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Un una salutació comiat 
. 
1 

D ESPRÉS de set anys i mig em veig obligat a abandonar la 

· direcció d'AGRICULTURA. Les meves ·ocupacions ac

tuals no em permeten de dedicar-li tota l'atenció que caldria 

per a aguantar-la en el lloc on l'esforç dels col·laboradors i la 

benvolença dds lectors, l'han portada. 
' Deixo la direcció amb recança; no en va, durant molt de 

temps, les coses d'aquesta Revista han constituït la meva tasca 

habitual i preferida. Però la deixo també segur que el meu 

successor i amic, En M. Rossell i Vilà, sabrà millorar-la 

corregint aquelles deficiències que, malgrat la meva bona 

voluntat, no he sabut esmenar. 

No podria pas, jo mateix, judicar el valor de l'esforç - . 
acomplert ni la seva utilitat. Són els altres els qui han de 

fer-ho. Però, en acomiadar-me dels lectors, em serà permès 

de recordar - potser com a mèrit pr-incipal - que sota la 
\ 

meva direcció AGRICULTURA ha estat sempre fidel als ideals 

que inspiraren la seva creació. 

AuGusT MATONS 

• 
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* * * 

Agricultura 

L 'OFICI de director de revista 'és per a nosaltres un ofici 
nou. No sabem pas si en sortirem. Creiem sinceram~nt 

que els lectors enyoraran la mà experta del nostre amic el 
senyor August Matons; ell deixa en aquesta Revista la flor 
de la seva joventut i en ella hi romanen totes les senyals de 
l'home de biblioteca i publicista, puix que Augu~t Matons 
s'ha mostrat principalment home de lletres, majorment d'en
çà que per circumstàncies ·de tothom conegudes, s'ha vist 
privat del seu Laboratori del qual havien eixit treballs d'in
vestigació notabilíssims. 

Però, un o altre havia de continuar 1 'obra dirigent 
d'aquest<!- publicació catalana. El nostre nom no serà pas 
estrany als lectors, puix que, des del" primer número, sovint 
AGRICULTURA .ha publicat treballs nostres. 

En ±er-nos càrrec de la Direcció no tenim cap reforma 
a anunciar. Apareixeran, si, alguns petits detalls sense impor
tància, com per exemple, que el títol de 'la Revista es veurà 
addicionat de la paraula «Ramaderia », per tal de no confon
dre en un mateix nom dues categories rurals ben diferencia
des: l'agricultur?-, és a dir, la terra i les plantes; la ramaderia, 
o sigui els animals, .llur reproducció i explotació. Altres retor
mes mínimes trobarà el lector que, per la seva insignificança ni 

· tan sols cal esmentar. :Oe manera, que tot seguirà com abans. 
Seguir, continu~r, és l'essència mateixa de la pagesia. De 

totes les activitats humanes, les menys canviables són en la 
producció- de plantes i de bestiàr. Les operacions del pagès 
són operacions a llarg termini i totes elles realitzades amb una 
gran humilitat. Que la humilitat pagesívola ens mantingui 
l'orgull de la continuïtat i sigui el nostre mirall en la Direc
ció d'aquesta Revista. ' 

Dels col·laboradors n'esperem el seu ajut, i dels lectors, 
benvolença. A tots plegats, salut. 

M. RossELL r VILÀ 
• 
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. . I 

La utilització de l'azot atmosfèric 
per les plantes verdes 

. I 

L A discussió d'aquest tema començat per Priestley de 1771 d 

1779 i que es perllongà durant un segle, fou resolt en part, 
com se sap, per les experiències de Hellriegel i Wilfarth en r886-
.l:888. Aquests autors demostraren l'existència dels fenòmens de 
què tractem respecte la família de les 11eguminoses, però solament 
el pogueren reproduü: a~b certes gramínees utilitzades a l'efecte. 

Simultàniament es descobrí el que semblava ésser la causa de 
divergència. Les lleguminoses posseeixen en llurs r~dicelles, nòdu'l.s 
que no existeixen en les gramínees. En aquests nòduls s'hi troben 
abundament bactêries posseint el poder de fixar l' azot molecular, les 
quals foren estudiades per Beijerink. Al mateix temps que es des
cobria q~e les plantes superiors eren capaces d'utilitzar l'azot mo
lecular, es descobria la causa d'aquest fenomen, el qual s'atribuÍ a 
una simbiosi entre la planta superior i la bactèria fixatriu de l'azot. 
La demostració dels fets es trobava avalorada per les explicacions 
lògiques, de les quals l'esperit humà n'ha estat sempre àvid. 

