grav·etat del mal, i perd la color. El bestiar el- re

fusa i, si per una raó qualsevol el menja, causa pertorbacions que poden 

arribar a l'emmatzinació i a l '_abortament. 

Els fungs que produeixen el florit són els corrents d'aque~ta · cLasse d'al

teració: PeniciLliurm glau.ct!-m i AspeTgiWu.s niger (color verd-clar), i Mu-
,' "' I 

cm· mucedo i AspeTgillus candid:us (color blanc) 

Alguns, quan la quantitat d·e\Ïenc florit és, més aviat petita, la utilitzen 

igualment pel bestiar, barrejant-lo amb fortes quantitats de fenc sa i afe

gint, demés, u~ quil9 de sal p'er cada 100 quilos de fenc. P.erò no hm creiem 

recomanable. 

F enc fennentalt. Degut a l'acció de baetèries en fencs mal preparats 

o mal conservats. El fenc esdevé de color tabac. Les fermentacions· més 

corrents són la butirrica i l'amoniacal i també l'alcohòlica. Ell fenc fer-

mentat tampoc ha d'ésser usat per l'alimentaciq. , , 

Com a conclusió, respecte als fencs alterats per acció de patàsits d'o

' rigen vege~al, -repetirem la necessitat de no utilitzar-los en la alime:rJ.tació 
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del bestia;r, car és molt fàcil que siguin causa de greus malalties. Sovint 

per aprofitar-los d'alguna manera hom els f~ sèrvir de llit, però això 

pot tenir taiilbé _els sues inconveniènts, per tal con;¡ el bestiar pot contra,u

re afeccions cutànies. El millor de tot és cremar-los i aprofitar les poqu,es 

cendres com adob. No convé tampoc de tiràr-los al femer sense cremar, 

perquè poden reproduir la malaltia pel camp on els fems siguin escam-

pats. 1 

I 

Entre les alteracions no degudes a agents vegetals o animals, recorda-

rem les següents : 

Fenc 1·entat. És el que s'obté quan durant la fencnificació sobrevenen 

pluges que retarden la dessecació i , ço que és pitjor, que r enten l'herba 

enduent-se una part dels pr!ncipis nutritius que són soÍuble~ en l'aigua. 

Coll! que el fenc mullat ha d'ésser remogut més vegades perquè -pugui 

assecar-se, cauen part: de les fulleS\ i es rompen en fragm.ents moltes ' 

tiges, que queden al terreny. El fenc resulta així doblement més pobre: 

El fenc rentat es presenta d 'un color més clar i és més subjecte a al

teracions. 
Fenc ton·at. Quan les pluges són insistents i la temperatura és més 

aviat baixa, per exemple, a la tardor, en lloc d'obtenir-se un fenc rentat, 

· s'obté un fen,c que ha sÓfert ja una fermentació més o menys ipt ensa i 

que, a causa d'aquesta, pren un color més fosc. Les pluges fan més 'mal 

com més sec era el fenc. 

El fenc pot també torrar-se en la pallissa, si la fermentació no proce
¡, 

deix amb la _necessària lentitud. 

Fenc massa ma;du1·. El fenc massa madur no és, en veritat, un fenc 

alterat. Ço que el distingeix del fenc normal és el seu menor valor nu

tritiu i ~menor digeribilitat. Això es comprèn fàcilment. Si l'herba es 

dalla quan és massa madura, és ja lig11ificada i, per tant, menys digeri

ble i indigesta i, demés, conté menys principis nutritius, car par t de les 

fulles ha caigut i part d~ls principis n utritius s'ha concentr at en les lla

Vui'S que es perden ·durant les -diverses manipulacions. 

Perq~è aquest fenc sigui més ac'c¡¡ptat pel, bestiar s'acostumJ=t a mu

Hf.l r- lo amb aigua salada i barrejar -lo amb fenc bo. 

Fenc v_erd. És el que s'obté quan les herbes· es dallen abans que la 

major part d'elles estigui en el moment de la floració . 

El fenc té un color verd més fort qu.e el fenc bo, una olor- un xic més 

viva, i és menys .aromàtic i de gust: més o menys aspre. 

ZOOL YSINE, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera del' aviram, etc. 
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El fenc no madur, presenta l'inconvenient d'ésser menys nutritiu. 
Fenc b1·ut. Es el de prats subjecte~ a inundacions d'aigües tèrboles. 

Quan el· fang és sec i el fenè es remou, s'aixequen núvols de pols que, 
ultra ésser molestos, porten gèrmens de malalties. 

Tots aquests fencs, més o menys alterats, per causes no degudes a 
paràsits animals o vegetals, poden produir malalties si són emprats ex
clusivament en l 'alimentació. TeòTicament convindria de convertir-los 

' 
en fems, però pràcticament això no és recomanable per la forta, pèrdua 
que, pot' representar per l'agricultor. Per això, generalment, són utilit
zats barrejant-los en proporció variable amb fencs sans, per ana; consu
mint-los de mica en mica. Com ja hem 'indicat, va molt bé d'afegir sal. 

A. CLÓSES 

Per a produir· més blat 

E L Senyor Director d'AGRICULTURA ha publicàt a la Pàgina AgTícola 

- de Da Publicitat un interessant article cijant l'atenció dels cata
lans sobre la necessitat d'intensificar la producció certlalista per a lliu
rar-nos-de 'la con¡ribució de- prop de cent milions de pessetes que hem de · 

t 
pagar ca,da .any a. l'estr.anger, a l'objecte )de proveir-nos del blat indispen-
sa.ble pel nostre •consum, i, al mateix temps, per a donar a conèixer les 
característiques principals dels nous mètòdes · de conreu que s'estan es
tenen.t .a alguns països-. europeus; amb molt bons - resultat-s1 i p~r a re-· 
comanar que es provin a Catalunya. 

Penso que el Director d'AGRICULTURA· té raó en demanar la intensifica-. ' 
ció d-el conreu del blat. :(la xifi·a de 100-milions gue paguem és prou con-
vincent), i té 'raó també en 1·ec.~manar que e:¡q>erimentem els no:us mètodes 
dè conre)l, car és molt lògic suposar qqe si ~an donat ,bons resú~tats a ', 
fora, el<s donaran tamb.é a -la nostra terra. -

Berò. la meva opini o sobre aquesta qüestió és que· sense . haver ' de 
recórrer a les grans novetats que alteren profundament els sistemes· prac
ticats tradieionalment a Gatalunya,_ la producçió del blat pot' ésser aug
mentada. Cal solament f-èr miUor ço que fem actualment. ··Jo crec' que 
mentre no s'hagi demos.t:rat que el m~tode. qu{l ha . <UV'\l.lg;;¡.t __ el senyo.r 
Matons, és aplicable .a Catalunya, _ ço que donat el nost-re ·tarannà ·serà 

' ' ' '• : • ~ ' J •. - . I 

cosa de molts anys, podem acrèixer la nostra producció amb relativa fa-
cilitat, var iant un xi~ l-es' pràctiqq·e~ - 'd.e con~eu . · ' ' ' ' .. ' ,. . . . 
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Per .això em permeto d'escriure aquestes ratlles en les quals-vull re

petir-ho-afermo una cosa ja vella i conéguda, això és, que mi~lorant els 

mètodes actuals, racionalitzant-los, ;'uclem augmr-.nt ar sensiblement 1a 

producció per hectàrea. Naturalment, això no significa pas, ni molt 

menys, que sigui contrari a les temptatives d 'introducció i d 'aclimatació 

de nòus sistemes. Els homes d'aquest segle, que ha vist tantes. coses 

extraordinàries, fruit del cervell humà, no tenim dret de negar sistemà

ticament; la posició del nostre esperit. ha d'ésser més aviat tendint a la 

acceptació. 
Les pràctiques que, al meu entendre, podem millorar .fàcilment no són 

moltes; per això sense temor de resultar massa llarg, parlaré d'elles en

cara que no molt extensament. 

