
., 

Plaguicida 
Trias per a Ja des

trucció de les 
plagues del camp i jar
dins. 

Vidicida 
Trias per a tenir els 

vinyars sans i 
extingir Ja Fíloxera, Oir 
dium, Mildew, insectes, 
larves, etc. 

Ganadicida 
Trias per ~ la higi_e: 

ne 1 curacto 
del J)estiar i aus. 

.Anofelicida 
Trias per a matar 

mosquits i evi
tar el Paludisme. 

Sanicida 
Trias Microbicida, 

antisèptic, in
secticida i parasiticída. 

Director: AUGUST MATONS 
:;.;;;;;..: !1 

J:- ~ Col"laboradors: ~ 

Ex-Professors i tècnics del De
partament d'A!fl'icultura de la 
Mancomunitat de llatalunya 

UAfiRI[UlT~R~H HRAMADER~II 
Assegureu vostres collites. Podeu 
tenir el vostre bestiar sa emprant 

GERMICID·ES 
lo ·són verinosos - lo corroeixen 
Són els únics productes incompa-

- rabies. 
Avalats per la patent d'invenció 
per a tot el món núm. 85,124. 
Practicar un assaig equival ~ 
convert ir-se en propaga dor . 
Consulteu el nostre departament tècnic que 
us resoldrà gratuïtament vostres dificultats. 

DEMANEU NOSTRE FULLET 

Elaborats per: 

BONO, CUSO i c.a, LTDA. 
Consnlat, 1 - Telèf. 4978 - Barcelona 
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: • • • No deixeu d'emprar en els vostres treballs VITICOLES el • • • • • • • • • • •• • • . t. 
• • • • • • • • • • • 

NOSPERAL Hoechst : . 
Substitueix amb avantatge el SULFAT DE COURE 

El producte més pràctic, segur i econòmic. Assajat per les Es
tacions Vitícoles de l'Estat, contra el Míldiu, cochillis endemis . 

••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••• 

EL NOSPERAL és una pols grisa; es dissol més ràpi
dament que el Sulfat de Coure. 
El NOSPERAL preparat amb calç porta en suspen

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

Sulfat de Coure NOSPERAL 
1.er tractament (1,0 Ofo) 18 (1,0 Ofo) 18 
2.on )) (1,5 )) ) 27 (1,0 )) ) 18 
J.er » (2,0.. ») 36 (1,0 ») 18 

81 _kg. 54 kg. 
EI NOSPERAL és més econòmic que el Sulfat de Coure, 
més pràctic pel seu us i més enèrgic pels bons resul-
tats obtinguts. · 

Productes Insecticides • Material per ala vinya • Polvoritzadors I Ensofradors de 
los millors marques, diferents models • Escaldadors, etc., etc • 

Vicens Vila Closa 
Successor de KEGELS-VILA 

Maquinària viti-vinícola .. Productes enològics 
Articles per a boters .. Aparells per a laboratori 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Passeig de Gràcia, 88 - BARCELONA • 

: .____r_e_l_er_· o_n_1_3_3_a_G_. _· -D-ir_e_e_c_ió_t_e_Le_g_r_àf-ic_a_:_K_E_G_E_v_l L_A __ ¡ : 
••••••••••••••••••••• En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Pins.o melassat sec per a tota mena 
cte· ~esth1r: Rendeix la major utilitat 
per a l'engreix i la producci6 de llet · 

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

L'Altbein està exempt de tota generació p-atògena i és presentat 
com un segó. · 

Composició prom~tjana i comparada 
Blat de Gar-

Althein Ordi Civada moro ro fa 
o¡. o¡. "lo % % -

· Aigua . , I , 3'56 14' - 12'40 12'70 13'. -
Greixos 0'59 2'30 5'20 4'70 0'50' 
CeJ·Jul,osa 

' 
9'85 4'90 11'20 2'30 o 9' 10 ' 

Matèries amilàcees . 65'39 66' 10 57'80 68'60 69'97 
Matèries protèiques. 12'22 10'- 1'0'40 10'10 5'08 
(D' aq uestes el 8152 O fo és albúmin<\ pura) 

Cendres . • • o 8139 2'70 3'- 1'60 2'35 
(El o'"15 Ofo ij ' aqueste s cendres 
és àcid fo sfòric assimilable) 1ÒO'OO 1 00'00 1 00'00 1 00'00 100'00 

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

L'Althein é.s, doncs, un proaucte de gran nutrició que, barre
jat amb el pinso de grans, n 'àugmenta el rendim_ent. 

Ès interessant . de remarcar que I'Althein conté un 1 O% menys·. 
d'aigua que les altres substàncies i això fa que sigui un -10 % 
més barat. 

_ Dosis. per · a barrejar per meitat .amb els grans 

Cavalls grans 
» mitjans 
}} petits. 

Bbus d'engreix 
}) de treba 11 

Vaques de llet 
Vedelles . · . 
Bens. 
Moltons d'engreix 
Porcs. 

Qnilos . 

(pesant de 650 a 800 quilos) 
}} » 500 a 650 " 
}) }> 35Q a 500 }> 

~250 a 
0'075 a 

. . . 0'075 a 
(per 100 quilos de pes) 

2'500 
2 
1'500 
2'500 

. 2'500 
2 
1 '200 
0'250 . 
0'300 
1' 

. Per a donar-Jo es reparteix amb els pinsos del dia, substituint 
una part de'l'alimen_t ordinari -per l'Altbein corresponent. 

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

L'Altbein és ensacat a 80 quilos. 

En ditigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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COURERI"A 

B O
TAMLI,.,EBRSE.DSE 

. de varis sistemes per 
al trasbals de vins i 
olis - MOTO-BOM
BES per · a cellers 
i sindicats agrícoles, 
de petits i grans ren
diments • AIXETES 
de totes clàsses per a 
tines de ciment i 

JQÀ.N 
ESCA VOLA · fusta -----

¡aume Giralt, 21- Telèfon 1430 S. P.- BARCELONA 

•®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®• 
@ .@ 
@ , @ 

~ -Vins SABA TE~ 
' @ @ 

@ @ -' 

~ F. García · Ruano I 
~ Lauría, 100 Telèfon 1614 G. ~ 
@ @ 
@ r.;J. @ 
@ ~ @ 
@ . • @ 
@ @ 
@ @ 
® Ceps ~esistents ® 

~ Grans producCions· ~ · 
.®" Berlandieris ® 
@ @ 
@ @ 

· .~· "Centro. Viticola del Panadés" ~ 
~ - . ~ . 
~ . VILAFRANCA DEL PENEDÉ~.; ~ 
~ { B a .r e e I on a) ~ 
@ @ 
@ . , @ 

~ JAUME SA.BATE f: 
~ Teléion 1 i 
@ J)BMANIN..SE~ CALALBGS @ 

~ . . . ~ 
•®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®• 

-------- ABANS .JOSEP SANTANA SOLER --------

Agents exclusius per Catalunya dels Superfos
fats de la <Compa¡¡nre Bordel¡¡ise des Pro
duits Chimiques• de Bordeus. 

Sulfat il'amonfac i nitrat de sosa. 
Arseniat de sosa i cianur sòdic. 

. Venedors exclusius del •LYSOL• de la casa 
Schulke & Mayr A. G., d'Hamburg. 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

En dírigir-vos a les cases anun~iadores, citeu AGRICULTUR~· 
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iL-I SOL! 
. ~ lnmtidda indi'P'""bl' a ! caixes· pe.r-~ 

c~bals 
t l'Agricul~ra .t 
~ Ramaderia ~ 
t . H'. t 
~ 1 tgtene ~ 

! Demani's el fulletó «EL LISOL t 
W EN AGRICULTURA»que enviem ~ ! gratis. · ¡ 
i Vallès Oermans ! 

PArlament, 9 

~~lr.($~~®~ 
----·---

t Massini, 79 - Sans - Barcelona _ t . ----------·. 
- ~ ~ 
·$o~==$~~· •••••••••••• . ' 

USIN ES SCHLCESING FRERES & C.0
- MARSELLA 

Casa fundada en 1846 - Societat Anònima per atcions - Capital: 3.600,000 frants • Tres fàbriques: Marseille, Septemes i Arles 

SOFRE GLORIA SCHLCESING 
Sofre a combustió, sense goteig. Puresa garantida 95 "/0 • Constitueix l'en~oframent ideal, 

pràctic i econòmic de fudres, buccis i per a tots els usos enològtcs 
I • · 

Tractament dels vins, ensofrat del most, etc . 
Suprimeix amb gran aventatge les metxes ensofrades 

Per a informes i fullets dirigir-se a -J. DORGEBRAY, Via ~ Laietana, 12 BARCELONA 
lm portador exclusiu i depositari gen~ral per a Espanya 

. , 

TALLERS PFEIFFER 
_A . CASA.TUANA PFEIFFER,Enginyer Industrial 
Pere IV, 109- Casa fundada en 1855- Barcelona 

Fundició i construcció de maquinària en general • 
Especialitat en maquinària p-er a elevació d'aigües -
Fabricació d'olis • Elaboració de vins - Bom:..es 
d'èmbol per a totes les aplicacions · Premses i bam· 
bes hidràuliques - Trens de sanejament - Arades -
Molins de vent· Cilind-res <)e paper per a calàndries. 
Tuberies • Preses i vàlvules de totes classes, _g tc. etc. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



I_~ ................................................ ................... .. ;·;·;·; .. ;·; ........ S ... E .. R'Vi"C"'E'""'!_: 
per a benzi
na, alcohl)l, 
petroli, etc. Des de 1 fins a 20' HP. 

G'RUPS ELECTROGENS PER A. LLUM 
I FORÇA. 

MOTORS SEMI .. DIESEL 
"CLIMAX" 
PER A OLIS PESATS 

·Tipus industrials, agrícoles, elèc trics i marins. 

I ~;.~;:.:~=:;;;~~:;~ I 
;¡lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill~ 

SULFATADORA 
BAC CRU Sa7D~t~~ 

ENSOFRADORES de motxiÍa 
MANEGUES per ·a arbres, etc •. 

DEMANÈU PREU I CATALEG 

CONSTRUCTOR c. CIVIL 
· Alfonso Xll, 66 ::. Telèfon 2217 G - BA.RCJELONA. 

Descompte a Cambres i Sindicais Agrícoles 

I 

Compagnie Minière & Metallurgique d' Auzon, S. 11. ' - París 
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AGRICULTURA 
REVISTA AGRÍCOLA CATALANA 

Dies de sor ti da: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 -:- Fora: Pessetes. 10 · -:- Estranger: Pessetes 11 

Número solti Pes:9etes 0;50 

Direcció i Administració Plaça de Catalunya, 17 '(Llibreria Catalonia) BARCELONA. 

/ 

S U .MAR I : El problema del blat, per A. Matons.- La vaca lletera, per M. R ossell i Vilà.- El conreu 

del pollancre, per 'f. M . Riu.- La f~bre aft~sa, altrament anomenada glossopeda) mal de peu, VI, 

per L . Ctrvera .-El pre-u del pa, per 'J. Çarrera .-Els ceps rebordonits, per Agrícola. - Comen~aris.

InformaciÒns cOmercials: Vins, per P. J. Llort, Olis, p~r L. An_dreu; Cereals, per Ll. lldarsal¡ Fruits 

Secs, per E. Homs. - N.oticiari.-Bibliogr3fia .-Consultori 1 per R. _± 

El problema 9.el blat 

S 'ha celebrat a Madrid, convocada per la Junta Central de Pro
'veïments, una reunió de representants de les Cambres ~grí

col,es oficials, per tractar dels .problemes del blat, de la farina 

del pa. 
Com ha explicat el senyor Bahamonde, alt funcionari, no re

cordem de què, l'assemblea tenia per objecte de proporcionar al go
vern uri informe .clàr i explícit perquè .la Junta, ben assessorada 
i escoltat el parer -de tots els grups interessats en ht qüestió, po
gués resoldre amb aquell ample criteri de justícia que ha de ca
racteritzar, etc., etc. 
- Diguem primer que tot, la nostra joia pel democràtic precedent 
establert convocant els representants de l'agricultura-per bé que 
representants un xic ficticis ben sovint-a una informació pú
blica. La ~ostra joia seria total, completa i absoluta si després de la 
convocatòria el govern estigués disposat a escoltar i a . portar a 
la pràctica les aspiracions de la classe pagesa, cosa que, de se
guida, apareix un xic més difícil per no dir un a~tra cosa. 