Els brillants resultats de Hellriegel i Walfarth confirmats per 
les investigacions minucioses de Tb Schtoesing i Laurent en 
r8go-r892, com també per altres autors, feren acceptar el conjunt 
de 1~ tesi. L'autoritat que dits autors adqui.riren damunt l'esperit 
dels investigadors produí una infiuènéia dominant en l'orientació de 
les recerques en aquesta via, la qual influència ha perdurat fins els 
nostres .dics. Els resultats de Hellriegel i \Vilfarth foren comple
mentats en endavant. Emprò, ningú pensà en experime:ntar nova
ment, si l'assimilació de l'azot atmosfèric per les gramínees era pos
siple. La discussió interminable semblava haver acabat per un si
lenci, i per això el problen;a de l'utilització de l'azot de l'aire per 
les plantes verdes no fou exposat amb tanta amplitud com en el 
temps de Priestley, N. Barthelot, Boussingault i G. Ville. 
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En efecte, aquests savis en llurs experiències de l'assimilació de 
l'azot molecular pels vegetals, no es limitaven únicamen.t a les lle
guminoses, malgrat que els efectes excellents del conreu de les lle
guminoses fos conegut de l'antiguetat. 

El te~a en discussió tenia un caràcter general. Es negava o 
s 'a·firmava la facultat comú a tots els vegetals verds d'utilitzar l'azot 
atmosfèric. Tenien raó de · plantejar el problema en aquesta forma? 
O bé, h solució de compromís de silenci engendrada pels treballs de 
He11riegel i Wilfartb és la veritable i no exigeix més que algunes 
addicions importants a vegades, però en perfecte acord amb els re
sultats d'aquests autors? 

L'aliança de lé~; microbiologia i de la botànica mc¡derna condueix 
a experiències capaces de proporcionar en aque t camp arguments 
nous i decisi~1s, permetent judicar en soñ conjunt el problema que 
Priestley posà per primera volta. 

· Certament molts savis, i entre ells els més illustres, han treba
llat en aquesta qüestió seJ_?.se resoldre-la. Però si del nostre temps 
là tasca ha devingut més fàcil, és que com en q~alsevol altra branca 
de la ciència, disposem de la suma de coneixements dels savis que 
ens han precedit. Un nin a coll-i-bè albira més lluny que el gegant 
que el por.ta. Així, en ds nostres dies podem· discernir pel damunt 
rle les espatlles d'un Boussingault les dificultats que 1l'obligaren a 
abandonar una tesi tan justament defensada. 

Un exemple s'imposa. Es refereix a la dificultat principal que 
absorbia l'atenció de Boussingault i G. Ville. Estava originada per 
l'ol;jecció de què els petits gu~nys d'~zot observats en llurs expe
riències en les plantes cultivades en un medi dmbient privat d'azot 
combinat eren deguts a l'absorció d'amoníac present en l'aire. G. Vi
lle féu esforços grandiosos per a contrarestar aquesta objecció. Ac
tualment, sabent que la caus~ primera de l'utilització per les plan
tes verdes de 1' azot molecular resideix en l'acció de les bactèries, és 
fàcil d'eliminar-les sense recórrer, com havia intentat Ville, ·a la 
tècnica difícil, fins i tot en els nostres dies, de cultius de plantes en 
recipients perfectament estancats . 

Les nostres pròpies· experiències com els resultats obtinguts per 
Schulow1 concernents a les plantes cultivades en medi assèptic, mos
tren que cap influència notable en la vegetació no pot ésser atribuï
da a les mínimes quantitats d'amoníac que conté l'atmosfera. No 
obstant, aquest argument que s'invoca encara actualment, el valor 
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del qual és purament teòric, féu desviar l'atenció dels recercadors 

clel temps -de Bo{¡ssingault i Ville i àdhuc de l'època, que els seguí. 

Ai xí, l'obstacle real que consisteix en la dificultat d'es~ablir una 

coHaboració efectiva entre les bactèries fixatrius de l'azot lliure i 

la planta superior, fou negligit. 

¿Quines són le,s vies considerades, fins al present, conduents 

a una utilització de l'azot gasós per les plantes verdes? La pri

mera que fou coneguda fou l'assimilació de l'azot atmosfèric, de

guda a una simbiosi entre la planta i les bactèries fixatrius d'azot 

allotjat en els seus teixits. 

Independentment de les lleguminoses, es pogué amb certes; es

tablir la presència de nudositats radiculars habitades per micro

organismes fixadors · d'azot en arbres com els verns del nostre 

país i · els Pod,ocarpus i el Dastica C4nnabina, plantes de les re

gions tropicals. També es descobriren altres maneres de simbiosi 

de microorganismes :fL-...adors d'azot amb les plantes verdes, les 
I 

quals apareixen en forma d'excrecències no en les rels, sinó en 

la superfície de les fulles verdes d'algunes rubiàcees i mirsinàcees. 