La primera de totes, consisteix en establir una bona rotació en la qual 

-es succeeixin plantes d'aptituds i necessitats difer~nts. Molts cops ha 

estat remarcat que, fora de pocs llocs, a ·catalunya el pagès no segueix 

cap ·rotació regular, sembra el que li sembla, sense fixar-se si el conreu -

que farà, en les condicions en les quals el fa, serà el que li donarà el s 

millors resultats. .Per això, sovint, hom veu fer cereals al darrera de 

cereals, ço que agronòmicament constitueix una equivocació. No és que 

no es pugui fer blat després de blat, si es vol per -un temps indefinit . (hi 

ban eÀ"})eriències clàssiques que ho confirmen), però és necessari alesho

res de variar el tipus de conreu practicat, assegurant -qna fertilització 

consta t i abundant del terreny a base principalment d'adobs químics, i 

tenint sempre la terra neta ,de males herbes. Com que això és un xic més 

complicat i no ·sempre convenient des Q.el punt de mira econòmic, el mi

llor és recórrer a les rotacions. 
No vúll pas deturar-me· a fér un ~studi de rotacions; n 'hi ha prou amb 

recordar que el blat ha de seguir una planta entrecavada (patata, bleda

rave, llegums, etc.) per trobar el terreny fertilitzat i net. El goret anyal 

té la mateixa funció. Per la meva part crec que a Catalunya hauríem 

d'estendre majorment les lleguminoses, tant per ll.ur importància econò

mica com per llur virtut d'enriquir el terr·eny de nitrògen. 

Un altre punt important és el de la preparació de la terra. El blat no 

és planta d'arrels gaire desenrotllades en el sentit de la profunditat, però 

això no vol dir que s'aoontenti i pugui vegetar bé en les terres · rem~gudes 

per tres o quatre dits, com bo fan les arades antigues. Per totes. les 

plantes, la profunditat de les treballades pr~para.tòr~es té gran importàn

cia, car d'ella depèn el desenrotllament de tot l'ap-arell radicular i, en 

conseqüència, el vigor i la força de la porció aèria fructífera. Poques 

. arrels, atapeïdes, curtes, superficials, com les que es forme~ en terres 

compactes o poc remogudes, no poden evide:p.tment constituir una planta 
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robusta capaç de produir molt fruit. Arrel migrada ':vol dir, indefectible-

ment, planta migra!ia i, per ta'llt, poc renilimera.t. 

Cal qUe els nostres pages9s !Se'n convencin. La preparació. de la ter

ra no pot ésser, en tots ·els casos, igual~ Després de patates;- per exem
ple, el terreny és prüu tou enc.ar.~ i una h;eballada superficial, seguida 
d'un r-asclat, és suficient per deixar la terr.a .a punt de rebre la llavor. 

Per si feJ? blat després de- blat, és indispensab~e de no escatimar per 

l.a doble necessitat de r.emoll!e el terrèny atapeït i compacte i de destruir 

,les maies herbes que apareixen en fortes proporcions. En .aquest ca;s la 

preparació del terreny ha de començar-se .aviat. 
• • ¡ -

No crec que calgui demostrar que la feina que es f.a .a moltes comar-

' ques catalanes, .amb una 'arada que recorda Íes 1.ar.ades dels nostres 
• ,¡ avantpassats prehistòrics, i arrib ,un animal flac com una .guitarra,' és 

completament ,insuficient. 
Una a¡ltra qüestió prou des¡:uidada: la dels .adobs·. :Qir que .a Cata

l,unya s'adoba poc, no és cap exageració. Jo he -tingut la curiositat de 

comparar el total d'adobs esmerçats a la nostra terra amb els que s'es

mercen, no diguem .a l'estranger, sinó a València; per exemple, i he que
dat tristament .sorÍ:Jrès . . Cal que .a Catalunya impor.tem-o millor, pro

~uïm-i co_nsumim moltes, mi'l.s tones d'adobs qUímics, perquè arri.bem a 

P?Sar-nos a l'aLtura de països europeus com França i I~àlia, que ~ot i 

havent avençat molt, e¡;tan encara_ bastant. per sota d'Alemanya, Angla

tèrra, Dinamarca, e~c. 

El blat ha d'~sser adobat i, ·~obretot , ben adobat. Jo .sospito •que no 

:;¡assen .d.e IPitja dotzena .els pagesos nostres que adoben tenint presents 

les necessitats .de la planta • ;i la naturalesa del terreny. En general, a 
una comarca sol córrer una f~rm.ula que s'aplica igú.alment: a totes 'les 

terres, fórmula adquirida sense cap garanti:f de composició, que tant pot 

estar constituïda• per adobs, si ·el venedor és una persona de bé, com 
per sorra de riera i pols de carrétera, si el que v.en és un comerciant 

deshonest. I 

U~tra això, cal afegir que amb molta freqüència s'adoba en .quantitats 

insuficients. Tots ·els llegidors segurament hauran vist exposat~ pels 

camps a la intempèrie i ar:r;englerats simètricament aquells _munts 'de 

pallotes, que alguns anomenen fems', i pensen que tenen valor fertilit -

zant; és clar que un tal adobament no pot porta~ un aug~ent de pro-

dució~ 

M. P. R 

,Seguirà. ) 
. \ 

/. 

' ' 
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COMENTARIS 
Els Sindlicats agrícoles nePessiten protecció 

Es una cosa palesa que .J;a llei de Sindicats 'agricoles fou un encert 

del llegislador, a jud'icar per la creixença que han assolit 'en nostra 

terra; però és ben veritat que si b~ crescut tant i tan de enrotllament 

han obtingut, es deu .a la necessitat que els pagesos tenien de millorar

se, perquè la llei està feta i deixada estar. 
Una . .altra cosa seria si es millorés amb la proposta que han formulat 

les entitats .agràr ies gironines, per medi de llur Consell Provincial de 

F oment a 1'enquesta oberta ,Pel Ministeri del Treball 
El seu ponent, en Carles Jordà i Fages, afirmant que l'augment de 

tota riquesa s'ha de cercar no tant .en la millora dels conreus com en · 

l'a profitament de la produ cció o, en algun cas, en la possibilitat de de

terminats conreu s, . diu que ambdues coses sols poden obtenir-se amb 

·el Foment de la Sindicació Agrícola, per a la qual cosa l'Estat te dues 

missions a complir: donar majors facilitats .als Sindicats, i facilitar 

ei crèdit de que no disposen. · 
Una llei de Sindicats agrícoles i Caixes Rurals on es dongués, als 

primers, grans facilitats fiscals i ta.rües redmdes de transports per a 

primeres matèries, i als segons, sempre que fossin de responsabilitat 

il:limitada, crèdits a interès reduït, com fan la majoria dels Estats 

ò.'Enrop.a, seria això la més impor;.ant. millora que es podria fer per part 

del govern, per augmentar la riqliesa i benestar dels .agricultors. 