De discursos en aquesta assemblea n'hi han .hagut, com és con

suetud, molts i variats i lins alguns d'interessants. No és que els 
oradors hagin dit coses noves o originals, però sempre és satis., 
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faetori . de sentir defensar · les idees . i els ·punts de vista que hom 

fa temps aferma i sosté -encara que modestament i sense conse

qüències. · 
Un orador, per exemple, i en això ha estat després imitat" per 

altres, ha protestat asprement de les taxes funestíssimes aplica

des als productes de la terra. "L'error fonamental-ha dit-con

sisteix en pretendre regular el preu del . blat i el preu del pa-i el 

preu de moltes altres coses, hauria pogut afegir-exigint que els 

únics sacrificats, en virtud de la situació econòmica d'Espanya, 

siguin els agricultors. Mentre els banquers omplen llurs caixes en 

proporció triple a la dels anys anteriors, no és just que a l'agri

cultor li sigui fixat el preu dels productes · que ven i se li limitin 

i fins anuHin els migrats beneficis." 
Tot això· ens sembla molt bé i des d'aquestes planes ·ho hem 

dit i repetit un munt de vegades. 
El problema, tal com es presenta avui , pot expressar-se en la 

forma següent. El preu del pa ha pujat i el govern és preocupa 

. d'impedir una puja excessiva que determinaria queixes i prot'es

tes perilloses. Per evitar..:. la, els dos ¿amins qúe veu en aques·t .mo

ment són la taxa o la lliure importació de blat estranger, el qual 

serviJ;"ia per re.gular i estabilitzar el preu d·e la producció penin

sular. 
Dp.vant d 'aquestes solucions els agricultors protesten. La ·pri

mera-la taxa-ja sabem tots que és il·lògica, immoral i profun

dament contraproduent. Sembla estrany que encara avui es parli 

de la possibilitat de recorre al sistema de taxes i ço que .és pitjor, 

que s'hi recorri. 
La segona solució ens sembla més enraonada, però cal aplicar

la com deien els llatins, c_um grano salis, · és a dir, amb enteni

IJlent. 
Nosaltres, . en teoria, som lliurecanvistes; no som partidaris de 

les fronteres econòmiques. En la pràctica, però, som proteccionis

tes, però volem un proteccionisme racional, mesurat, estimulador, · 

que serveixi per fomentar i millorar la 'producció empenyent

la cap a un camí de progrès i no que es converteixi, com passa a 

Espanya, en un sistema de premi segur pels productors deficients 

i rutinaris. 
Els agricultors que han 'pres part a. l'assemblea han protestat de 

la importació lliure del blat i tenen raó. Aixó significaria la ruïna 

de 1a producció del país car el blat estrange·r resulta, posat als ports 

peninsulars, més barat que el blat produït aquí. Per això han .dema

nat un aranzel protectiu que gravi sobre les importacio,ns pe~ igua-

-· 
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lar llur preu al del blat de producció peninsular. Però el siste

ma no s'ha d 'aplicar sempre; l'aranzel pot ésser un magnífic m7di 

per forçar el millotament de la producció. Si un pagès sap que 

produint nou hectolitres per hectàrea pot viure igualment perquè 

l'arartzel li asseg.ura un preu remunerador, és fàcil, donat el seu 

tarannà, que es .contenti de la seva situaèió, i no aspiri a modificar 

els seus mètodes de producció. Aleshores hi ha un estancament 

del progrès agrícola. Si e.n canvi l'aranzel .no el protegeix sinó . 

quan produeix 10, 12, 15 hèctolitres, · ~s veurà. forçat necessària

ment o a canviar de conreq, cercant-ne un altre de més remune

rador, o a millorar els mètodes .que aplica al · conreu del blat. 

El senyor Bahamonde aquell, ·que hem citat més . amunt, ha vin-· 

gut a donàr-nos la raó afermant que la solució del problema ce

realista, · que afecta principalment a Castella, està en la intensi

ficació de la producdó. I per int"eQsificar la producció no ·hi ha 

. més remei que disminuir la protecció aranzelàri~ obligant als re

t ardataris a caminar amb el rttme del temps. 

So1!;l així, hóm pot ésser proteccionista, car, cal recordar-ho, el 

proteccionisme-aquí i fora d'aquí-no fa més .que encàrir la vida. 

L'assemblea d'agricultors ha presentat finalment les següents 

conclusions al govern: 

Primer. Que no ha demanat, no vol, ni creu convenient per l'a

gricultura, la llei de prohibició d' importar blats estrange~s. 

Se.gon. Que com a con-seqüència no veu cap inconvenient que 

la iniciativa particular pugui importar blat de l'estranger, sempre 

que s'apli"qui . a aquesta importació els drets aranzelaris vigents . . 

Tercer. Que seinp.re ha cregut procedent l'absoluta llibertat de 

comerç tant respecte el blat com dels seus derivats. · 

Quart. Que en el ~as que es cregués necessari pel poder públic 

la re.baixa dels drets aranzelaris •d'aq_uests . blats, es faci el mateix

amb totes ' les altres partides de l'Aranzel. 

A. l'Assemblea s'ha discutit molt si hi ha o . no a Espanya blat 

suficient pel ~onsum. Ningú no ha pogut afermar res segurament, 

ço que vol dir que les ~stadístiques oficials no oferê ixen, ni al 

govern que les paga, c·ap garantia. 

Cosa eri la qual estem d 'acord amb el govetn. 

AuGusT MATONS 

. . 

Els arSeniats són molt ve1·inosos i s'han d'usar amb totes les preaiu-

cions. Renteu-vos i r.enteu bé les ·eines després d'acabar la feina . 
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La vaca lletera 

II 
:, . 

L ES vaques han d'estar: bé a l'establ'e. Estar bé, ·vol dir que no 
sofreixin ·cap molèstia. 

Ben espaioses de l'una a l'al.ti:a; menjadora ampla; el sòl ·amb 
una ·pendent d'un ú per cent; bon jaç; molta netedat; mitja llum; 
temperatura entre 13 i 16 graus; bona aireació, però sense corrents 
d 'aire. 

Higie·ne.-Estrijolar o ·raspallar cada dia les vaques: Passar . una 
esponja humida pels ulls, narius; añus, el dessota de la cua i -el . 
braguer. . 

Deixar sortir les vaques un parell d'hore:;¡ cada dia perquè pren
guin l'aire i perquè es passegin. Si per que les vaq~es _puguin sor
tir h'ha d.e fer malbé. un· hort, per molt que en paguin d'arrenda~ 

ment, mai ·en pagaran tan com les vaoúes . . 
Les vaques que poden passejar-se i pendre l'aire, àdhuc no sigui 

més que u.n. parell d 'hores cada dia, .duraran al menys un parell 
d'anys més que aquelles, · que durant tot el dia i anys enters estan 
condemnades a restar a l'estable. · 

. L 'higÍène no ha pas d'ésser solament per les vaques. En una va
queria s'ha qe . tenir en compte l'higi ene del vaquer · i de Ja: llet. 

El vaquer ha d'ésser un home net i ha d'anar net. Això d'amo-· 
rosir el braquer ar:nb un raig de llet, és una brutícia. 

De p.rimér el vaquer abans. ·~e munyir, ha de rentar amb una 
espònja humida el braguer. Després s 'ha de rentar les mans: 
. El primer raig de · n~t s'ha de· llençar. De no.· fer-ho així, un. hom 

s'exposa, per mica que el temps acompanyi, a que la llet ·'es torni 
agre al cap de pogues· hores. 

Els pots han d'ésser ne.ts i escaldats i sense una gota d'aigua, 
ben secs. Mentre s 'omplenen els pots, nó s'han de deixar desta
pats. 

La llet, quan més aviat millor, forà de la vaqueria. La mantega 
desseguida s'impregna d'olor de. l'establ~, la quàl · olor a les per
sones· boca-fines els repugna . . 

La M unyida.-Es pot munyir a mà i a màquina. La munyida a 
màquina va bé, però sola~ent resulta .económfca havent-hi a l'es-
table més de v~nt vaques. · 

S'obté més quantitat de llet amb tres munyides . que amb dues . 

. I 

. ' . 

I. 

¡ 
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L'a1imen-ta.ció.-Sapiguer alimentar la vaca lletera vol dir saber 

produir el litre de llet a un preu mínim . . 

Hi han vaquers · que gasten cinc pessetes diàries per l'aliment 

de cada vaèa, quan amb quatre o tres i mitja podrien passar. 

Una vaca lletera s'ha de racionar de conformitat a la seva edat 

i als litres de· llet que :pr~dueix. Donar a la vaca que produeix 14 

"litres de Üet la mateixa ració de la que en produeix 18 o 10, és un 

disbarat. · · 

L'alimentació de la vaca lletera no es· pot explicar en aquest ar

ticle, que ja és prou liarg., sinó que s'han de consultar tractats espe

cials (1). 
Però no serà demés· posar u.n exempie de racionament . 

. Ració per una vaca de 550 quilos de pes viu, de 4 a 5 anys, pro

duint 18 litres de llet diaris: 

Farratge verd de trepadella 20 quilos · 

Fenc de trefle _ .... . .. ~ ... 7 
,; 

Segons .. ......... .... .. . · 2 
, 

Turtó de coco .. . 1 
, 

Turtó de cacauet 2 

.ljJls comptes.-Es necessari que el pagès compti. Fent els comp- · 

tes, ha de tenir present: 

a) · Arrendament de l'estable. 

b) 
e) 

Amortització de les vaques. 

Cost de l'alimentació. 

d) Personal. 
e) 
f) 

Einés i aparells anexes a la vaqueria. 

Malalties i mortalitat. 

gj Contribucions. 

De part dels ingressos no pot comptar més que la venda de la 

llet, els ved~lls i les vaques eixútes. 

El pagès1 tot ··fept els comptes, ha de reflexionar. Que pen:lli que 

els ·guanys seran ben diferents si una vaca dura set anys en lloc 

de cinc; si produeix 4.000 litrçs de llet en llo.c de 3.000; si per cada 

vaca estaÍ'iCía dos rals o una- pesseta en l'alimentació ;· si per una 

bona higiene evita les ¡:nalalties i la mortalitat. 

Si en la vaqueria . s'observa una rigurosa higiene, aJ cap de poc 

temps s'haurà guanyat una bona fama .. El públic, a la llarga, com

pensa sempre als productors que s'esforcen en proporcionar-li una 

llet bona i saria i 9btinguda en mig d'una netedat .exemplar. 

( 1) Vegi's Rossell i Vilà. A limen tacíó del bestiar. 
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Finalment, que els vaquers pensin en una cosa. Dia vindrà que 
aquells que no saben pr-odui-r un litre de llet ~ baix preu, seran ·ven
çuts per-altres més espavilats i hauran de plegar el negoc_i. 

Tampoc ha de fallar el dia que començarà uria forta campanya 
contra els vaquers bruts, als quals se'ls fa.rà tancar les vaqueries. 
Els vaquers haurien de tenir ben· present, que entre ·els oficis, el 
més .net de tots, ha d'ésser el de vaquer. · 

M. ROSSELL r VILÀ 

El cònreu. del pollancre 
II 

E·ns cal ara parlar de la plant-ació. Sol.s ·per a anomenar-la d
te·m la repoblació per rebrots qu~ no e~igeix més que l'acla

rida .de tanys. Sols es practica en llocs molt irreg~lars, subjectes 
a inondacions o en vores defensives, o quan per qualsevol .causa 
convé que els arbres ·siguin espessos 0 les soques quedin vives. 

Lés _plantacions regulars es fan totes per estaca. Hi han dues 
maneres de repoblar, o bé per ·estaques anomenades plançons que -

. es posen dire"ctamént en el lloc d~finitüi, o bé per estaquetes po
sades en viver: i que. en trasplantar-les al lloc definitiu ja són en 
forma d'individus arrelats."'· 

En el primer cas s 'esculleixen les estaques eq arbres no adults. 
Cada any l'arbre posa un vol o corona de branques i les estaques 
per ésser bonés deuen pendre's dels vols superiors, millor. del pe
núltim o sigui de les branq4es que s0ls tenen fusta d~ l'any i de 
l'any anterior. El vol de branques n'acostuma a tenir tres; quatre 
o cinc de major de;enrotilament; són aquestes soles les que deuen 
abastar--se i ens donaran un:a o dues estaques cada brànea. Les· es.
taques o plançons es· fan deixant-hi tota la fusta d·e l'any i -la que 
convingui de l'any o anys anteriors per a que el plançó vingui a . 
tenir 2'50- 3: metres. La base es talla en bisêll ben ~li~ i es tallen 
arran tots els branquillons del plançó. 

Tarpbé hi ha qui aconsella d 'escapçar l'extrem superior quinze 
o . vint centímetres !'!liminant· e_ls últims borrons. Es fonamenta 
aquesta pràctica en que l'estaca plantada e¡;¡ troba, . en brotar, en 
un . gran desequilibri entre el crescut nombre de borrons que se li 
desenrotllen i un sistema radicular que encara deu fo-rmar-:;e. 

/ 
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CONSERVOL 

'VINI-BSTERILITZADOR 
De tots els productes llençats al mercat per la important casa MILLER · 

THOMSON & Co., de Londres, cap ha assolit èxit tan gran com l'obtingut per 
el ja conegut CONSERVCL, producte, destinat a la conservació i clarificació dels 
vins, que ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre tots els productes simi-
lars llançats fins avui a la venda. · 

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta i garantitzada, satisfà les 
més severes ~xigències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, logrant 
a una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres) evitar tota classe d'alteració en 
vi, encara que aquest hagi sofert << coupage» o rebaixes de graus, com és en el 
fermentar, agrejar-se, enterbolir-se, florir-se. 

L'esmentat producte és indispensable als senyors exportadors i colliters de 
vins, per a evitar-se trastons en el viatge, i d'imprescindible necessitat als que 
venen sos vins en petits garrafons per a famílies, i a tot comerciant, en general, 
pulcre en ses operacions. 