En resum, la simbiosi dels microorganismes fixadors d'azot amb Ja 

planta verda no està estrietament Íimitada a la Úmília de les llegu

minoses , però s 'ha de convenir que l'excepció està representada 

únicament per una minoria de plantes. 

GEORGEs TRUFFANT IV. BEZSSONOFF 

EL SOFRE A LES TERRES 

Bertrand i Silberstein han analitzat gran nombre de terres fran

ques per a determinar llur riq~esa en sofre en relació amb la fel·

tilitat. 
Ran pogut comprovar que el contingent en sofre és molt varia

ble, però que les terres més riques en aquesta substància són les 

més fèrtils. 
És lògic, doncs, de suposat, que la subministració d'adobs sul

fatats a les· terres pobres de sofre ba d'exercir una influència bf'ne

ficiosa eu les collites. 
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Es antieconòmic fer boscos? 

GAIREBÉ es pot dir que, deixant de banda les utilitats de caràc
. ràcter públic, més o menys contrastades del bosc, la gnm 

majoria de propietaris no planta bosc perquè creu de bona fe que 
això és un negoci al revés. 

De persones ben respectables per mi he sentit frases per l'estil : 
((Sóc un convençut de la necessitat del bosc, però crec que ha d'és
ser l'Estat i no el particular el que repobli ; prous negocis dolents 
té el·pagès per a què s'emprengui aquest. Mentre pugui plantar enc 
que sigui vinya, Déu em lliuri de fer bosc.» 

Jo crec que si aprofitéssim solament" els arbres de _· roo, rso o 
200 anys, les raons que addueixen els que creuen incompatible el 
oosc amb l'interès particul-ar vindrien reforçades per dugues més 
i poderoses : 

r.a Per l'egoisme humà: la persona g11e fes la plantació, ni el 
fill no podrien gaudir- dels fruits. 

2. 3 Per què els interessos compostos del capital esmerçat pu
gen prou de pressa · per · a nivellar o superar els rendiments, de no 
assegurar-los amb explotacions forestals secundàries. 

Però avui, que coneixem espècies forestals· de ràpid creixement, 
que el mercat demana fustes de dimensions reduïdes, el bosc repre
senta i deu representar un negoci com un altre. 

I per què no, si amb ben pocs mals de cap pots assegurar al ca
pital esmerçat un ro, un 12, un r s o un 20 per roo? És que una ex
plotació agricola complexa pot donar promedis més elevats? 

Fustes de ro, 20 i 30 centímetres de diàmetre .el mercat les en
goleix immediatament. El pinus i11s ignis pot aconseguir els 20 

centímetres de diàmetre als 14 anys, i de vegades abans. 
Els polls, s'aprofiten per la fabricació de . pasta de paper als 

12 o IS anys. Sí la ~erra és fèrtil als ro anys. 
Els eucaliptus arriben en 20 anys .a un gruix de so centímetres 

i alçàries de 20 metres. Sengons l'enginyer Arias, a Portugal ren
Jeix uns cinc cenís metres cúb·ios per hectàrea . 

I no són solament aquests arbres. ón moltes les espècies fo
restals exòtiques, de creixement ràpid estudiades, que permeten dir 
que n'hi ha una de triada per cada erm de Catalunya, perquè en 
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lloc de què l'erm serveixi solament pel ramat, pugui transformar

se en un .no menyspreable ingrés pel seu propietari, a més d'embe

llir les seves finques i de complir una funció social. 

Cal tenir present que el bosc pot fer-se allí on no sigui possible 

el conreu agrícola permanent. 

Aquests terrenys no es paguen més de 6oo a 700 pessetes l'hec

tàrea. 

Comptant molt altes les despeses de repoblació, les comptarem 

a 300 pessetes. (En general no passaran de· 200). 

Plantat de pi insignis, p. e., als 14 anys, el valor del bosc, dei

xant de banda· tots els aprofitaments secundaris que hom n'hagi 

tret, representarà un mínimum de 3.000 pessetes. O sigui que hau

rem assegurat els interessos compostos del capital esmerçat al 5 per 

roo, haurem adquirit la terra, i ens quedarà un remanent de 1.ooo 

pessetes encara. 

I amb resultats pràctics a la mà, amb tota mena de ·preus de 

cost i de preus de venda, amb una comptabilitat rigorosa, podem 

demostrar que allí on no es pot donar un valor excessiu al capital 

terra, · el bosc, proporciOna beneficis di1·ectes al que el planta. 