Producció mundial d'oli d 'ol iva 

L'Institut Internacional d'Agricultura de Roma, publica les dades cor

responents a la producció d'oli d'oliva en 1922, comparativament a les 

de 1921 i al promig dels anys 1909-1913. En les dades de 1922 manca so- -

lament · ~a producció de Portugal, que no altera sensiblement les xifres. 

La producció en mile1:s de quintans ha estat : 

Europa 
Africa ... 

Total 

6.439,7 
388,2 

6.827',9 

4.672,9 
490,2 

5.163,1 

4.654,0 
592,1 

5.246,1 

Això és, la producció mundial d'oli d'oliva en 1922, és de 30 per cent 

superior a la de 1921 i a la dels cinc anys anteriors a Ja guerra. 

Ferro, nitrogen i V'itam¡.nes 

A l'Ateneu de Madrid hi parlava fa pocs dies un metge de Xerés 

i s'encarav.a .amb la gent amiga de la llei seca, preconitzant els sucs 

del Palorruino/ com a tònics i reconstituents. 

L YSINE ( GREZA), gran desinf~ctaot i desodoritzant instantani. 

,. 

'. 
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Can~ava, amb poesies d'Alarcon i Núñez de Arce, les excellències de 
les marques xeressanes «AboJengon, «Cristo y los Apóstolesn, «Matusalén,, 
i «Napoleónn, triades mostres de l'incomparable vi, tan incomparable 
que una bóta de l 'any 1730 va vendre's en 7,500 dw·os. 

Oida, doctor Aranda! Es ben ·de supo ari Dns assegurar l'a\egria de 
l'afortunat propietari d'aquest nèctar dels Déu . Deia el doc~or, abogant 
pel vi cie Xerés de fort grau alcohòliè, que . ell no propagava per la 
borratxera, i en textuals paraules -a,fegia: 

«Soy enemiga irreconciliable de 'la beodez; no hay nada que màs 
me moleste que un hombre ajumado (riures) como no tenga gracia 
(grans rialles) . . 

Però, 7,500 duros bóta de vi ja quasi vól dir ball,ar .amb els ronyons 
coberts, i en tenen moltíssima de gràcia. Tant'a com els cinc miÍ ,milions 
de pessetes que han cobrat a Xerés en menys de cinquanta .anys pels 
eus tòrnics. Sí, aqu-eixa xifra, igual a la pagada per Franç'a a Alemanya 

després del 70, és també un motiu per a «ajumarsen sense es
crúpols. 

Ta"l com per casa... no? La bóta a 32 duros. 

Cooperació agrícola ubliancan italiana 

Són les bia1~che (blancas) unes associacions agrícoles sobre 'el cultiu , 
la transformació de product:es, Ies vendes de mercaderies i bestiar i el 
préstec. Són 311 finques que representen 53,000 hectàrees ·de terra arren
dada i uns 14,000 més, pròpies. Són fundacions catòliques de mútua 
prestació i esforç amb 90 lleterieS socials, 50 cellers i 5 molins d'oli; 
unes 100 cooperatives de venda. 

· L'administració és pròspera i va èn sentit ascendent, irradiant per 
tota la Itàlia. 

En sols l'any 1921, les «bi.anchen conseguiren de la Banca de1 Lavoro 
i de les banques i caixes rurals catòliques, emprèstits que totalment re
rresentaren tms 40 milions de lires. 

A Trentina és allí on més activa s'és mostrada la coopera'ció amb I 
una amplíssima xarxa de forns per a dessecació dels capulls de seda, 
que permeten la bona collocació dels produ ctes _ gairebé total
ment. 

Es ben de notar com a Itàlia senten l 'empenta restau rad-ora amb un 
afany com en pocs pobles més. 

Protecció de la Naturalesa 

La cosa està bé i no tenim res que dir-hi, tant més quant ja cuidà de 
per si la naturalesa més que l'home de protegir-se. El Congrés Inter
nacional, reunit a París en els _dies de maig ..i juny, ha vist els estudis 
de les deJ.egacions de dotze nacions representades. 

Els delegats espanyols han cooperat als estudis·; el senyor Hernàndez 
Pachera éxposant .Ja creació a Espanya dels p~rcs nacionals, i el P . Lon
ginos Navàs, C. M. F., amb la r-epoblació de m untanyes, conservaCió de 
cavernes i pintures rupestres. 
. També va bé. Però trobem que així com la festa ·aca:bà a, ,V~rsalles, 

hauria tingut major e:ficàcià celebrant-la a l~a regió de ,L'A:rgonne, a Fer e 
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Cbampenois o prop de Reims. ¿No trobeu què després de la vessània bèl
lica, paTlar de Ja protecció de la Naturalesa, resulta quelcom irònic? 
Bertha, 75, llença flames, avions de . bombardeig, etc., foren trofeu des
tructor: ¿Han t'robat a París Ja manera de repoblar l'Iser i Iprés, refer 
els canals i boscúries i, sobretot, evitar que, 'anys a venir, retorni el 
salvatgisme guerrer a malmetre naturalesa i humanitat? _ 

L'home protector de la naturalesa! ... 
L'home? 

1 

El Uop famolenc devorador dels seus. - L'egoisme i la paradoxa fets 
carn. 

Els cato-rze 'punts d'un h'igienista 

El doctor Hubbra.d director dels .serveis sanitaris de . New-York ba 
constatat, després de l'aplicadó de la llei seca, un augment en els en
verinaments mortals produïts per l'alcohol. El número dels casos mortals 
deguts a enverinament per alcohol extret de fusta, ba crescut en la 
p-roporció de 4 a 15; a l'hospital de Bellevuc, per exempl-e, el número 
de malalts de alcoholisme ba passat de 738 en 1918, a 4,083 en 1922. El 
mateix passa- en els altr~ haspitals. Contra la llei seca el doctor Hub
bard, ha e1evat un número de punts iguals als famosos d 'en 
Wilson. 

1) La prohibició ha augmentat eL número de casos mortals deguts 
a l'ús d'.alcohol de fusta. 

2) La prohibició ha augmentat en els hospitalls el número d-e malalts 
d'alcoholisme. 

_ 3) La prohibició ha obligat ~ls bevedors de cervesa a beure licors 
forts. 

4) 4La pro.lli~ició ha determinat l'alcoholisme entre eLs que serveixen, 
i>ransporten i manipulen l'alcohol peis hospitals. , . 

5) La prol).ibició ha portat el \ancament dels ba.rs, però ha. augmentat 
el consum d'alcohol a domicili i ha fomentat l'embriagament· a ca·sa. 

6) :L.a prohibició ha el-evat el preu del raïm-ric ·en fosfatS-per da
munt del preu de les begudes de consum. 

7) La prohibició ha augmentat el número de detencions per em
briagament. 