' ' 

Preu : 15 pessetes quilo en pots origen, de llauna 
Caixa de 25 pots (28 quflos), 300 pessetes 

Cada pot acompanya les instruccions pu a son empleu 

N E U T R A C I D Q . L ' ' 
El <· NEUTRACIDOL», com el seu nom indica, està destinat a corregir tot 

excés d'acidesa en els vins, donant excel·lents resultats en els casos d'Acidesa 
(agres), Picadures, Girats, Escaldats,, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenint soro
llosos i garantitzats èxits, excepte en_ els casos en què un vi està en el màxim 
d 'alguna d'aquestes malalties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació com
pleta per a donar sortida al vi com bo, almenys permet la barreja amb vins nor
mals, essent a l'ensems cobert de sobres, pel benefici que aquesta barreja reporta, 
l'escàs valor empleat en el producte. _ · 

Es ven en pots originals de llauna dè I quilo i està admès per les lleis, usant-lo 
a la dosi de 200 a 400 grs. per hectòl., segons instruccions que el mateix acompanya 

Preu: 7 pessetes quilo . Caixa origen de 25 pots (25 quilos), pessetes 150 

En venda: Josep Esquerra Laspalas, Portal Nou, I6- Barcelona. - Banús i 
Soler, Jaume I, 18- Barcelona.- Vicens Ferrer i Compañia, Plaça Catalunya
Barcelona. -Joan Cunillera, Freneria, I - Barcelona.- Ramon Roqueta - Man
resa (Barcelooa). - Antoni Balcells, Picas, 4 - Tàrrega (Lleyda). -Pere Abadia, 
Plaça Constitució- Tortosa (Tarragona).- Grabiel Hernàndez, Salvà, IO- Valèn
cia.- Fills de J. Iglesias - Rioseco (Valladolid). 

Productes enològics 
Tanins - Tartàrics - Cítrics .:.._ Metabisulfit de potassa - An
tiferments - Oarificants àcids - Gelatines - Albúminesj
Colorants inofensius - Decolorants - Antiàcids - Extracte 
séc Aromes; Bordeus, Medoc, Macon, Rioja, Sauterne -
Extracte de moscatell i ranci - Aparells filtres perfectes na
cionals i estrangers- Mànegues per a baixos de vins- Mane
gots per a aparells filtres- Filtrolina- Paper filtre- Herbes 
Torino per a la fabricació de vermut- Essències per a la 

fabricació de licors, etc., etc. 

JOSEP ESQUERRA LASPALAS 
Portal Nou, 16 - Barcelona - Telèfon 479 - S. P . 

En dir igir-vos a les cases a nunciadores, citeu AGRICULTURA 
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J::er sols una cosa, però fer-la bé. 
Unicament construïm Molins i Trituradors, però podem assegurar que cons-

truïm els millors aparells d'aquesta classe. . 
Per saber el que produïm, sabem el que venem. 
Els molins 1 trituradors Torras són el resultat d'una llarga sèrie d'anys dedi

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

Darrerament he llençat al mercat l'últim dels meus models, anomenat «Cam
peón Universah>. El nom amb què ha sigut batejat pot sostenir-lo amb orgull, 
car pot moldre una · tona de blat de moro per hora, poguent treballar a totes 
direccions, arribant, amb aquest resultat, a superar totes les marques conegudes 
fins a la dat~, ~enint doble duració, per la raó senzilla de que al sofrir desgast en 
una de"les dírecdons, pot fer-se funcionar per l'altra. 

El «Campeón Univer
sal» pot moldre amb una 
sola passada tota classe ·-
de gra, llavors i segons. 
L'únic que no escalfa la 
mòlta i, per no .escalfar-la 
no sofreixo merma de cap 
mena el que es mòl. Tre
balla automàticament i no 
és necessari ésser mecànic 

,. ni pèrit per al seu muntat
ge ni funcionament. Despe
sa de força mínima i deixa 
beneficis àdhuc de 125 pes
setes p¡;r dia. 

A més dels molins-tri
turadors per a grans, lle
gums, cereals, llavors i se
gons, .els construeixo per 
a 1ota classe de moltures, 
Sucre, .Canyella, Pebre, 
Calç, Guix, Carbó, Pebre 
vermell, Terres, Productes 
químics, Colorants, Mi
dons, Productes farma
cèutic~ i minerals. 

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

Riereta, 15 i Aurora, 11-BARCELONA-Tel.1201 A. 

·TORR AS· 
PATBNT NÚM.. 84698 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Essent molts els borrons la brotada és migrada, sense que cap 
brot prengui la d~:vantera per a formar l'eix de l'arbre. 

Les estaquetes per al viver es fàn de 1 - 1,20 metres de l'any, ·o 
amb un fràgment de l'any q.nterior .a lit ba,sé, ben conformades. ; 
es planten a 0'50 m. en quadre en el viver. Aquesta ·operació- es 
fa a l'hivern; a l'any següent ja tindran 3 metres o més, i es plan
ten en el lloc definitíu.". 

Les: plantacions regulars se solen fer . en quadre. La qistància 
de peu a peu, ~ri les primitives plantacions era solament de 20 o 22 

pams, però l'experiència ensenyà que els .rendiments creixien aug
nie·ntant la distància que . s'ha. dut fins a 30 pams e~ moltes plan
tacion~. Les distàncies de 26 i 28 pams són l~s més acceptables. 
En la filera vorer~ d'una plañtació regula~ en terreny pla s 'hi solen 
plantar doble nombre d'arbres. 

Si es planten pHmçons i el terreny és roturat o cultivat, una 
volta marcats els punts on deu plan,tar-se, bastarà obrir un ori
fici amb un parpal de ferro i a continu-ació introduir-hi el plançó. 
Si el terreny és aglevat o compacte serà convenient obrir un_ clot_ 
de uns _1 5 cins. de fon~ i 40 cms. de 'costat al centre del qual des
prés .s'hi planta. l'arbre com en el cas anterior. Aquest clòt demés 
serveix per a regar_ els joves arbres d'un i dos anys. 

L'orifici que es practica amb el parpal, en els casos corrents deu 
obrir-se el més fondo possible dintre els medis ·usualment em
pleats. Es freqüent d'usar parpals de 1'20- l 'SO metres que es_ fan 
passar per percussió de masses i mentre és possible fer-los aven
çar. 
· El pollancre emet les arrels molt superficïals i ~emblaria un 

contrasentit 1a conveniència de plantar-los tant fondos. El fona- . 

ment d'aquesta pràctica està en que si bé la part més fonda no emet 
arrels i més tar? fins segurament . desapareix,· assegura, me~tre és 

viva, que el jove arbre participi de la humítat fonda quan manca 
la humitat supefficial. _ 

Posat el plançó a l'orifici es procura que quedi el més ver.tical 
possible. Deu omplir-se l'espai que queda entre el plançó i les 
parets de l'orific( amb sorra Hna _procurant que quedi ben atapeï
da a fi de que el plançó resulti ben fixat a la terra i perfectament 
inmòbil. Aquesta pràctica té molta importància per a ~ssegurar la . 
vida del plançó. 

Si es planten arrelats procedents de viver, en tot cas deu obrir- . 
1 Se Un clot de UnS so· CffiS. de COStat i al mÍnim de 50 CmS. de fonS. 

Les arrels més sortints .de l'arbr~t seran tall~des· en secció llisa 1 

tretes arran to-tes les br¡¡nquetes. Es col-loca l'arbre al centre del 

'ol 
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clo.t i amb sorra fina humida s'atapeixen perfectament els espais 

interiors de les arrels i s'acaba de cubrir el clot amb la terra ex

treta. 
Deu evitar-se sempre tenir els plançons o arrelats que s'han de 

plantar posats als raigs ·· directes del sol o al vent. Si precisa que ' 

passin dies entre llur- preparació i plantació es tindran posats ~n 

aigua corrent o . al menys perfeètament mancada de llots. 

Plantant arrelats l'èxit de la . plantació és més segur que si es 

fan plançons. També el cost és .més crescut. 
Referent al temps de .plantar tractant-se d'arbres que tenen tan

ta· facilitat de viure l'èxit és assegurat mentre és . faci durant el 

període de repòs de la vegetació. Correntment les plan""tacions es 

fan passats els freds més intensos, vers els mesqs de març i abril. 

I fins plantacions_ fetes molt tardane·s quasi brotant els plançons 

han donat bon resultat. Encara que, repetim, no hi ha inconve

nient en plantar des del desembre, i fins un fet inclina a recomanar 

que les plantacions es · facin primerenques: els planÇons fets al 

mes de gener, per exemple, en arril:~ar ¡,} brotada ha~ emés ' arrele

t es de 3 - 5 cms. de llarg. Es natural que aquests planÇons estê!ran 

millor disposats per a brotar que no pas ·aquells que han sigut 

plantats recentment. 

Com·eus intermitjos. - Durant els primers anys de la plantació 

si ho permeten le~ demés condicions del terreny, aquest podrà 

· conreuar-se i fins serà ecopòmic fer-ho aprofitant .que els arbres 

no abri.guen e~cara el terreny ni llurs arrels l'ocupen tot. De pas

sada també els arbres en. troben aventatge, ja que participen de 

les treballad·es, adobs i meteorització ,que reben aquelles terres 

cultivades, i aquestes es mantenen ne~ès de males vegetacions es

pontànees. 
Per a que aquests conreus no produeixin una merma c;:n el crèi

}Çement dels arbres deu restituir-se en forma d'adobs tot.a la ri

quesa fertilitzant que les plantes eR treguin, i si no es practica 

aquesta restitució al menys deu proscriuré's el cortr_eu, de plantes 

esgotants com cc;:reals, si no es vol que el jove arbre sofreixi un 

ressentiment segur en la majoria dels terrnys. 

En abandonar aquests conreus als quatre o cinc anys serà útil 

· sem):>rar el terreny de una o· vàries llavors d'herba per· a formar 

un prat que donarà bones produccions als anys immediats per a 

anar declinant a mida que els arbres es faciJ:?. grans. · 

Ad!obs. - Es convenient adobar els ·pollancres? Degut a les 

exigències d 'aquests arbres per a la humitat les, terres que se li 
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proporcione~ COrNntment i que fins ve a .semblar que formen part 

del seu medi natural solen ésser · fondes, de transport, humíferes 

i riques. D 'aquí ve que no precisa en la mayoría dels casos pensar 

en adobs per aconseguir dels . arbres un desenrotllament ·normal 

i fins exuberant. 

El pollancre, si es vol, és una espècie forestal i s 'ha dit del bosc 

que és un sistema de cultiu que es ';a fertilitzant sense exigir 

aportació de fertilitzants per a mantenir un constant de· produc

ció. Però·· és un fet també que el pollancre ~s comporta com una · 

planta de conreu en les plantacions r~gulars i no pot .dirse que esti

gui exceptuat de les lleis generals qué expressen l.a relació entre 

·el vegetal i l 'adob. Ja hem apuntat que és comú que aquests arbres 

tr~bin on se'ls planyen mater ials suficients per a les exigències 

d'un desenr9tllament · normal. Però això no evita el que segura

.ment en c'erts casos els elements fe;Úlitzants .no hi concorrin inte

gralm_!!nt en les proporcions ·que el vegeta1 exigiria i aleshores no hi 

ha dubte que els arbres a¡;rairan am):l major creixença el comple

ment d'adobs que se' ls proporcioni. 

L 'exigència de l'azot ·és la més aparent de totes. Ho manifesta 

el gran ·dese.nrotll<l:ment foliaci i ràpida formació de tija i bran

ques, més ràpida . encara en els terrenys humífers. L'aportació 

d'adobs nitrogenats és indicada i de bons resultats éomprovats 

en totes aquelles terres pobres en matèrià · orgànica i en gener.al 

de poca riquesa d'azot . 

. Demés les fustes necessiten potassa per a formar-se, i la de po

Jlancre exigeix per quilo de cendres més àcid forfòric que les fus

tes corrents com es veti en la següent t;;n,1la de composició de 

cendres de llenyes conegudes: 

POTASSA CALÇ A. FOSFÓRIC 

A lzina . Roure 0 j
0

. 8-16 30-50 6-8 
Faig. .8-12 30-50 5·7 
Olm . -· 20-2S 20-40 8-IO 

·Pí IO-l S 30·50 3-4 
Pollancre IO-l S 30-SO IO- l 3 

Desconeixem que s'hagin fet expenencies sistematitzades inves

ti'gant l'aventatge econòmic de l'ús dels adobs en els pollancres, 

ni encaminades a investigar una fòrmuia racional d' adobs. Algu

nes proves ailfades acusen bons resulta.ts i la mane~a de co~por
tar-se aquest cultiu inclina a creure que en molts llocs serien re

muneradores les adobades que es facin. 

Hi han terrenys rics i meny"s rics, paratges on els arbres hi crei-

' 
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xen -més o hi creixen menys; la qüestió dels adobs en els pollan

cres es presenta oberta a les experiències, amb seguretat · p~omete
dores, com hem dit, de resultats positius, sobretot per als indrets 
més desfavore·scuts. 