8) La prohibició ha generat el despreci total per la llei. 
9) La prohibició ba provocat la- fabricació i venda ïle begudes que 

Jlrodueixen efeGtes mortals. 
iO) La prohibició ha augmentat la tendència a la beguda en els 

adolescents dels dos sexes. • 
11) La prohibició ha portat un augment del contraban. 
12) La prohibició ha augmentat la producció de .surrogats perjudi

cials. 
13) La prohibició ba determinat la creació d'un: llenguatge esp-ecial 

per la· venda clandestina de licors. 
14) La prohibició és responsable dels nombrosos delictes contra la 

societat i la higiene. 
Segons e1 doctor Hubbard, el camí bo per combatre els perills de 

l'alcohoL no ha estat trobat ' encara. 
Els .am-ericans, cal reconèixer-ho, comencen a adonar-se'n . 

. ' 
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INFORM-ACIÚ V.INÍC.OL.A 
El cronista ha atret sobre seu una admonició ami&tosa que no. ha 

arribat a repulsa. Per què? Pel pessimisme que tr~spuaven les seves 

impressions en les darreres cròniques, . redactades gairebé com per un 

comercialista - diuen. 
El Director ·' d'AGRICULTURA -:fona.ment1ava les seves observacions en 

el parer transcrit per un amic en carta de queixa. També és amic del 

cronista el reclamant, però el «niagis amica veritasn, escau aqlií com 

anell al dít, enc que sigUi una veritat que, com la majoria, porten 

coïssor. a la llaga i tenen un regust d'amargantor, especialment per. qui 

està ara escrivi.rlt. 
Recolliré solament una obseryació punxent de l'amic reclamant; la 

que, referint-se al meu comentar, li fa veure ma torpesa a la _Direcció, 

el zél de la. qual reclama «per a no fer el joc dels coinerci.antsn. M'ha ben 

punyit, en bona refè! Tenia jo la illusió de creure'm ben deslliurat de 

semblants sospites després d'úna vida entregada a la defensa dels in. 

teressos de l'agricultu.ra i senyal:adament d ela vinya. Jo, mínim' pu

blicista, de•tempera.inent optimista, em .dec en La informació als fets, 

siguin oom siguin, que una' cosa es desitjar i .altra tenir; i si una crò

nica de. mitjans d'agost, no era d'un esperançadol'· verd esmeragdí, 

no me'n atr.apa culpa. Si els comerciants· van bé en aquest tinglado, 

no en tinc cap culpa. Ço que dec al llegidor són f•ets i aquests són vius per 

3 . respondre de si podia p.astar laques rosades en la paleta informa

tiva . per a posar matiSSOS plaents al quadre .de desgavell i postració. I 

¿Es •el cronista autor de la campanya de mitins que arreu dtína la 

«Unió de Viny.atersn per a remoure al país volguent~-lo. ·deslliurar; de 

la crisi? Ho fan - i "fan gran bé - sensé que "niRgú ~sigui atrevit a 

motej.ar-lus de comerciants pel fet d'exjwsàr l.es situacions adverses. 

En substància: po~à .el cronista ésser malfeiner i gota destn.e ; però 

no ha caigut ni caurà en la culpa mortal de prevaricació. 

La situació de collit1a és vària, segò~s la procedència de les impres

sions, i mentre una gran part és a trobar les conseqüències de la se

cada en una r.educció de raïms, altres troben que ' les terre~ fresca1s i 

ben conreades no escatimaran l'anyada. Bé que primere:dques, les 

impressions primeres de conjunt .no auguren abundor de most., ço que 

val t.ant com una collita posada als límit-s restringits d~ l~s normal's i, 

molt possiblement, de les que curtegen. 
Les not!ls que de França ens · arriben, vénen 'aix~ m.ateix senyalant 

reducèions, car, malgrat les darreres pluges benefactores que h·an re

tornat eLs ceps, la veu dels veremadors ja senyal-a reüuccions notables, 

al punt de donar com probables només üe 45 .a 50 milions d'hectòlitres. 

- A Argèlia, castigada per la secada i els insectes-, declaren una co- ' 

Hita deficient i bastant' més de ço. que podien témer. l' 

IO•e Itàlia, els primers ver~madors també retreuen . la secada redue-

' 
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Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

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

Tot agricultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentarconsi
darablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels aventatges que ofereix el 

'"'CLETRAC"" 

Tipus W 14/'J2 HP. 
per a tota classe de culli us 

Pessetes 12,000 
Tipus F 9 / 16 HP. 
per a vmyes, horts i petites 

propierals 

Pessetes 6,500 

Aparells complementaris de tores classes i 
marques, a preus considerablement reduïts 

Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya: 

Automóvil Salón 
Trafalgar, 52 BARCELONA 
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SULFATAD ,ORA 
i ' 

, - BACCHUS 
E~SOFRADORES de motxilla 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATÀLEG' 

CONSTRUCTOR c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon 2217 G ·BARCELONA 

JOSEP SANTANA SOLER 
Gran Via Laietana, 11 BARC:ELONA Apartat 226 

Primeres matèries per adobs :: Arseniat de sosa i t:ianuro sòdie 

Venedor exelusiu dellet!üim LYSOL, de la 
easa Sehüllle & Hayr A. 6., de Hamburi 

En dirigir-vps a les cases anunciadores) citau AGRICULTURA 
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Serveis· Tèt:nit:J§ d' Agri«:.ultu_ra 

1.-•Resum de couferènc1e~ de Viticultura •, 
per Erasme "d. d'Ymbert . 

2 -•Com es poda J'<)J¡vera •, per August 
Matons 

3.-«Les cuques filoses_ de I;¡ pnmera i de la 
prunera • , perAu~ust Matons. . . 

4.-«El corc de les pómes i de Je"' prunes •, 
per Au~ust Matons 

5.- • La plantadó deLs afbres • , per Au~ust 
Matons . . • . . . 

6.-• El Còlt>ra de l'avira.m • , per C. R. Danés 
Casabosch. , 

7.-•Un factor primordial" en la producLió de 
l'a tmetller: La Fecundació», per Joan 
Salom . , 

8.- • L'alimentació humana • , per Jaume 
Raventós . -

9.-cCom es combat el diabll'l de l'avella
ner •, per joan Aguiló 

lO.- • Engreixament de porcs • , per M. Ros
sell i ~Vilà . 

11.- •La lluna cñntra la mosca de l'oliva •, 
per A u gust Matnns . • . 

12.- •La psicologia e ,n els nostres page~os • , 
per josep M:a Re11dé . . . . 

13. - •Treballadrs i adorrs•, per Josep Camps 
14.-cL'arrufat i el pugó dt"l presseguer i de 

l'a tmetller, per joan Salnm 
15.- •L'espor¡fa de l'atmetller•, per joan 

Salom. ' · 
16.-• El negre de l'olivera»~ per August Ma-

tons • 
17.- •La vaca lletera •> per M. Rossèll i Vila 
18.- •EngreixamentdeVedells• , perM. Ros-

se!: i Vila . --. 
1 9.-• La sansa com adob • , lJer August Ma

tons 
2j).-•Per a fer bons olis • , per August Ma

tons 
~ . 
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' 
tora, i les províncies de Lecce i 'Emiliana, un xic retornades per les 
pluges, han beneficiat quelcom, sense .arribar a unes quantitats nor-
mals. J 

Potser que .això hàgï donat una accentuada situació alcista en .els 
preus,. cotitzant-se els negr.es esta-angers, d~ 8 gr.aus, der 85 a 100 francs 
hectò_litre, i els argelins, de 10 a i2 graus, de 1f5 a 130. En conjunt, el¿
preus mitjos per grau han arribat a 8'50 _i 9 fr.ancs, pels negres; 
8 i 9 francs, pels :rosats:, i 9 .a 9'50, pe],s cLars. La nota m és simpàüi.ca 
p.o éstà en 'la ;naj oració, sinó en l ' activítat i represa de negocis. 

Queden en els mercats estranger_s retingudes les transaccions dels 
nost-res vtns, ·que, afnb titratges de 11'5 a 12, han tingut ofertes de 74 

' a 76 francs, hectòlitre, sense compendre despeses d'entrada i estiva. 
Per casa, u.na veritable dislocació, que fa impossible establir un preu 

de mercat; perquè si Empordà i Vallès milloren, queden estacionats 
Penadès i Conca de BarbaTà , car les cotiüzacions per ajusts ' de tipus 
isolats, no compten com fonament 'o punt de partida. En ordre als . 
ajustos, van fent-se .am.b recança, per'què tant com el comerciant aguan
ta l'alç~a, el product.or aguanta el mal vendr~ . Sortosament (?) ·que no 
serà la manca de fustà la que impo'si una abdicació del vinyater,, per 
tant . que .aJgun necessitat de lloc s'arrisqui als preus d_e rev.entada. 
Tampoc fa mercat que malvenguin dues dotzenes d'.aJarmat.s. 

I aixr estem avui, més capficats pel most qu_e pel vi que -en resultarà. 

* * * 
A l'amable comuniéant senyor J. C.,_ de Vilafranca del Penadès, es 

farà el cronista un grat deure de satisfer-li l.a consult,a pirigida respec
te atls coeficients en l'exportació. Serà en la vinent crònica, car aquesta 
s'és .allargat bé massa. 

PERE J. LLORT. 

INPORM.ACIÓ OLEÍCOLA 
Han sigut .aquest.s últims dies bastant atrafegats en les comarques 

ol~ícoles. S'ha fet un número prou important de transaccüms, totes 
de c.ar.a ·.a ~'alça, però com sempre passa · de's d'u:n temps en .àquesta 
part, després d'u n període dè compres que t iren cada vegada més a 
l'.alç.a, ve un .espai de temps en que el mercat es paraWq.a, demanant 
el tenedor preus alts i obstinant-se el comprador a no comprar si no és 
a bon preu, i ara, ja fa uns dies que ens trobem en a·questes circums-

- tànc_ies, que ·per cert van essent més difícils com més s'acosten les 
collit,es. 

De les collites, res de nou en podem 'dir del que ja tenim dit en 
.altres informacions.' Ens trobarem amb que com no tindrem gens d'oli 

I
. AGROL Y SINE - ZOOLYS INE - L Y \SINE 

Laboratori: IZ A.GUIRRE Germans i c .a- Diputació, 251 - Barcelona 
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a casa, l'haurem d'anar a buscar a fora, a Anda1usia; ens tindrem que 
menjar el seu oli .al preu que ells voldran, perquè no podrem pas opo
sar-hi llÍ: nostra competència, ja que es pot dir que no en tindrem ni 
pel consum. , 

EJ. mal de 1a manca de collita nó està pas en el que necessi~arem pel 
nostre consum ; el mal gros és que tindrem que preparar les nos~.res 
marques amb o.lis d'altres procedències .de Ja península, que en r'es es 
poden comparar als aragonesos i catalans, i d'això en vindrà el des
crèdit dels nostres olis, perquè .amb un any de servir malament a la 
clientela, perdrem tota la labor que hem pogutJ fer durant deu anys, i 
així encara que treball-em tant com valguem, sempre ens trobarem amb 
que els nostres olis seran considerats com espanyols (amb aquest· nom 
es defineix l'oli dolent' en .alguns mercats estrangel'S); de tot això se 
n'aprofitaran els oliaires italians i francesos, crue, tenint un règim 
de ports frarícs, poden preparar llurs marques aprofitant-se dels be~ 
neficis que en dits port·s obtenen de poguer fer mescl.es o preparacions 
totals amb oli bo de qualsevol procedència. 

Els olis andalusos han estat els més requerits aquests dies .al mercat 
de Barcelona; els hem vist pujar ' tan de pressa com les carabaceres; 
de 40 duros càrrega els hem vist en un tancar i obrir d'ulls posar-se 
.a 44 duros, i anaven demanant• més car, però l'expectativa en què s'han 
posat els detallistes barcelonins, q:ue creuen que els not.s governa nts . 
hi posaran la taxa, ha fet que es _par.al.itzés un xic el negoci i qlJ.e avui 
es pugui comprar oli andalús a 42 duros carga; els fins de la mateixa 
!Jrocedència es fan a 46 i 4\1 duros, carga de 115 quilos. 

A Urgell, també s'hi ha no.tat bastant la puja; s'hi han fet compres 
d'un paryll de cents bocois, els ,preus dels quals també han sigut va
riats, amb tendència a l'alça; així hem vist cotitzar a 29, 30 i 31 i fins 
33 rals quartà de 3.900 quilo,s; però el preu que avui ha quedat, oscil:la 
entre 31 i 32 rals. 

A. Tortosa, també s'hi ha notat eL moviment; han pagat e!s olis 
d'Aragó fins a 33 pessetes canti; els del país, fins a 31, i els més 
dolents, l'acidesa dels quals arriba fins a 8 i 9 graus,' s,'han vist pagar 
més de 29 pessetes el canti de quinze quilos. 

I aquesta corrent d'alça, també ha tocat .als o:Lis al sulfur, els quals 
van sostenint-se avui entre 122 a 123 pessetes els ce?-t quilos, no obs
tant demanar alguns tenedors 130 i 135 pessetes: 

NOTICIARI 
. . 

LISIN! ANDREU. 
( 

Pe1· af!l-,;orir el retorn al C()f)T/i[J, s'han creat a tots e1s. dapartaments de 
França juntes afectes als serve;s ~tgrícoles que miren d'atendre la manca 
de bracers pels treballs dels camps. 

Aqueixres ·juntes gestionen la collocació dels obre:r1s. agrícoles, els 
cerquen vivendes i fan tot el que .poden per a que trobin alicients en la 
vida del. camp. 

I 
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-Els adobs a rt'àlia . . Com a prova del gran consum que es fa a 
Itàlia dels adobs, copiem les següents dades d'una comunicació que el 
ministre d'Agricul-tura ha adreçat- al Govern, devent fer observar que 
aqueixa xifra no arriba 'a ésser la que gastaven abans de la guerra. 
Euperfosfat 850 mil tones; nitrat de sosa, 40 mil; cianamida C!.e calç, 
34 mil; nitrat, 21,500; sulfat d'amoníac, 18,000; sals de potassa, 8,000. 