EspoTga. - Els principis en que es fonamenta la P?da en els 
pollancres són els següents: 
Pr~mer: Es persegueix obtenir de l'arbre com a producte una 

tija única el més alta i groixuda possible. Totes lt;s branques que 

prenent massa desenrotllament. podrien restar fusta a la tija, 
deuen eliminar-se. 

Segon: El fullatge és, en definitiva, el labol,"atori de la cel
lulosa o sigui de tota la part orgànica de la fusta. Convé que l'ar

. bre tingui el màximum de fulles i per tant, és preéís Fespectar to-. / 

tes les branque& i branquets que no es trobin en el .cas anterior. 

L'arbre jove forma cada any com sabem un vol o corona de bran
ques de manera que es conten fàcilment els seus anys pel nombre 

de corones de branques que té. La poda quedarà r~duida mentre 

l'arbre és jove· a treur~ totes aquelles branques que vulguin pendre 
· un desenrotllament excessiu i deixant totes les branquetes i bran

quillons de manera que l 'arbr~ quedi, com se sol dir, vestit de dalt 
a baix. 

L'esporga es fa a l'hivern i practicaJ;It-se cada ·dos anys és 'sufi
cient. En tots aquells arbres o plantacions que· se'n llevin plançons 

útils anualment o cada dos anys l'operació de l'espo¡.ga es confón 

amb la rpateixa extracció de!s plançons. Als últims anys de la vida 
de l'arbre la poda no és necessària, ni tampoc l'arbre proporciona 
bons plançons. 

Enfermetats.- El pollancre manté alguns parasits que ataquen 

la fulla i brots tendres, encara que no solen excedir-se de l'~quili

bri biològic per a constitulr vertaderes plagues. Sense pretendre · 

esgotar el ,tema de les enfermetats, sols citarém dugues causes 9e 

dany en les plantacions de determinats indrets. 
Unà_ .d'elles son els insectes caulifags rosegaqors que ataquen. 

els .pollancre (Cerambyx carcharias Saperdii populnea), les larvês 

dels quals viuen dos anys én l 'interior de la fusta obrínt-hi gale

ries. Aquesta · fusta s'an<?mena riqu;erad·a i té un desmerit de molta 

impor:tància. Els proceàiments que es recoma·nen per a combatre en

fermetats semblant~ en els arbres fruiters com és el procediment 
del fil de ferro i el del carbur calci, tenen aquí una aplicació. dificul

tosa i que sols podria posar-se. en pràctica en els casos de inva-
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sions de molt reduïda amplitut i de més fàcil ·comhat. Aquells 
paràsits sols acostumen a atacar les plàntacions de determinats pa
ratges i d'una manera persistent} endèmica a ~ravés de molts anys 
sense que la causa d 'aquest fet sigui ben coneguda. Aprofii!ilnt això 
!!1 mès pràctic, si es que ~n dits paratges hi convenen arbres de 
ribera, es plantar-hi espècies .que no siguin atacables per aquells 
insectes. 

El segón motiu de perjudicis son els _ratbufos. Aquestos rose
gadors ataquen els plançons i arbres de un i dos ahys".menjant-se 
la pela fins a uns 15-20 cms. de terra · i fent-los-hi la corretjeta. 
També passa sols eiJ.. indrets especials que són els que aeostumen . 
habitar aquells .animals. Son paratges bruts de· bardisses i que ter
nen aigües pròximes. S'evità fàcilment el _dany dilÚint quitrà èn 
aigua ai entorn del 10 %· La dilució es fa · en talent i mentres es 
tèbia es pinten els plançons o tijes joves uns 20 cms. a flor de 
terra.· . . 

Per a concloure direm que él pollancre, com tots els arbres de 
ribera, ha yingut a posar en alt valor multitut de paratjes irregu
lars estrets i ·enclotats que per molte~ causes eren · imprqpis a al
tres conreus i difícilment~ aptes per a altres especials foresta~s , i 
ha fet , crèixer. la riquesa a 1es planes on se conreua dins la seva 
àrea natural. 
E~ plantacions. de creixença nornial es cÒnsidera que als deu 

anys els . arbres entren a ésser venedors augmentant des de ilq.vors 
llur valor indefinidament a mesura que posen anys i gruix. Per ò 
el li~it econòmic per a obtenir el màxim reJ:?-diment es considera 
que rau a l'entorn dels quinze anys. Adoptant xifres aproximades 
sols per a donar una idea del que passa en plantacions regulars, 
dirém que, fets els arbJ>es a 27 pams i en quadro, en caben 363 per 
hectàre~. Als quinze anys i en peu poden ésser pagats a 25 pes
sete.s l'arbre en quin cas venen. a donar 600 P!es. per Ha. i any, i 
Í'65 pts .. per arbre i any. Les sembres intercalades hautàn pagat 

· - les !lespeses de plantaci6 i les poques cures que requereix la ma
teixa. 

]. M. RIU 

S i us agrada AGRICULTURA, sz" esteu -contents d'ella, mireu de propa
gar-la, de }er-la conèixer als vostres companys i amics .. Assegurareu la 
v ida de la Revista, permetr.eu el seu millorament i proporcionareu als 
agricultors un mitjà d'apendre coses útils i necessàries. 
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La febre a.ftosa, altrament anqmenada 
glossopeda i mal· de peu m 

VI 

Què cal fer amb l'animal malalt? 

P
rimerament cal dir d'una manera categòrica que no s'h.a des

cobert e~cara el remei especí~c per a guarir la glossopeda. 

Les revistes de veterinària, les dels industrial~ de la ramaderia i 

les agrícoles, estan, però, plenes d 'anuncis i propagandes de s~rums 

· i de drogues que es pretén fer passar. com remeis infalibles con

tra la febre aftosa. Una mica de moral per part d'uns i un xic 

d 'energia de la banda de l'autoritat corresponent farien un gran 

bé a la classe ramadera. Cal suplir, però, el defecte· d 'ambdos ele

ments amb una malfianç~ sistemàtica davant de tota reclam d'quest 

gènere .. 
Podria fer-se a cada país una llista inacabable de noms, de pro

ductes i d'autors, que han · sonat d'uns quants anys ençà aparellats 

amb la guarició de la glossopeda. Cap d 'ells s'ha mantingut, però, 

a través del temps. Nò han passat d'ésser flor d'un dia. 

Presos a l'atzar de l'obra de P~tologia animal de Hutyra i Ma

reck, citarem les següents substàncies assajades i preconitzades 

per alguns i coinbatudes per altres: el ·sublimat corrosiu, .per in

jecció intravenosa; el colar gol, per la mateixa via ; diferents c~m

b~nacion¡; arsenicals, entre les quals cal senyalar el 606, l'atoxil, 

l'arsenofenilglicina i l'arseniat de sodi; el iodur . potàssic i la qui

nina ; l'eugoform, preparat a base .de guaiaco_l i "iodoform;· dife

rents llevadures; i l'hemoaftina de ·Perroncito, que segon el seu 

atator produ!!ix la guaric ~ó del malalt amb gran prestesa, gaire•bé 

. t ,.,.,., . ' . . 
I lliS_ a.~.amam¡ent ... .. 

Malhaur adament, a desgrat de totes aqueixes propagandes, quan 

es presenta la glossoP.eda no hi ha més camí a seguir que pendre 

cura dels símptomes i procedir bonament a una me.dicad6 simpto

màtica, apaivagar les manifestacions infla~atòries i foragitar les · 

amenaces d'agreujament. Tot això s'aconseguei~ procurant que'ls · 

mal;:J.lts estiguin· en repós absolut i vetllant per la més exagerada 

netedat. 

(r) Vegi 's AGRICULTURA, números 22 i 24 de 1924 i 21 3 i 4 d'enguany. 

) 

r 



. ~ 4 ,, . 

·, 

Agricu.Jtura 127 

· La boca per l'erupció dels aftes està molt dolorida i en re

ventar-se · aquestes queda tota llagada. En aquestes condicions 

l'animal, prèviament desganat, deixa de . pendre els aliments in

dispensables, perqué el dolor del contacte d'aquests amb la mu

cosa malalta li ho priva. D'aquesta manera les forces del malalt 

es perden i amb aquest afebliment s'aminoren també les energies 

de l'organisme · pe~ a lluitar contra la infecció general. Cal, .doncs, 

procurar una alimentació que en els animals adults pot ésser a 

base de substàncies- tendres o farinoses i en els joves la llet bu

llida. 
La mucosa bucal llagada és un lloc de fàcil entrada per als mi

crobis. Cal, doncs, mantenir-la ben neta, utilitzant amb aquest 

objecte eis rez:ttats amb una solució d 'àcid bòric a sat'uració o de 

creo-lisol al 2 per 100 (dues o tres vegades al dia). Aquesta higie

ne de la boca facilita també la cicatrització · de la mucosa nafrada. 

Aquestes mesures higièniques han d'ésser també aplicades i potser 

i tot amb més energia a les extremitats llatzerades per l'erupció 

aftosa. Caldrà vigilar que els llits estiguin ben nC7ts . i no siguin 

, molls ni durs. Les peulle.s s 'han de rentar, si més no, una vegada 

cada dia amb un desinfectant qualsevol, e,n,cara que'] malalt no 

tingui aftes sinó a la boca. Hi han veterinaris que recomanen· amb 

gran entusiasme per a les peulles les embrocacions de quitrà i les 

aplicacions de liniments de creolin_a i de lisol; d 'altres acons'ellen 

posar entre les peulles estopa empolsada amb alum de roea i, final

menr, hi ha qui es declar'a partidari d'utilitzar pomades amb iÒdo

form o amb òxid de zinc. Totes aquestes pràc.tiques són igualment 

recomanables, cal únièa~ent ésser censtant i optar per una d'elles. 

Les mamelles exigeixen també especial atenció'. Hom les nete

jarà acuradamente dues vegades o més cada dia i procurant evitar 

les pràctiques grolleres i els cops. Els mugrons es netejaraz:¡ tam

bé amb una solució calenta d'àcid bóric i després s'untaran amb 

· pomada iodofòrmica o camforada. Convé munyir-les amb suavitat 

quatre .o cinc vc;gades al di~ per tal d;evitar les adherències que 

es formen quan la inflam-ació envaeix l'esponja de la glàndula, i 

després de cada n;mnyida convé ficar dintre dels conductes del 

mugró unes candeletes iodoformiques. 

Es de capdal importancia vigilar les funcions de-l cor. Preventi

vament hi ha qui acostuma a donar als malalts de glossopeda al

cohol, cafè fort i drogues estimuladores ·de l'activitat cardíaca 

per 'tal d'evitar la fadiga del cor i els transtorns inherents a la 

mateixa. 

I 
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En la forma maligna de la glossopeda, . al final de la primera 
setmana de malaltia, el cor comença a fallar i aleshores és forçós 
recórrer a una medicació tonificadora a base de didalera o estro- , 
fan tus. 

En aquesta forma clínica de la glossopeda el millor que pot 
fer-se és no esperar l'arribadà d'aquests transtorns mortals i des
tinar els malalts a l'escorxador i aprofitar-ne la carn. A la Gran 
Bretanya, del 27 d'agost de 1923 al 10 de gener de 1924, e.s regis
traren 2.096 nuclis epidèmics de glossopeàa. ' Aquesta formidable 
epidèmia, d'una manera oficial, fou combatuda principalment per 
la matança. En. efecte, durant quatre mesos. de malura foren es
cor~ats 71.775 b~vins, 25.788 moltons, 34.557 porcs i 27 cabres i el 
total de pèrdues indemnitzades pujà a 2.137:000 lli~res esterlines 
(50.000.000 de pessetes, a la par). ·La pràctica de la matança sis
temàtica-malgrat les censures que hom li féu-rescab·alà apro
ximadament uns sis milions de pçss.etes en concepte de carn apro
fitada. Les autoritats sanitàries de · la Gran B.retanya ·e~ defensa- · 
ien dels atacs que hqm les dirigí alegant que dC? no haver-se pro
cedit amb aquell3: energia, les afeccions cardíaques haurien dei-

. mat totalment la ramaderÍà del ¡:¡ais. 

L. CERVERA 

.: El preu del pa 

D e la Ve-u de Catalunya extraiem una ,Part de l'article d~ Jaume 
Çarrera tractant del problema del blat. · . 

"El servei d'estadística de l'Institut Internacional d' Agricultu-:
ra. ha facilitat les dades de la collita de. blaf durant l'any 1924. 
Les superfícies totals, destinades al conreu de blat, han sofert 
leS'' modificaciçins següents en relació a l'any 1923 i a lès promè
dies dels cinc anys de 1918 a 1922 i. de 1909 a 1913: 

PAISOS 

Eurçpa . 
Amèrica del Nord 

· Asia . • .... 
Africa del Nord . 
Argentina .. 
Austràlia . . 

Totals. 