-L' (Jf[Jarce1·ia a Rum.ania, on s'han fet grans reformes agrà,ries, ha 
estat respectada, considerant-la beneficiosa tant pel propietari com pels 
treballadors. Baix el punt de vista de la tècnica agrícola, es considera 
un factor de progrés quan el propietari s'interessa en eL conreu de la 
terra _i facilita medis al camperol per a millorar la _ seva condició. 

-Un nou adob. D'algunes regions volcàniques d'Itàlia se n'extreu i 
aprofita una substància nomenada l eucita. Fins ara f~ poc IJ.O es do
nava gairebé cap importància a aqueix mineral, però des de que s'ha 
experimentat que és molt ric en pota-ssa, se l'ha fe t objecte d 'unn bona 
explotació. 

-El nost1·e company Lisini And1·eu assistirà .aJ. Congrés d'Olivicultura 
que se celebrarà a Niça el 14 del corrent, en representació dels molins 
d'oli cooperatius de l'Albi i Mayal·s, anant" després a Itàlia a estudiar 
l'organització de les Cooperatives Oliaires, per tal de troben· aveutatjosa 
col:locació als nostres olis. 

~Ha començat a tnnciona1· la Coope1·ativa lletera de B ellveT, havent 
estat dotada de material apropòsit per a manipular la llet segons els 
més moderns avenços de la ma·quinària. 

-Les explotacions a¡g1'icoles en com.ú, segons dades que faci.Llta la 
F étleració' Agrícola Guipuscoana, ofereixen un resultat ' ben albirador 
en aquella terra. 

Les finques de gran extensió són lliurades a diferents I!arcers, els 
quals viuen en cases isolades però amb obligació de unir el seu esforç 
quan les fleoessitats ho demanen. Se'ls dóna una participa-ció en :,1 

guany, i d'aqueixa manera els parcers van fincant-se i fent-.se petits 
propietari&. 

-Es p1·ojecta la cnació d' tma lliga cLe def ensa de la llei de 27 de > 
juliol de 1895, o sigui una associació de pagesos que vetlli per la puresa 
dels vins i licors de Catalunya. 

La cosa, segons sembla, es reduirà a denunciar a tot infractor , fent 
de manera que se li apliquin a l'infractor totes les sancions posades 
per. la llei. 

- Règim j:t~rídic de la pTopietat ruTal -a Catalunya. Desenl'oillall!, 
aquest tema, ha donant· un.a conferència pública a Tiana, el president 
de -L'Institut Agrícola Català de Sant !sidra., D. ca:·les de Fortuny. 

' -El pasteu1itzado1· const1"Jtït pel nostre amic F1·ancesc Torrent, de 
Juned.a, del qual parlàrem en un número anteripr, està ara funcionant 
a l'Estadó Enològica de Vilafranca del Paned.ès, on, segons notícies 
que rebem, està donant molt bons resultats. L'aparell treballa tres hec· 
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tòlitres per hora, amb un consum de 11 _quilovats, i pasteuritza el vi 
a la temperatura de 65 graus. 

-Agric7ülum 1·acionat. La secció de propaganda del Ministeri d'Agri
cultura de l 'Argentina ha fet remesa .aLs mestres d'una circular, sollici
tant que el Magisteri co.adjuvi al propòsit de que els' agricultors deixin 
la rutina en els conreus, i .adoptin proGediments racionals que els per
metin tenir la seguretat de que. una llavor llençada .a la terra. té d8 
donar-los bons r endiments. 

-Contra els ra{ims rn.oscatelès. Els nordamericans, baix el pretext de 
que els moscatells que es reben a llí porten una malaltia que ells han 
nomenat Mosca del Mediterra.ni, rebutgen els raïms i .anuncien que 
lograran del Govern que prohibeixi là importació del raïm moscate:J. a 
dit país . 

. -Les ro;metlles han començat pagant-se a 25 pessetes els 80 litres, 
havent-se notat una tendència a l.a baixa. 

-L'exportació vinícola. a F?'!"-Jtça de vins espanyols, durant l'any 
passat, fou en proporció del 47 per 100 del corresponent a la quantitat 
que es va importar l'any anterior. 

-Un substitutiu del cotó. El Dr. Lucien Chanta1 dóna a conèixer 
l' argatn, planta a.tbustiva africana de llargues fulles i fruits . .aspres. 
La seva fusta és forta. Les fulles són molt cercades per tota mena de 

. bestiar domèstic. La polpa dels seus fruits se la mengen admirablement 
' les vaques, cabres i ovelles, separant-ne el pinyol. 

Però apartr d'aqueixes qualitats, el que ara :fia de l'argan la planta 
de moda, és el valor textil de les seves fulles, les quals arriben a. .¡I.ssÒlir 
una llargària de 10 metres. · 

-L'export{TJ,ció dels nostres vins a Xeco-;Eslovàqt~ia. El Sr. Joan Mi
quel anà representant Espanya a la Fira de Mostres de Praga 
i, amb aqueix motiu, aprofità f•ocasió de gestionar del Govern l 'inter
canvi de productes d'ambdós països, proposant com .a punt inicial la 
fórmula de que es consideraran com a productes especials d'Espany9. 
els vins de més de 12 graus. 

Si això es logra, ve't aquí un bon mercat per als nostres vins del 
Priorat i altres comarques. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT PE CATALUNYA 

EJ. dia 7 del corrent mes es celébrarà a Berga, per a tota la comarca 
del Bergadà, un concurs de reproduGtors de l'espècie bovina, d·e raça 
catalana, seguint despTés d'aqueix, sense interrupció, tots els .aprovats 
pel Consell de l.a Mancomunitat. 

Per l'Alcaldia d'E•sterri d'Aneo ha estat demanada l.a concessió d'un 
camp de demostració a la Mancomunitat, essent, demés, a-lguns altres 
pobles de Catalunya els que tenen fetes indicacions al ser'vei de Terra. 
Campa. 
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L 'Escola Superior d'Agricultura, prosseguint la seva. tasca d'editar 
textos d' ensenyament postal, ultra els de Vametller d'en Joan Salem i 
0Tganització i guiatg e de Sindicats Ag1·ícoZes d 'en Josep M." Rendé, apa
reguts darrerament, té a l'impremta L'olivera, de n'August Matons, per 
sortir pròocimament. 

Ha començat la vinificació als Cellers Cooperatius que demanaren 
l'auxili tècnic de la Mancomunitat, havent"se'n encarregai :· el senyor 
D'Ymbert, dels Cellers de Falset i Masroig; el Sr. Fortuny, dels de 
Guiamets i Marsà; el Sr. !D'ànec, dels de Ripollet i Sa-ntpedor, i el senyor 
Quixal, dels de ,Sant Cugat, Rubí i Igualada. 

El Sr. Guitart dirigirà la vinificació a la finca que té a Caldes 
la Mancomunitat, i el Sr. Quixal, cuidarà, demés, de dirigir la de ls . . 
collita dels camps experim~mtals de Cabrianes i Esparraguera. 

El servei de Terra Campa es proposa fer una estadística de l'exten
sió dedicada a Catalunya a la terra campa, per a la qúal cosa cur
sarà uns qüestionaris als Ajuntaménts i Sindicats de tota la Terra 
Catalarta. 