19.24 ,_1_9_23_,1918-2.2,19Ò9-13 

(en mile..rs d'hectàrees)' 
26.421 • 26.122 25.016 28:988 
31.045 33.318 34.190 23.084 
13.557 13.443 12.532 12.56? 
3.373 3.444 3.158 3.114 

. - 7.185 6.967 6.466 6.496 
4.371 3.848 3.477 3.477 

85.952 87.142 84.839 77.324 
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Les superfícies totals destinades al conreu de b1at for:en en 1924 

en un 1,4 per 100 en r"ela~ió a 19Z3, enc'ara que en l'estadística no 

figuren les dades referents a Rússia. 
·- En canvi, la producció dç blai de 1924 ha estat molt inferior a 

la de · 1923, degut a la. disminució del rendiment per hectàrea. Els, 

totals són els següents: 

_____ P_A_I_s_. _o_s __ ..,.-____ 1_92_4_1 · 1923 

Europa . 
Amèrica del Nord 
Asia . .. . 
Africa del Nord 
f\rgentina . . 
Austràlia . . 

Totals. 

- (en milions de quintars) . 
290,7 340,6 
111,4 346,1 
109,6 112,4 
22,3 29,1 
52,1 67,2 
44,1 34,0 

830,2 929,4 

11918-22 ] 1909-13 

286,2 367,1 
313,0 241, ~ 
101,4 104,4 
22,9 25,6 
51,2 40,0 
27,5 24,6 

802,2 803,2 

El resultat relativament desfavorable de la darrera colJita fo\1 

causat en gran part per les condicions çlimatèriques. Els efectes 

han estat més sensibles tenint en compte que l'abundància' de la 
collita de 1923 va determinar, al mateix temps que una disminu

ció dels conretJS, un augment de consum. 
De tote_:; mane~e~, per les dades de_ la collita, hom veu que no 

és justificada l'alça exagerada que s'ha produït al mercat ameri

c"à. L 'afirmació repetida que les condicions del blat d'hivern serien 
mediocres als Estats Units. i més encara al Çanadà, així co-m les 

· · . compres fetes per Europa, han contribuït a orientar les cotitza
cions. en alç·a . . I el moviment d'alça dels Estats Units s'ha estès 

als mercats de l'hemisferi austral, que es troben molt ben proveïts. 

Quant a l'Argentina, s'ha fet una evaluació oficiat de 52.174.000 
quintans de la collita en curs. Encara que aquesta xifra sigui in

ferior a la collita anterior, tenint en compte les reserves, són 16 

milions de quarteres de blat la quantitat que del Plata poden por:. 

tar-se als IIJ.ercats importadors í prop de 14 milions (o sia més 

de 30 milions de quintans) sobre el ~ercat europeu). 
Cal assenyalar també la importància que han pres des d'ara, ço 

és abans de la collita d'aquest any, les -expedicions de l'India, on 

s'exerceix ·també la força atractiva dels preus elevats. L'any pas

sat, per aquest temps, la campanya d'exportació sols era oberta 

per als ports de la península, mentre que les darreres setmanes 

les expedicions assoliren prop d~ 100.000 quarteres càda una. El 
blp.t exportat des de primer d'agost de 1923 ha arribat a la· xifra 

de 2.138.000 quarteres contra 675.000. en els primers set mesos del 

mateix a·ny. 
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Tocant a Espanya, les estadístiques falictades pel Servei Agro
nòmic sobre la collita de blat en 1924 donen una superfície sem
blada de 4.200,000 hectàr~es que produïren 33.142,960 qui.ntans mè
~rics .de gra. La collitq. fou 'la menor durant els ·darrers cinc anys 
i molt 'més petita en relació a la. d.e 1923, que fou la més grossa. 
La collita promÇ.dia obtinguda a Espanya des de començament de 
segle ha estat la següent: de 190i a 1910, de 34,4 milions de. quin
tans ;_ de 1911 a 1920, de 36 milions, i de 1921 a -1923, de 38'8 mi
lions. En el mateix :període de temps s'importaren .42'6. milions 
de quintans dè blat estranger. Però en els darrers anys el-s agri
cultors han sostingut que la collita espanyola era suficient pel 
consum i per la llei de 10 de juny de 1922 fo~ prohibida la impor
taçió .. · 

Fins fa poques setmanes no es va pensar que a Espanyq. pugui 
faltar blat, però a conseqüència de l'a1ça que aques~ . producte ha 
ex~erimentat de resultes de l'especulació de Xicago, s'ha remogut 
la qüestió i es parla de la necessitat d'obrir les portes al blat es
tranger. El consum de blat a Espanya es calcula en uns 34 mi_: 
llons de quintans, o sia que_ la collitta de 1924 apenes cobreix les 
necessitats. Cal comptar encara el blat que es necessita per · a la. 
sembra i la confiteria, evaluat en uns set milions de ' quintans. Hi 
ha aquesta existènciéf procedent d'altres collites? 

}Am.fE CARRERA 

. Els ceps rebordonits 

' 
E ntre les malalties de la viny.a, planta sortosament tan estudiada, 

- una de les poques encara no prou ben coneguda és la que els 
francesos anomenen ron·cet o oourt-noué i que els nostres pagesos 
distingeixen amb els noms de nus rurt, ceps rebordo nits, ceps 
cargolats~ De teories i d'opinions· per expJ~car-la n'hi han mol
tes, però cap encara s'·adapta perfectament als diferents tipus que 
presenta i a1s seus diferents . aspectes. 

Els ceps repordonits tenen ben marcats els carà¡;:ters següents : 
els entrenusos són molt més curts que en els ceps nor:mals; sobre 
tot a la base dels sarments els nusos estan tan pròxims els uns 

•• 
' 

l' ' 



Agricultura 131 

dels altres, que · sembla que es toquin. La floració és més aviat 
abundant, però les flors tenen un color més clar. L 'aspecte general 

del cep és com el d'una niata, en part per la reduïda llargada 
dels entrenusos i sobre tot per la gran qua,ntitat ·de brots se

cundaris que apareixen i la vegetació dels quals es retarda bas
tant durant la tardor. 

Sembla que el:\ poden dist~ngir ben clarament dos tipus de ceps 
rebordonits: en els uns el mal és u. ordre fisiològic o · indirec~e j 

en dls altres d'ordre parasitari. Aquest segon és el veritable mal 
i . 'el més greu. -

Es demostrat en efecte que un sens nombre de causes pot . pro
duïr la malaltia. Així , per exemple, un f6rt atac de mildiu, un 

sòl molt humit, i¡;npermeable i fr.ed, . sobre t~t en despertar-se la 
vegetació a la primavera, la filoxera, les glaçades tardanes, un 
excès de producció en certes varietats, etc. , etc. · 

Fa un a~y, si no eris equivoquem, molts vinyats del Sud de 
França i de Còrsega foren envaïts per la malaltia, la qual es pre-

. sentava principalmente _en els fondals fertils i en les terres bo

nes. _Ceps vigorosos ! sans a la té!,rdor, al mes d'abril o maig, des
·prés de començar amb endarreriment la vegetació, prenien l'as- · 
pecte rebordonit. · 

Ravaz i Verge, de l'Escoia d'Agricultura de Montpellier, obser

vaten, estudiant aquesta sobtada ·malura, que els ulls dels sarments 
de l'any anterior deixats en fer la poda, es desenrotllaven donant 

brots primes de pocs centímetres de llargada, que s'aturaven de 
cop en llur creixement com colpits d'atonia. · Després d'aquests 

ulls es desen-rotllaven els de la base dels sarment:s i per últim els 

de les branques i de la soca. Aquests donaven brots encara més 

curts · i esquifits. 
Recentment, demés, hom ha pogut comprovar que -el mal pot 

ésser degut a bolets espec~als (micorrizes) que viuen a les arrels. 
Com es veu, doncs, una causa qualsevo'I que alteri ·més o menys 

profundament l'acti.vitat vegetativa normal de la planta pot pro

duïr el rebordoniment. 
Ultra les cau~es esmentades que semblen més aviat d'ordre 

fisiològic ,. existeix un rebordoniment que presenta .tots· els . carac

ters de una malaltia parasitària -per bé que, fins ara, no hagi estat 

possible de éonèixer-ne -l'agent específic. Aquest és el rebordoni

ment més perillós i preocupant per tal com un cop ha entrat en 

una vinya s 'extèn lentament, atacant grap.s extensions. 
Els caraders d'aquest rebordoniment són quasi bé idèntics als 

que hem des_ci:-it, selament que són un ·xic més marcats. Demés, 

. t 
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i .aquest és un caràcter important, les fulles són també· un xic de
formades i perden la intensitat de llur coloració. 

No existeix pas cap dubte que aquesta forma de re.bordoniment 
· pugui trasmetre's d 'un cep a l'altre. En efecte, si hom planta un 
~ep allí on un altre ha mort d'aquesta malaltia, el · mal ataca el 
Íwu cep al cap de dos o tres anys. En això passa com amb la po
dredura de les arrels. El mateix té lloc si es prenen estaq~es o 
empelts d'un cep rebordonit. Aquest contagi demostra evident
ment que ès tracta d'un maï. de natura parasitària i hereditària,- ço 
que el fa més greu i preocupant. 

· El fet de no conèixer ben bé la causa que produeix el mal fa 
molt -difícil de tz:obar un remei; això explica per què fins avui 
hom és obligat a recorre a mitjans d 'una eficàcia generalment dub
tosa, els quals de totes maneres ajuden a millora~ la vegetació de 
la_ planta, la qual sovint pot resistir i superar el ·mal sr és aju
dada. 

En primer lloc hom acónsella de facilitar la _.~ortida de les ai
gües sobre tot en ell? terrenys amb subso'l impermeable. Cal des
_prés e~cullir curosament els empelts i les estaques per evitar que 
procedeixin de ceps rebordonits, car corn hem dit, el mal és he-

. reditari. 
S 'ha -observat, segons sembla, que els ceps que a la primavera . 

broten ~n xic tard són menys subjectes al rebordoniment; aquest 
fet, dóna un camí allí on sigui possible, per impedir el desen
rotllament ' de la malura. 

També és convenient, allí · on les condicions són favorables a 
la'aparició de'l rebordoniment o allí on ja ha C<?mençat' a mani~es
tar-se, d'evita~ les treballades massa fondes, principalment en 
terres superficials a la primavera i a l'istiu . 

. Per últim indiquem que no tots els ceps americans usats com 
a porta empeits presenten la mate.ixa resistència al rebordoni
ment. ~n general els que tenen arre'ls superficials i -exteses acos
tumen a ésser menys atacats que els que tenen arrèls profundes, 
és a dir més o menys verticals. Els · Rupestris, tan emprats a la 
nostra terra, són els més sensibles al rebordoniment; per contra 
els Riparia i els híbrids de Berlandieri són més resistents. 

AGRÍCOLA 

Als recons, als · margeJ , a- les vores dels camins i de les sèquies, als 
patis, a les partions dels camp s, a tots els espais lliures, planteu-hi arbres 
de fusta o de fruita. A Catalunya en tenim massa pocs encqra. • 
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COMENT.ARIS 
La.. ll?-na i l'agricultura 

El creure que la lluna tê una influència decisiva en la majoria 
de.ls treballs agrícoles, ho hem hereqat dels nostres avantpassats. 

El sol, la lluna, els estels, els cometes i els fenòmens celestes, 
l'indi va venerar-los com uns _ignots i grans éssers, i així com els 
per ses, .els egipcis i tots éls pobles de l'aiJtigor, van adorar-los, 
cól·locant el s~l com a pare dt: tots plegats. Els azteq1:1es i els in
ques, d'origen Ari, els quals fundaren els dos immensos imperis, 
pares de tots els pobles d·e l'Amèrica llatina, amb llurs grandiosos 
t emples al sol, ens donen una idea del lloc preeminent ~el culte dels 
astres en llur religió. 

La lluna, abans que el sol, fou el símbol del Déu Suprem entre 
els nostres aborígens, i presidia els destins dels pobles, adorant-la 
amb el nom d 'Ati. 

En el període de la lluna nova, deien que s'abscondia per fer el 
mal, i que per això els malalts empitjoraven i el bojos esdevenien 
més furiòsos. Aquesta· lluna dolenta i obscurida, era· la que invoca
ven els "Amautes", bruixos, "Kakanxu", i per això tot el pobl~ 
creia que era la que presidia tots els encisos i pruixeries amb què 

' l'enganyaven. · 

La diftèria de les .gallines 

Heus . aquí un remei que va bé i que pot- aplicar fàcilment. 
Es treu curosament la falsa membrana que cobreix les · parts ata

cades i després ' es pinten aquest~s amb una solució de nitràt de 
plata a l'u per 300. La· solució la prepararà l'apotecari. · 

La cura s'ha de repetir. matí i tarda durant els pr-imers dies i 
despré~ un cop cada dia fins a la desaparició del ·mal. 

Es molt rar de no obtenir amb aquest remei un millorament ràpid 
dels animals atacats. 

L'esporga de l'olivera 

La acció que va empendre la Mancomunitat vella ha donat els · 
seus fruits. Moltes de les coses iniciades ha·n quedat i s'han extés 
profitosament. La esporga de les oliveres per exemple. 

Les colles d 'esporgadors que per compte de la Mancomunitat 
recorríeu Catalunya, la recorren aquest any per compte dels pro
pietàris. Si hi haguessin més esporgadors disponibles, mes s'en 
llogarien. 

Però no sols a Catalunya ha arribat aquesta acció de la Mancò-
munitat. . 

U na de les colles· ha estat contractada a Mallorca on ha · espor-
gat durant 21 dies. · 
_ I ja ·que parlen d'esporga de l'olivera, recordem, ara que és l'èp~
ca de practicar-la, que és necessari de fer-la· enèrgica, sense consi
deracions més o menys sentimentals per l'arbre. 

Com més fusta vella es tregui, més ufanosa es tornarà la plantà. 
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Les exportacions i les importacions de vi a França 

Heus aquí segons un diari francés les exportacions les impor
tacions de vi en els ultims anys. 

ANYS IMPORTACIO'NS EXPORTACIONS 

1919. 6.370.000 H ls . !.121.000 Hls. 
1920. .. 5.406.000 1.857.000 
1921. 5.086.000 1.690.000 

. 1922. 7.922.000 1.033.700 
1923· 8.1 03.000 1.503.000 
1924 (8 mesos) . 6.100.000 1.621.000 

Com es veu, la exportació francesa és més petita que la espa
nyola;· però es tracta de vins fins que valen · molt més que no pas 
les vins es·panyols. 

Interessant a remarcar 'és la gran -desproporc~ó existent entre 
les .importacions i les exportacions. 

La riquesa olivarera 

El Govern, atenent les demandes formul~des per les classes pro
ductores en els darrers Congressos pliverers de Madrid i Sevilla ha 
aixecat les aificultats que pesaven sobre l'exportació de l'o}i. . 

Retallem de "La Epoca" un sucós comentari a aquesta dispqsició: 
Partidaris, com fórem .sempre, àdhuc durant els temps de la pas

sada guerra, de la llibertat de comerç, ehs sembla molt bé que hagi 
acabat el règim d'excepció que en l'oli ve.nia perdurant. 

Quan tots els països tracten d 'estimular per tots els mitjans el 
dèsenrotllament de llurs riqueses. naturals i l'exportació. dels pro
ductes indígenes ql\e els ajuden a sostenir el valor de llurs divises 
mone~àries, era apsurd entestar-se en aquesta protecció al . revés, 
o sigtJÍ la del consumidor en contra del productor. 

Espanya ocupa un lloc privilegiat en matèria d'olis d'oliva, no 
·sols per la· quantitat de les plantacions i la qualitat de -llurs collites, 
sinó també per la cura i avenços en l'elaboració que recientment 
causaren estranyesa als especialistes italians, tan capacitats en la 
matèria. 

Indústria que de tal ·forma es presenta equipada, i que no tem 
.en els mercats entragers la competència de cap altra, ni tan sols 
l'anunci de plantacions .d'olis nous, com a l'Argentina, bé mer~ix 
que se la deixi lliure perquè realitzi les proves de la seva vitalitat. 

L'exportació de l'oli .a preu car, el desenrotllament .d'aquest co
merç amb vols d'article de li.Jxe, pot impulsar de tal mànera la 
producció i l'agrupació quç, a tot estirar, repercutirà en la riquesa 
general del país i fins en el mercat interior de ~ 'oli. 

Dos caps que s'avenen 

Fa poc temps que la Cambra de Comerç de Burde1:1s dirigí al 
President del Consell, senyor Herriot, una comunicac10 posant-I~ 
dê 'manifest que qualsevol augment en els ·drets aranzelaris que 
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gravin als vins espanyols a llur ~ntrada a França portaria una "i:up-
•tura econòmica amb Espanya. · · 

En aquesta lletra, l'esmentada Cambra feia ressaltar com les ex
portacions franceses ~a Espanya són molt superiors a les importa
cions espanyoles a França i terminava pregant al senyor Herriot 
que tingués a bé inspirar-se ensems que eri la necessitat primor
dial per a França de mantenir i augmentar les seves exportacions, 
en . els interessos de la regió vinícola del sud-oest, a les forces vi
ves de la qual perjudicaria e'normement una ruptura amb Espanya~ 

Pr altra banda ens plau d'estampar una ·síntesi Çlel que ve a ex- · 
posar la Cambra Oficial Agrí<:ola de València en un extens docu
ment adreçat al Consell d'Economia Nacional : 

" Essent base del nostre com~rç amb· França l'exportació-agrícola 
i la minaire, és natural que en el nou tracht es tendeixi a afavorir
la, evitant una absurda -política proteccionista en defensa de les 
nostres indústries fabril o siderúrgica, que ens porti a una/limita
ció deplorable de la nostra exportació agrícola, qu~ potser en res 
perjudicari~ la França, puix, aquesta nació, a manca dels nostres 
productes els consumiria d 'Alger, d'Itàlia i d 'algunes de les seves 
Colònies. . 

De revisar el Conveni hauria d'ésser a base d'obtenir més grans . 
aventa,.tges per als productes espanyols que són objecte de la nos
tra exportació a França, d'obtenir alguna major simplificació en 
!es formalitats d'exportació i d'incloure una clàusula compromé
tent-se aquella nació a donar tota ·mep.a de facilitats en el tràfec 
'ferròviari , amb destinació a places franceses i en tràfec." 

Veritat que són caps que s'avenen? · 

N'o sempre la culpa és del ja rdiner! 

Es freqüent de donar la culpa als jardiners del mal èxit en el 
cultiu casolà de · plantes decoratives, sobre tot si hom veu llanguir 
i decaure nípidament exemplars adquirits de poc amb l'aparença 
ben sana i vigorosa. _ 

En la major part dels casos l'acusació és injqstificada. Les plan
tes adquirides, havien viscut per regla general, en terra abundant i . 
nutritiva, apropiada a la seva naturalesa, eren curosament regades •. 
estaven en testos proporcionats a la seva mida i gaudien finalment 

. de la quantitat justa d'aire,de llum i d'escalfor. 
Contràriament,· tot just entrades en moltes cases, ho troben ja 

tot canviat. ·o bé es veuen inundades o consumides por la sequera ; 
mancades d'aire o de llum, o inconsideradament exppsades a· les 
ardències de sol. Afeigeixi' s a ·això, que ben soyint es tracta de 
plantes criades ·en hivernacles, que han crescut en una atmósfera 
constantment humida, i que de sobte es. veuen transportades a una 
habitació caldejada per l'aire s~c i carregat de pols. En aquestes 
conèlicions no té pas res d 'extrany que la planta llangueixi i es mori. 

Per assolir un bon èxit don-arem eri nombres sucessius les instruc
cions més senzilles i necessàries. 
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INFORMA.CIONS c ·oMERCIALS 
Vins 

Parlant en un cercle de vinyater.s de la situació del mercat, en veure 
com perdura· l'aplanament i ·. en no veure's . per enlloc una guspira d'espe
rança, era pertinent la pregunta .que s'em fe.ia continguda en aquests ter-
mes: . 

No seria escaient en els cròniques donar ~na impresió més falaguera? 
Replicava jo: Res· no seria més grat que trobar-me en condició d'intentar

ho, per qualques . raonaments que tinguessin estabilitat; però soc enfront 
d'un fet i ·el meu deure de troni,;ta està en atemperar-me a la veritat. Si 
bonament hi cap un cementar{ me~ys tètric, l'aprofito i fins exprenieixo, 
mes si res passa, què he de fer? 

I llavors, pos~ a tom aquesta repregunta. Penseu qu~ seria just donar 
un .sentit optimista, per raó del qual un lector X, prenent-lo en recte sen
tit, s'abstingués· d'ajustar sobre una oferta i ajornant una venda en espera 
d'una reacció, vingués a trobar-se · a la .fi amb una fallida? Perquè ja el 

. r:.os'tre ccw com informadors ha esdevingut tristament difícil i desesperada
ment avorrit. 

Veritat-assentia. un vinyater-, però no .són a entendre com van se'rio
sament comprorp.esos els esforsos de bon nombre de sindicats i fins ame
nassac;la llur vida en l'empresa realitzada dels cel.Jers cooperatiu-s? No serà 
ben de doidre que els sacrificis fets amb tant d'entusiasme vinguin a tro-. 
oar-se amb espantosa· ruina i desapareguin interessos tan sagrats? 

Ben triste és, responia jo; mes no trobo forma de ·salvar-ho. Ho tenim 
dit en tots els. tons, insistentment, en públic i en privat, en conferències, 
memòries i escrits informatius : si no . s'apressen a posar els governants _un 
prompte remei o un camí de solució al confljcte actual, podran enfosar-ho 
tot en un sentit de -patriòtic optimisme, però cuidarà la realitat de mos
t rar-lòs, a ;¡o gens trigar, que la pobresa serà el ropatge nostre. 

Ho venim dient i som ja l~giq els qui ens hi esgargamellem sense vis
·llum d'egoismes, però les que ixes no arriben, o si arriben · no troben aten-

·~·~>~~~~~~~~~·~>~~~~~~~~~~· o o 
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CASA METZGER, s. A.-
Casa central: Te16fon: A 19U 

Apartat 225 Passeig d e Gràcia, 76 

BARCELONA 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÉNCIA . - BILBAO 

Instal-lacions completes de tota classe de Lab.oTatoris :: Balances 

"SARTORIUS" : : Microscopis "REICHERT" : : Porcel-lana 

fi¡¡a resistent al foc : : Vidre Jena i corrent : : Aparells per a 

tota classe d'anàlisis de vins, "SALLERON", 11MALLIGAND, etc. 

Estoigs portàtils per a anàlisi d'olis : : Aparells "GERBER" per 

a anàlisi i higiene de la IIet : : Estoigs portàtils per a analitzar 
RÀPIDAMENT la llet, 

APROPIATS PER A VETERINARIS 

• Grans existències en material de 

CIRURGIA I VET E R(N ARI A 

Molins IDEAL 

per a olis 
I benzina, 
de la casa 
G.BRR. 
KORTING 

BOMBES 
perapinsos~ Mo1enigarbellen per a regar o per altre 

d Sempre b d d' a la vegada; civada, blat e existèn- ús, arn ren iment . aigua 
moro, ordi, faves, garrofes, · e 1 e s 1 fins a 180,000 litres per 

palla, etc., etc. minut 

HUGO KATTWINKEL 
Magatzem de Maquinària i Oficines Tècniques 

BARCEI...ONA: MAORI O: 

VILADOMAT, 158 I 160 NÚÑEZ DE BALBOA, 6 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

. I 

~ . 

·. 



i ~ .... 

I!JIUJJitlllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIItllllllllllm 

I i 
MOlí Triturad·or Belga 
-~:~!~n~~~;!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!''Royal Triumpb'' 

ges i neces
sitats ·per a 
l'elaboració 
de pinsos. E LS més perfectes del món, molen, 

tamissen i barregen amb una 
sola passada totes les matèries, ja si.
guin dures, mig-dures o flonges: ce
reals, palles, alfals, garrofes, terres, 
sucre, calç, guix, troncs. fulles, dro

Tenim mun
tada una 
secció d'as
saigs, on. po
den veure's 
funcionar. 
Referències 
a satisfac-

gues, ossos, 
ordi, civa
da, draps, 
sofre, espi
gues de blat 
de . moro, 
canyes, 
adobs, etc., 
especial·per 
a barreges 

íntimes : 

iiiiiiiiiii ci ò • Moltes iiiiiïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiiii 
. facilitats de 
pagament. 

Grans existències de Molins a mà 

POLVORITZADOR "LE RA.TIONNEL" 
Per aire comprimit : Alta pressió contínua : La compressió 

' de l'aire sols es verifica una vegada al dia: El més eficaç per 
al tractament dels arbres : Adquirit pels Servds Tècnics 
d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya : Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en 10 minuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona. 

LA XERINGA AVICOLA 
PER A TRACTAMENTS DEL 
BESTIAR, AUS I JARDINS 

M~ ;HE NIN G, Representant 
Consell de Cent (entre Muntaner I Casanova), 239 -Barcelona 

Prospectes gratis 

m ........................................................................................................................................................... m 
En dirigir-vos a les cases anunciadore's, citeu AGRICULTURA 
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ció suficient o, trobant-la- no es · 'creuen amb un tan manifest agreujament 
del malalt. 

I teqim dit més, i volem repetir-ho: ara ja no ·és solament qüestió vi
nya teta, ni problema vinater, ni àspecte de coopera~ió sinj}icada, ni tema 
de resistències per caixa rural ó garantia de crèdit. · Ara ja s'ha anat com
plicant la crisi envolcallant al comerç majòrista, desordenant l'exportació, 

. repercutint en el negoci .:qavier de cabotage 'amb vaixells amarrats per 
manca de •nòlits. Ara ja el capí tal producciÓ i el èapital comerç van ·deva
llant en caiguçla vers la ruJna més espantosa. Els negociants podran retirar
se de l'explotació ruïnosa per a esmerçar-se amb· altres empreses dé giro 
mens at.urdit i castigat .. però i els vinyaters, què? 