Fins .al dia 13 estarà oberta a l'Escola Superior d 'Agricultura (Ur
gell, 187) la matricula per als .dos graus d'enginyer .agrícola i tècnic 
agrícola, ·que s'hi donen. Aqueix mateix _dia començaran els exàmens . 
d'ingrés per als .alumnes que, no tenint aprovades en altres centres 
docents les matèries necessàries per a l'admissió, vulguin ingressar a 
dita EscQila. 

Els Serveis de Ba-rnaderia ian públic que el concurs de bestiar bavi 
de llet que havia -estat projectat celebrar a darre-rs de setembre a Ba- . 
laguer, s'ha ajornat fins al març, a petició de diverses entitats de la 
cm;narca.. 

CON_su·L TORI En aquesta secció es respondrà gra
tu ïtament i per torn r igurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

J. P . FuLIOLA.~Hem passat a l'Administració la nota, de subscripció. 
Rendiments de l'a-lfals. S'ón molt variables·; dep~nen del clima; del 

terreny, de les cures, etc. La xifra de 75 mil quilos de fenc per hectàrea, 
indicada per Bayer i Bosch, és absolutament inexacta i nosa-ltres l'a
tribuïm a un error d 'impremta; a-lguns .autors parlen de produccions 
màximes de 15 mil quilos, ço que fa pensar que en el llibre d'en Bayel' 
s'ha escrit 75 en lloc de 15, cosa- bastant fàcil. 
· La fórmUla d'adob que .aquest autor indica- no té res de particular. 
Co~ que les escòries no es troben, nosaltres li aconsellaríem la següent 

.. 
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fórmuola Calculada per hectàrea i per una producció a'uns 7-8000 quiloE 
de fenc. 

Superfosfat 18/20. , .. 

ClorUl' potàssic . 
400 qúilos 
100 )) 

Molt convenient seria d'afegir guix o calç; el guix en prQporció 
d 'uns 200 quilos per hectàrea i la calç en la d'uns 500 quilos cada 3-.i 
anys. !D'Onada la qualitat de les terres de l'Urgell, obtindrien molt 
bons resultats. 'Costès, en general, esmercen quantitats excessives de 

. superfosfat. · 
L'eruga de l'alfl}lS es combat perfectament .amb la fórmula: 

tArseniat· de sosa (60 % d'.anhíd1id .arsènic). 400 grams 

Calç. . . . 1000 , 

Aigua.. . 100 litres 

L'alfalsar s'arruixa amb .aquesta solució quan es comencen a veure 
les erugues~ un sol tractament és sll.flcient per destruir-le:>. L'alfa.ls 
tractat es pot donar al be~tiar al cap de 15 o ~O dies, sense cap perill. 
El tractament contra l'eruga és emprat ja en moltes comarques cata
l-anes; .a l'Urgell fou d1vu[g.at pels Serveis d'Agricultura de la Man
comunitat. 

Influència de l.a lluna. Es una qüestió, aquesta, desconeguda en-
. cara; les opinioillS no coincideixen. Hi h.a qui diu que els pagesós s'equi
voquen; .altres, en canvi, pensen que tenen raó. Nosaltres este~ al mig 
de les dues opinions, pensant que- la lluna deu tenir influència, encar¡¡. 
que no en tots els casos ciue diuen ~ls pagesos, 

' 

J. S. REus.-H.ome! Ho hem. escrit tantes vegades; .això! Els trac
taments contra 'la mosca de l'oliva s'han d.e començar al juny. Ara ço 
que pot ·fer és preparar-se per l'any que- ve, prenent les mesures opor
tunes per tenir-ho tot a temps. Li fem enviar les instruccions que sol
licita. 

J. V., SARDANYOLA.-No coneixem l.a casa de Madrid q,ue vostè indica 
i per això no poqem donar-li cap referència. La de Barcelona ens sem
bla seriosa i .acreditada. . Cal de totes maner~s que procuri tenir qual
ques garanties. 

No hi ha cap tract.or de tipUIS petit que vagi bé; tots· els que s'han 
construït per substituir un animal, han fracassat. Entre els mitjans 
i, .sobretot, entre els grans, n'hi han diversos de recomanables, perè 
no fan pel cas de vostè i per això no n'hi fem l'enumeració. · 

Les màquines Marot: són molt bones i gaudeixen de general prestigi. 
''Eense;m que les trobarà en qualsevol casa de maquinària agrícola; ~gno

r.em si .aquí hi ha representant.-R. S. 
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CALENDARI 

de sembres i plantacions de les Hortalisses i Farratge_s més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

SETEMBRE I OCTUBRE 

IÍORTALIESES 
Es sembra: 
Bledes grogues.o blanques.-Bledes morades per a hivern.-Ceba ver

mella per a cabessar.-Ceba dolça de Sant; Vicens.-Ceba blanca, gros
sa.--,Ceba d'en Campeny.-Col de cabdell o de soldat.-Col de Pasqua 
o papertna. - Col genovesa. - Col borratxona. - Col de Milà grossa. -
Col molt grossa, francesa . .;_Enciam escaroler de primavera.-Eqciam 

' llarg, blanc o romà.-Enciam llarg, negre, o gabaig.-Escarola de" cabell 
d'àngeL-Escarola doble, crespada.-Espinacs.:-Fabes primerenques.
Fasols tardans (a primers de setembre).-Juliverb.-Nap llarg, blanc.
Nap llarg, negre.-Nap rodó, blanc.-Nap rodó, negre.-Pastanaga de 
taula.-Pèsols nanos de set setm-anes (millor en setl¡lmbre),_-Pèsols alts, 
de desgranar.-Pèsols alts, tirabecs o caputxins.-Pèsols . nanos, verds · 
d'Austràlia.- Porros.- Ravanets mitjans. -Ravanets rodons.- Raves 
llargs.-Remolatxa de taula.-Serfull.-Xicoira.-Xirivies. 

Es planten: 
~ils primerencs.-Escalunyrs.-Escarchoferès.-Maduixeres (millor en 

octubre). 

FARRATGES 
Es sembren : . , 
Alfals.-CoL geganta.-Nap gros de bou.-Pastanaga grossa (millor en 

agost).-Raves grossos de bou.-Trèbol gros o Trèfula.-Trèbol ¡mu.al 
o herba fe.-Trepad.ella.-Veces.-1 les lierbes dels prats. ' 

Per major·s detalls dirigir-se a Fills' de Nonell, P laça de S¡mta Maria.
Barcelona . . 

, - . -····o··:A·c·i .... i ..... D .. :AJ: .. L··¡ ... 1 

MA.GAZINE 
MENSUAL 

•••••••••• 

Aquest magazineès la crònica vivent 
de tots els fets per qualsevol con · 
cepte memorab les i curiosos, els es-

, ports, res modes' les curiositats cien
tífiques, etc.-L'exemplar, 1'25 pt.es. 

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ• 

Barcelona. 13'50 ptes. l'any: fora, 
14,50 ptes.; estranger, 18 pessetes. 
Hi ha tapes especials per a enqua
dernar el «magazine», formant dos 
volums anyals.-Les tapes soltes, 2 
ptes.; enquaderñació i tapes, 4 ptes. 

Director: IGNASI 

FOLeHI_TORRES 

. ................. .......... . 
Redacció: EDITORIAL CATALANA , S. A.- Ferlandio.a, 7, 9 i 11.- Tel. 5329 A 5 

: 
: . . . ·································································•!'································· 



Camps 8lisis de ~leyda 

Bspecialitt;~ts que recomanen a 
aquestç antiga i acreditada casa: 

Arbres . 'Truiters · 
en grans quantitats, 'Cie les es
pècies i varierats més superiors 
que en Buropa es cultiven 

Ceps_ Americans · 
8mpelts, barb~ts, estaques, in- . 
jectables i plantacions : Cereals 
de gran prodücció, llavors alfals, 

- trèbol, remolatxes, naps, étc. 

S'envtoron grells els colòlegs de les dife
rents seccions que es dedico oques lo coso 

. ols que ho 

!: 
@ran Centre de PrÇ>- , 
duccions Ogrícoles 

'fundat per 'D. 'francesc 
\?'ida! i Codi!:a en 1864 
!Diriç¡ll per !D. Silvi \7idal pérez. 

proveïdor de I'A'ssociocló 
d'A'c;¡ricullors d'ós.ponyo • 

sol·llcitin .'Dir<ecció te legràfica: \7idal-Camps Blisis-eleyda-'Celèf. 28 

···············································: 
i 
: 

r . 
B~scules 

çaixes per~ 
• .cAbàls 

AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

per a. tota mena de bestiar 

~~(p)-~¡r~~ ' 
I • . 

.. llllllltlllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljl 

Rendeix la major utilitat · 

en l'engreix i la producció 

de la llet 

. ................................................ 

.. 
Parl~ment, 9 

~~lf($~~@)[j;)~ 
-------.,.-

•••••••••••••••• 
En dir¡&ir-vos a Iu cases ·nnunciadoreu, citeu AGRICULTURA. ' · ' 
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BO-MBES 

. . 
ESPECIALS PER A POU 
accionades per cables des de !"ex
terior Gran assortit de Bo·m

bes de diverses classes 

MOTORS ELÈCTRICS 

Schneider 

I 

Garríèosa, t:taveri~ 
i Borrell, s. en c. 

llrastó, t 11 : BllRCI!LOMA 

Telèfon 14~0 G. 

" .................................................................................................. 

VITTOR10 ·SERRA 
CALLE VILADOMAT, 126 · Te1éfono 937 H. 

Drogues i Productes químics 
Productes enològ1ç_s, especialitat 
en colors inofe.n&ius per a vi 
Sofre. importació directa d ' Itàlia 

'Representant genera l i depo
sitari dels Productes insecti-
cid ~s Anticriptogàmics de la 

Societat Eléctrica i Electroqulmica llet " Caffaro " Seu a Milà (Itàlia) 

MOTORS ~~REUS'' 
A GASOLINA 

de 1 8/ , a 5O HP. 

Premses Vl: i OL11 
Continues : de 1000 a 7000 qg. h.- Mecàniques: de 0.30 a 3.5 m. 
diàmetre. - Hidràuliques: de tots tipus i cabudes i també 

per a bandatges, enfardar i tots usos industrials 

Potents instal•lacions per a olis de COCO 

Cacau i llavors oleaginoses 

URGELL , 120 LLUIS FELIU BARCELONA 

.. tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllt! 

LI S OL 
Insecticida j ndispensable a l'A

- gi'icultura, Ramaderia i Higiene. 
Demani's el fulletó • EL LI~OL 
EN AGR1CUL TURk • que 

.enviem. gratis 
De venda en principals Drogueries i en 

la fàbrica de 

Va 11 è s· G erm ans 
Massini, 79 - Sans -· Barcelon • 

~IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIÏ 

Molins i Jriturodors "JORRH8" 
Per a Moresc, Ga
rrofes, Faves, Sè
gol i tota classe 
de cerea ls . Els de 
major rendi ment i 
de més durada . 
Prove s gra-ti s.
Més de cent ca rtes 

de referència. 
PIARt TORIIJIS 
Aattei.s, 12 
aarc:elona 

En dirigir-vos a les casas anunciadores, citeu AGRIOUL TURA 



/ Maquinària Oli~arera 
PER A L'ELABORACIO D'OLIS 

Grans rendiments per a petites i grans instal'lacions 

PROPIETHRI81 Ulslleu els molins I us convencereu de l'èxit 

Vista general de una lnstal·lació tipus lndus----=-----11 
trial i model de • Elaboració oliera> per a un 
rendiment de 20 quilos d'olives en 24 ftores. I 

Característiques prin?ipals de garantia: 
QUALITAT· QUANTITAT· ECONOMIA 

QUALITAT. · S'obté elaborant olives recent collides. 
S'evita per complet els tan perjudicials esquitxos. 
QUANTITAT.- S'obté del85 al 95 p~r cent d'oli en 
primera·pressió d'olives recent collides: S'obté un 
esgotament en les pinyoles mólt major, desconegut 
=======fins la data==·=====~= 

ECONOMIA. -S'obté un estalvi del 75 per cent de 
cufins amb molt major ren-diment .en igualtat de 
personal, local i material : Factors en junt de 
moltíssima importància, difícilment d'obtenir amh els 
demés Sistemes de Molins : Per a millors referències, 
visiteu instal·lacions i per a tota classe de. projectes 

tècnica-pràctics 

Tallers SALV A TELLA Tortosa · 

Nou ¡ molinet> Model 
1923, per a conèixer la 
quantitatd' oli que con
té un quilo d'olives. 

Pes, etes 759 
Demani's catàleg 

En dirigir:vos a les cases anunciadores; citeu AGRICULTURA 
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RftJOlfS, HUUS, TOTXOS ·= 
maons (plens i buits), cai
rons, -etc.; deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir -de la terra tot 

el seu rendiment. 

La casa VILLAL TA, de Barcelona, és Ja que millor podrà servir-lo en 

Màquines, Forns Assecadors -
= i tot el que pectany a l'indústria ceràmica i 

de fabricació de materials per a construcció 

_ Visiti o escrigui avui mateiX' a la SECCIÓ A de la casa 

VDA. J. F. V.ILLAL TA, s. EN c. = 
BARCELONA 

Oficines. Apartat correus n. 0 65 
_ Nou Sant Francisco, 28 Telèfon 568 

iJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII I lli I 111 I 11111 i lllllllllllllllllllllllllllllllllll I I 11111111111 I 1111111 I li~ 

O D 
j. SOCIETAT ENOlÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SE RDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedè; 
AGÈNCIA A BARCELONA: València, 278 

••• ••• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ : TREPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics 

Adobs químics 

Aparells d'anàlisis de vins 

Sofres i Sulfats 
1 

En dirigJr.vos a les cases anunc:adores, citeu AGRJCUL TURA 
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SISTEMA. PATENTAT 

•••• 
'• 

Trasbalsa vins i olis sense alterar llur natu-

ra/esa Eleva aigua a qualsevol alçada 

Consum Ja meitat de força que qualsevol altre 

sistema Suporta elevades temperatures dels 

-------- líquids ---.,....-----

Duració indefinida : Garantia H·U-

mitada Nombroses referències 

•••• 

Carrera8 y Permanyer 
Telèfon 866 H. BARCELONA 

-

-
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