Hi han direccions preocupade~ · d'això? Car no es cura la greu i mortal 
malalt~a ni . amb soles bones intencions, ni amb promeses ~'estudiar-la amb 

11' paraules florides o discursos. Cal remei, i remei enèrgic, ràpid i .segur. 
Perquè rii es ven ef vi, ni el vi que es ven té preu, ni el preu que donen 

és altre que escarni, ruïna i desesperació.. · 
Els vinyaters del cercle assentiren i fins. ~s mostraren més que entris

·tits amb llurs puny~ closos i llampegueig de mirades .rancunioses. 
Productors de la · vinya, els . deia ,jo en reclamar-los seny, paciència, 

encara que la mort ens ser.à pietosa. 
Quina negror de pessimisme, dirà el lector. Amics, sí; mes no és pas 

q)le al cr'oç.ista li plagui sentir com l'empep.ten tant desconsideradament; 
al .contrari, "em desplau, ï enutja i .m'entristeix defora mida, al punt que ... 
deixem-ho córrer! 

P ER E J .. LLORT 

Olis 

Pocs són els èomerciants que estiguin d'acord en llur s previsions sobre 
els preus; n'hi ha alguns (molt pocs; p.otser que no són dos) que són al
cistes, mes la· major part són baixistes amb tota l'ànima, però d'una dife
rent ·fo:rma ·que fa que no es puguC donar càp judici concret ; si ens fixem 
en el que diuen, l'únic que hi ha de cert és que no compren p~rquè tenen 
por, car veuen que el que· avui compren a bon preu, demà és mal comprat. 

· Aquesta por és atribuïda per algun a la manca de capital dels compradors, 
i ·això sí. que no és. pas veritat, puix les poques ganes de comprar s.ón fun- · 
dades en que ·el preu de l'oli és molt alt i no convé aventurar-se a fer es
peculacions que el.s p~den portar més. aviat ' la 12èrdua que' el guany. 

El tenedor d'oli, també té por i en treure l'oli al mercat, com que les 
més de les vegades no troba compqtdor, no té altre remei que anar rebai
xant les seves pretensions .fins a nivellar-se al preu que trobi. 

Hem vist aquests dies vendre algunes pat:tides d'enti.ta:ts a preus vera
ment barats, en relació al ·que dies ·passats haurien pogut realitzar; d'això 
no en té la culpa ningú, però sí que valdria la pena qúe els elements di
rectius es preocupessin la manera: d'estar més en .contacte amb el .comerç 
de l'oli; si així ho haguessin fet, segurament que haurien venut a temps, 
êvitant una gran pèrdua. 

Els nostres ··mercats no han estat pas animats; tot. al ·contrar-i, una gran 
calma ha ·sigut la característica de la quinzena pasSada. 

Durant la setmana de carnaval hem vist una resistència ferma en els olis 
andalusos, _que s'han sòs~ingut fins han guanyat" alguna ·cosa, mentre .que 
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a casa nostra ha passat el contrari, i havent-nos apressat· a vendre _els preu& 

han baixat. 
. De exportació poca cosa es fa; es diu, que una de _les mès grans cases 

de Tortosa ha f et un important ajus·t d'oli per Noruega; · mês això no és 

·cap nova que pugui afavorir el preu dels nostres olis; l'oli que anirà cap 

aquell indret, serà en la seva 'major part refinat. que sortirà de la comarca 

andalusa i l'altre petita part estarà composta de andalus mig fi i de Òlis 

del país de classe secundària. 
América, no demana "oli, i per això no es· treballa tampoc en els mercats 

italians, . ço que fa que allí els preus vagin baixant i no tinguin cap ne6es

sitat dels nostres Qllis. 
El consum peninsular, tampoc requereix molt oli d~oliva; ·s'ha acostu

mat ja als oli.s exqtics de . Uavors i en algunes ocasions, sobre tot en les 

classes inferiors . prefereix la barreja d'olis, a l'oli pur d1oliva, però . no 

perque sigui més barat, si no perquè te millor gust. 

En classes fines es poden. ahotar1 els preus. do_nats en la darrera infor

mació, amb una mica de bai;xa sobretot en els olis d 'Urgell. 

En . corrents! ·poc s~ha fet; en els andaluços, la cotizació no ha pas~at 

de 50 i mig duros la. carga, pel:; de tres gra-qs d'açides~; les çlas\!S corrent.s 

del país s'han fet entre 46 i 48 duros, segons llur ecidesa. 

Els olis dits d'infern s'han tet e11-tre 44 ï 45 duros. 

. ELs olis de mani, s'han cotitzat entre 206 i 208 pessete~ % Kgs. lord 

• Ba·rcelona. 
Els olis al sulfur, sofreixen també la seva prova; els seus c'ompetidors, 

els. oris . de coco, els S\!US, i ~n una paraula totes les mate ries grasses han 

tingut una gran baixa i per això els saboners no volen olis al sulfur si no 

són a la base d"e 31 ó 32 duros la .carga. 

El:; olis de baixa addesa, els neutralitzats de sansa, no tenen cotitzac-ió, 

ja que per usos industrials prefeixen gastar olis ·d'oliva de baixa acidesa. 

que demès de adaptarse millor per llur us els trobel} a millor preu. 

· LrsrNr ANDREU 

Cereals · 

El mercat de cerea-ls va continuant sostenint-se en la mateixa situació, 

reflectint amb força exactitut la situació •de la co~a !lúbli.ca referent a · 

aquest ram de l'Economia. 
Avui dia ens trobem en un període enguniós en el qual tant els pro

ductors com els consumidors es miren mútuament amb rezel, i quan el Po

der públic mira d'intervenir no fa altra cosa · que excitar les suspicàcies 

dels uns i deis alt_res allunyant encara més les solucions ·del problema. 

Els blatair~s de la "meseta" sembla _que han constituït, a l'igual que en 

ocasions semblants, un bloc homogeni disposat a defensar · fins a l'extrem 

els interessos de la ·classe"llúr. 
El senyor Bahamonde, que e.n nom del Govern s'havia imposat la difí

cil tasca de. fer entra'r en raó tot aque:st nucli, sembla que ha fracassat en 

els seus intents com ho palle.sa una de les conclusipns aprovades en la 

cònferènchi. haguda lloc a Madrid p~r: a tractar de les qüestions del blat 

i la farina, en la· qual · es demaria que' en el cas d'autoritzar una tarifa més 

baixa per a la importació del bl¡;t d'altres països, la rebaixa es fad també 

extensiva a tot l 'aranz·el vigent, venint a dir en bones paraules: no ens 
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fa res que ens' esguerreu el negoci a -nosaltres, però si hàvem de rebentar, 
almenys que no ho fem sols . . 

Aquest estat d'ànfm reflecteix en les ·operacions provocant quelcom de 
retraïment._ tant en l'oferta com en la demanda per la insegurit~f que hi ha 
sobre les orientacions que pendrà el Govern en les actuals circunstàncies~ · 

, · Ens abstenim de donar el5 preus de cotit¡!:ació per tal com els de la 
passada crònica serveíxen a basta~ent. 

. l .... 

L LUÍS MARSAL . 

Fruits· secs 

. Al camp de Tarragona, el mercat d'am_etlles està més fluix operant
se poc; si bé sembla que els preus se sostindran, perque en queden 
poques i les poques que queden estan en mans que poden resistir-se a ven
dre. 

També estan més fluixes les de Tàrrega i Cerv.era i comarques veïnes, 
degut també ·a la gran calma que hi ha i que alguns co¡p.erciants :volen ven-
dre, encara que tot són petites operacions. · 

Les de Mallorca só~ les que més han baixat, i en tot sembla s·e sostin
dran, perquè ja fa dies s'aguo.nten els mateixos preus. 

El mercat d'avellanes està quelcom més fluix, car des de la última informa
ció h¡m baixa.t unes 20 ptes. per 100· quilos. Encara que la impresió sembla 
que tornaran a pujar,- car hi ha comerciants que de moment no han seguit 
aquesta baixa, i encara · pretenen preus elevats . 

. Actualment es cotitzèn el~ segiients preus, sobre :vagó est¡¡.ció Barce
lona. Ametlla en gra: Llargueta propietari, a 600 pessetes; Esperança pri
mera,- a 600; i dem segona, a 580; Comú, a 565 ; Marc ona, a 640 ; Planeta; a 
630 ; Mallorca escollida, a 580; idem ·propietari, a· 56'll; totes el sac. de 100 
quilos. · 

Avellana en gra : primera, a 550; ídem segona, a 515; eLs 100 quilos. 
Avellana en closca: negreta extra., ·a 135 pessete·s· el.s 58 quilos;· gÇJ.rbe

llada, a 136; propietari, a 135. 
Pinyons pelats castellans, a 370 pessete! els 100 quilos. 

· EsTEVE HO.MS 

N O. T. I C I A R f 
Parades de sementals. - La tem~orada vinent s' establiràn parades de 

sementals del dipòsit d'artilleria a Tordera, PalautOrdera, Llers, Girona, 
Santa · Coloma, Llagostera, Banyoles, Bordils, Olot, La Bisbal, Palafrugell, 
Pals, Verges, "Torroella de Montgri, Castellò d'Empúric:.!l, Armentera, Fi
gueres, 'Ripall, Ribes, Puig:cerdà i Llivia. 

L.a crisis agrícola al Marroc. - Segóns notícies de Rabat, el Govern dei 
Protectorat ha ·publicat un "dair", prohibint, en vista del pertinaç eixut, 
la sortida de tota mena de cereals de la zona francesa del Marroc . 
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Concurs ·en porta. Tenim entès que la Diputació de Lleida publicarà 
.un concur.s per adquirir _sis hectàries de terra de regadiu, a ' prop de la 
ciutat, amb el propòsit d'establir-hi una estació d'arboricultura i fructicul
tura, que diuen que s~mblar~ un Servei tècnic de debó .. 

El preu de la remolatxa. - La Unió general d~ conreadors de la re
molatxa acordà visitar els directors de. la Sucrera del Segre per tal de de~ 
manar-los la unificació del pre1;1 de la remolatxa, talment com es fa a les 
zones d'Aragó, Navarra i Rioja, i la supressió · del descompte per corona. 

Com que no han r~but contesta satis-factòria · es proposen demanar-ho al 

Govern. 

Nevades. - Sortosament, enca-ra que un xic tardanes, ja han començat 
les . nevades à les nostres conques altes. Al llac Estagento "i ,a Capdella, 
estaci6ns per a Íls de les companyes hidr~elèctriqu.es, han. regist~ar, preci
pitacions aguoses de força importància, en "forma de neu. - També la nev;¡_~ 
da ha estat general al Pià de Lle~da i Segrià í a ambdues vessants · del 
Pirinèu, ess~nt· p_articularmente espessa la capa de t;eu en la · ve:;¡ sant que 
mira cap a França. 

La temporada de caça . s'ha clos enguany amb u~a general i extraordinà
ria animació dels caçaires. Ha semblat ·talment com si volguessin aprofi
tar-se pel temps de dejuni for.Çat. 

A la coma~ca de· Montserrat estan arrepleg_ant la collita d'olives que es 
.quelcom migrada, encara que de bona qualitat. Els preus à que·es cotitzen 
les olives oscil-len al voltant de 23 pessetes la quartera. 

Les epizoòties oficials.- Oficialment ens diuen que ha estat dedarada 
l'existència de la glossopeda al bestiar boví dels termes de Cabra i Dos
aigües i de la ràbia en el c_aní de Lleida. 

Oficialment també e•stan extingides les epizoòties de verola boviria als 
termes de Miralcamp, Enviny •i Palau Salabardera i la glossopeda als de 
Juneda, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Farnés, Cebrà i Pont de Mo
lins. 

El Port de Tan:agona ha donat sortida durant la quinzena a 4.665 bo-· 
cois de vi, 170 tones d'oli, ~70 sacs d'avellana en gra i 20 en clofolla, 2,17 

sacs i 2.585 caix.es d'atmetlla en . gra i 780 amb clofolla, i 2.8oo· caixes de 
nous en gra. 

. Concurs avícola.- A Santa Coloma çle ·Farnés s'ha celebrat un con
curs avícola organitzat .pel Consell de Foment; repartint-se · premis pel 
valor de 575 pessetes. 

Els. efectes de l'eixut. _; A les comarques de Falset i Gandesa, l'eixut 
h~ destruït en pocs anys 1.550.000 ametllers, 9.'\JOO.OOO d.e ceps i 15.000 oli
veres. 

Solament lit pèrdua de fruit representa un milió i mig de du~os anuals. 
Demés s'ha de calcular que hom n~cessitarà uns cinc o sis anys per a 

llur Feplantacip i desenrotllament. ' 
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A Russja mancarà blat. - La collita de blat aquest hivern a Russia · ins
pira seriosos temors: El 15 per cent de. la dita collita ja s'ha perdut. La 
quantitat de gra que . s'obtingui en la primavera vinent serà insuficient per 
a les necessitats del país. 

Ges tions dels viticultors. Una r-epresentació de la Conf.ed~ració na-
cional espanyola de viticultors ha .celebrat una extensa conferència amb 
el Directori. 

A Madrid queda una comissió per tractar del problema vinícola, ~per 
encàrrec del general Primo. 

Per a donar "solució a·l problema" la comiss10 seguua les se"~Les ge5-. 
tions encan].inades principalment als punts relacionat amb els impostos, 
guíes i alcohols. 

El Sindicat AgrícoJa d'Espluga de F.rancolí ha fet durant l'any 1924 
un gir d'afers d'uns cinc milions i mig de pessetes, comprenent-hi les Sec
cions Banc de Valls i del Celler Cooperatiu. 

BIBLIOGRAFIA 
ORIGEN DE LA RAÇA ~OVINA MARINERA, per M. Rossell i Vilà. 

Un fulletó a!I\b gravats, 1924. Barcelona. 

El professor Rossell i Vilà, admirat col·labonidor d'AGRICULTURA, 
continua amb aquest fulletó l'estudi qu~ ha iniciat de les races catalanes 
de bestiar, ·estudi utilíssim des del punt de vista pràctic i científic, i que 
hon.ora la ciència catalana, tan mancada fins ara d'aquesta mena de treballs. 

Nosaltres volem esperar que el professor Rossell, malgrat ésser actual
ment separat de la Càtedra que tan dignament professava a l'Escola Su
perior d'Ag~icultura, continuarà els seus estudis sobre zootècnia cata
lana. 

EL ZARAGOZANO EN 1925, CALENDARIO ARREGLADO AL SAN" 
TORAL DE CATALUNYA, per ]oaquin Yagüe. Barcelona, 1925. 1 pta. 

Heus -aquí una publicació modesta i venerable que es publica a Bar
celona des de fa ll9 anys. Si èn deu haver presenciat de coses en la seva 
llarga vida aquest calendari! 

Aquest any, però, . "El Zaragozano" s'ha rejovenit i s'ha posat ·un ample 
vestit nou, que el fa més simpàtic. El vellet s'ha modernitzat i ha pres 
aires de jove amb idees de progrès. Per això al co.stat de les notícies clàs
siques (calendari, santoral, eclipses) hi ha afegit curiositats (població i 
superfície de 1~ terra, distribució de les religions, produccions agrícoles 
principals del món), notes útils (recordatori de geometria: p~oducció agrí
cola catalana, calendari de l'horticultor-en ~atalà-, llista de les associa
cions agrícoles de Catalunya, fires, mercats, festes majors, pes de les prin
cipals substàncie.s agrícoles o d'ús agrícola, sistema mètric decima~ dades 
relatives a la vida dels principals animals domèstics, etc.) , i finalment una 
sèrie d'estudis molt ben fets, molt èlars i molt senzills sobre les malalties 
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de les plantes conreades i la manera de combatre-les, sobre l'ús dels adobs 

(fòrmules, propietats, barreges, etc.), sobre cria d'abelles i de conills, _so

bre conreu del blat, _etc. 
En conjunt, el calendari queda bé i hem de celebrar la modernització. 

MEMORIA DE L'ACTUACIO DEL SINDICAT AGRICOLA DE VICH 

durant l'any 1924. Un fulleto de 11 planes: Vich, 1925. 

Re_lacíó detalla,da de l'activitat del Sjndicat,_ que ha realitzat durant)'any 

1924 sobre un total de vende~ de 870.000 pessetes, un benefici · de 27·,000. 
/ 

ALMANAQUE GUb\ DE "EI:, CULTIVADOR MODERNO". Any I. 
. 1925. Bar-celóna. - • 

Demés de les notícies corrents característiques d'aquesta mena -de pu

blicacions, conté una guia de d'ag-ricultor en la que es detallen les feipes 

dels diferents mesos, unes notes gastronòmiques i una sèrie d'estudis so

bre el · conreu de-l blat, un compenèli de v'inicultura, fòrmules per l'aplica

ció d'adobs, -etc. 

c·o NS U-L-TOR'I 

R. s. 

En aquesta secció es conte.<tarem gra
tuitament i per torn rigurós a to te~ 

les c.onsu ~tes que facin els lect~rs 

/. R., Barcelona. - Mirarem de complaure'! pel que fa referència a la 

informació .sobre preus de garrofes, 

J. G., Beguda Alta. - Hem rebut la subscripció de l'asseciació. Mercès. 

/. G., Santa Oliva,. - 1) No hi ha actualment cap remei per combatre 

el cuc de les cireres. Es possible que el mètode ·Berlese o el Lotrionte, 

per combatre la mosca de l'oliva-el cuc .de la · cirera procedeix també 

d'uña mosqueta-vagin bé, però no sabem fins ara que s'hagin . experimen- · 

tat. L 'únic mitjà que dóna re-sultats és de cultivar varietats primerenques, 

que són les que es salven dels atacs del cuc. 
2) El peu preferit pels fr-uticultors per la perera per obtenir les formes 

a mig vent (espatlleres, piràmides, fusos, cordons, etc.), és a dir les que 

a vostè interessen, és el codonyer. Però cal un terreny frescal bo, no caliç 

i no humit. La vida de les plantes és un xic més curta amb aquest peu, 

però la fructificació comença més aviat i els fruits són més fins i grossos. 

Hi ha varietats que no s'empelten bé sobre codonyer; es recorre al~shores 
al sobre-empelt. Sobre codonyer s'empelta una varietat forta (Curé, Har-

- dy, etc.) i damunt d'aquesta s'empelta la varietat que hom vol propagar. 

_ 3) El número del 5 de gener de l'any passat està exhaurit i no po!fem 

servir-l'hi. Ho sentim . 

/. M., Vimbodí. - Li hem contestat particularment. 

R . F., Bellcaire d'Urgell. - La seva consulta és tan llarga i hem d'es

tudiar algunes coses abans de contestar-li. Ho farem en breu particular

ment. 
R. s. 
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. CALEN DAR I 
de sembres i plantacions de Farratges més generalitzats o cultivats a Catalunya 

MARÇ I ABRIL 

FARRAT6ES -~. 

Aufals. ~Col geganta.- Remolatxes grosses. 

També es sembra per. a farratge verd: 

Sorjo o Meuca dolça. - Trèbol gros o Trèfula. I les herbes dels prats. 

Guixes. - Llovins. - Llanties. -Moresc o blat de moro. 

Per major detalls dirigir-se a Fills de No.nell, Plaça de Santa Maria .- Barcelona. 

XA.NCO ·¡ CALVIS 
BAILÉN, 2, ETL." BARCELONA. 

LLAVORS PER FARRATGES DE PURESA I GERMINACIÓ GARANTIDA 

No compreu sense demanar preus a aquesta casa 

::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::: :::::: 

La BOMBA que 
reuneix les ca
racterístiques 
mésavantatjoses 

ÉS LA 

TANK 
La ÚNIO que no té estopada 
No necessita engrassament 

Constructor exclusiu: 

J. Raristany Casajuana 
Oficines i Tallers: Prim, 85 
Telèfon 265 B_. - BADALONA 

En dirigir-vos a les c.ases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

, . 



TRACTORS AGRÍ_COLES 

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècni es 

com els de major rendi
ment i de més utilitat per 
a tota classe de cultius. 
Tot agricultor progressiu i 
amam dels sms .interessos 
que desitgi augmen tar consi
derablemenut el produc te de 
ses finqu ... s, deu entera r- se 
dels aventatges que ofereix el 

" CLETRAC" 
Tipus W 14/ 22 HP. 
per a tota clasoe de cultius 

Pessetes: 12;000 

Tipus F 9f 16 I-lP. 
per a vinyes; ho r ts i petites 

propietats 

.P e s s et e s: 7,000 

P. [ftSELLAS 
Mèndez Húñez, 4, pl. 

BAROELONA 

D e m a n i e l 
Cat à l eg i 
Refe rèncie s 

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

. Demanar ca tàlegs i proves al re
·presentan t genera l a Espanya: 

AUTOMÓVIT~ SAL.ÓN. 
TR.A.F.A.LGAR , 52 - R A R CELONA 

Llurs VINYES, ARBRES, 

HORTA i JARDÍ, necessiten 

un bon pulver.itzador 

"MURA, TORI" 
és entre tots, el més pràctic. No s'ha 
de bombar ruixant! Estalvia temps i 
Jíquit. Es imitat per molts, però no 
igualat per altre, en construcció i 

perfeccionaments 

Aquest i a ltres 20 Model s va n 
descrits en, nostre Catàleg 

QUALSEVULLA O' ELLS LI OOHARA SATISfAWÓ 

IMP. LÒ·PEZ L LAUSÀS: D iputació, 95 - Barcelona 

. ' 
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V Si veleu conservar bé els vostres vins lluiteu V 

contra les malalties, "Qtureu l'augment de 
- l'acidesa v,olàtil amb . el 

· Pastori~zador Depaty 
mqdel 1924, sobre peus o rodes . Aparell el 
més perfeccionat. Gran rendiment. Abso
lutament eficaç. Operant molt fàcilment i 

ràpidament netejable. 

Ma~ O~paty, de París 

Bàscula 
portàtil VlLA ·. 
B eziers · 

(França) 

EXACTITUT 
Pl\ACTICA 
ECONÒMICA 

Filtres PINEL Productt(s enològics 

·Brillantor 
·perfecta 
dels vins 

• Molt sòlid· · . 
· Pr~u reduït. 

- de la molt acreditada casa 

J. LAFFORT &-v.o 
:;::::::::==de Bordeus==== 

. 
Anti-ferme.nts, tanin-s, 
Coles de peix, gelatines 
Clarificants, Sabes, etc. 

I Representant: PEI\E SANS- Lleona, 13 ent.- Barcelona 6 '·> . ~·~ 

'AGRO ' IBÉRIC_A, ·s. · A~ 
S O F .R E S de totes classes · 
per a l'Agricultura i lngústria 

Fàbrica l'molins a Vilafranca del Penedès 

Nou' de Sant Francesc, 34, pral. 
Teièfon A. 2514 

~ 

· Barcelona 

En dirigir.vos a les. cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



SOCIETAT ENOLÒOIVA DEL PENEDÈS . 
{SO C IETAT ANONIM;A) OONTINUAD<;>RA D E 

.. 

SERDA, Ros I c.A ~i~Ap~~~~~~ 
AGEJ\"CJA A BARCELONA : VALENCIA , 2 7 8 

PR EMSES CONTÍNUES «MABILLE •• 
Les més perfeccionades : Les més fòlldes : Les més econòmiques 

~REMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTI

QUES : PRElVIS~S ,A .MÀ : TREPIT

JADORES : ~OMBES : MANGUER~S 

l AIXETES PE R A T I NES 

IHSTAL'LACIOHS MODERHES PER A CELLERS COOPERATIUS 

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

.. -~ànula mfAl 
p e r a 1 Camp (patentada) 

ada.ptable per arreu i 

fàci lment transportable 

Demaneu un folletó explicatiu 
. -

R. RO.CH· H. ~ 
Fàbrica de bàscules 

i caixes per a cabal~ 

Carretera Coll Blanch; 31 :'ITel. 484 B (Hospitalet) BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anu~ciadotes, ·citeu AGRICULTURA 
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maons (plens i buits) cairons, etc., ha 
de fabricar-los a màquina a fi d'ob
tenir de la terra tot el seu rendiment 

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

Màquines, Forns Assecadors 
i tot el que pertany 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. VILLALTA, S. en C. 
====BARCELONA==== 

OFICINES: 

Nou Sant Francesc, 28 
Apart;:tt Correus n. 0 65 

Telèfon 568 

J. Roig Chovar 
Muntaner, 53- Tel. 2390A. 
BARCELONA BOMBES' 

••• 
TUBERIES - MOTORS 

••==================================================·· • • 
VITTORIO 
Carrer Vlladomot, 12 6 • Telèfon 9 3 7 H. 

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

SERRA 

Repres<ntant general i depo· 
sitari dels Productes insecti· 
ci des Anticripto¡¡amics de la 

Societat Eléctrica i Electroquimlca de "Oallaro" : : Seu a Milà (Itàlia) • • ••==================================================•• 
En dirigir-vos a les Cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



Molí horizontal amb 

moles d'Esmeril per 
a triturar tota 'Classe 

de grans i altres 

Especialment reco

manable per a fer 
f a r í n·a d e s 

mat è ries 
Moles d'Esmeril de 

tots diàmetres fins a 

1440 m 'm 

Per a informes, adre
çar se als 
contructors 

Manuel 
Blalt t ft. 

P asseig de 
Sant Joan, 13 

Banelona 
Teièl. 147 S. P . 

Apartat de 
Correus 679 

Marques : "Laffitte" ~ "Roig" ~ "Del mas" ·~ "Li got" 

Plaques i pols per a soldar els ferros i els cers -Plaques per a soldar les 
serres de cinta - Pols per a sold"r substituint el bòrax - -Barret a per a 

soldar, més fusible que el llautó -
e Unifonte~, pasta per a solda r el 
ferro colat- Pols per a trempar a 
foc lli ure - Soldadura completa, 
s'usa sense bòr ax - •Àncora», me
talls antifricció - cFontogene•, ba
rreta de suplement per al ferro colat 
- Fer ro de soldar, per gas - •Su
perflux», desoxidant per a tots els 
metalls - •Zeca», soldadura per a 
l'alumini -· «Electra», pasta a l'es

tany, per a metalls 

FABRICA A TARRAGONA 

Soviedad de pla vas y pol vos para soldar, S. A. 
Domicílí social: Pere IV, 77 -BARCELONA - Tel. 636 S. M. 

A. López Llausàs, impressor, Diputació, 95 - Barcelona 