~· AUNE 

L'ALTITUD I LES MALALTIES DE LES PLANTES 

Constantin ha fet una curiosa comunicació a 1' Acadèmia d' Agri
cultura de París, posant eu evidència la influència que en certs ca
sos pot tenir l'altitud sobre el desenrotllament de les malalties de 
les plantes, una influència en certa manera semblant a la que pot' 
tenir damunt les malalties dels homes i dels a_nimals. 

La canya de sucre a Java fou atacada en r882 per una malaltia 
molt greu coneguda amb el norñ de setie. Per combatre-la s'han ex
perimentat mil remeis, fins a la producció d'híbrids resistents. Però 
els resultats no han estat ni de molt satisfactoris. 

L'únic medi, fins ara trobat, de resultats perfectes, ha. estat l'ob
tenció d'estaques de canya per a fer les plantacions a altituds entre 
300 i 6oo metres. Les plantes que s'obtenen són exemptes de la 
malaltia. 

Aquest podria ésser en algun cas un medi per a combatre certes 
malures de les nostres plantes. 
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La palla i els nitrats de la terra 

E N els països americans de llengua anglesa i francesa exi~teixen 
immenses reg'ons cerealistes, les quals, pobres en beshar, no 

poden fer consumir Ja palla i tampoc no els resulta econòmic de 
transportar-la a centres consumidors, perquè a penes Sl es dóna als 
animals. 

Enterrar la palla en el camp mateix era el que practicaven 
segueixen fent encara molts agricultors. Però resultats diversament 
interpretats dividien els pagesos en dues opinions: uns, que la palla 
devia continuar enterrant-se, com es realitza amb els fems, i altres, 
que la palla, tal com surt de la màquina de batre, resultava perjudi
cial emprar-la a manera de fems. 

Ens proposem en aquest article d~ donar resumidament una idea 
dels treballs empresos per enginyers agrícoles que han estudiat la 
qüestió, la qual no deixa d'ésser interessant,. puix que allà, com ací! 
en moltes comarques el portar la palla al camp constitue~x l'únic 
mitjà pràctic de restitució de l'humus a ia terra. 

Sembla indubtable que la palla entenada determina un empobri
ment d'azot del terreny. Stormer ha provat que la palla baL"'ffi el ren
diment de la collita en tant més grau quant més fina era la palla 
i més quantitat de sulfur de carbó s'hi havia afegit. Freck
mann assegura que afegint-hi nitrats, la desn itri:ficació és propor
cional :1 la quantitat de palla emprada, i que la calç i l'àcid sulfúric 
atenuen els efectes perjudicials de la palla. Chiricow és del parer que 
en els terrenys sorrencs el carbonat de cal'ci obra de la mateixa ma
nera, i que l'efecte perjudicial de la palla no és pas degut a la des
nitrificació, sinó a 1~ transformació de nitrats en compostos azotats 
insolubles. Br'ichoff, cultivant successivament mostassa i fajol, re
coneix que la palla exerceix una acció més danyosa en els terrenys 
silicis que en les terres argilenques, i que l'addició de nitrat de sósa 
redueix les pèrdues. Von May s' ha convençut, estudiant la trumfa 
o patata, que els microorga!lismes en presència de la palla utilitzen 
l'azot soluble com a font d'energia. Doryland, conreant civada, ha 
demostrat que la palla enterrada en forta quantitat, redueix el po
der amenitzant i augmenta el consum d'azot nítric i amoniacal, 

/ 
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puix que facilita la multiplicació de microbis i es comporta com la 
dextrosa. Niklewsky ha demostrat que la palla impedeix l'acció del 
sulf~t d'amoni i del nitrat de sosa. 

T. Murray, que ha fet llargs estudis de la influèncJa de la palla 
en els fenomens biològics de la terra, té un experimel)t molt inte
ressant. La terra es passa per un sedàs i es colloc:a en testos en 
la quantitat de 1.300 grams, afegint-hi de l'I al 5 per roo de palla 
ben trinxada i 2 grams de sulfat d'amoni, posant-bo tot a la tem
peratura de 20° c. aproximadament. Cada test era doble i tenia. el 
seu testimoni. La determinació dels nitr·ats i de l'azot es practicava 
cada sis setmanes. 

La palla, a partir de la divuitena setmana, diu f:'Iurray, redueix 
la formació de nitrats i afavoreix la destrucció dels existents, essent 
aquest fenomen més albirador quanta més palla hi ba. La funció 
d'au10nitzacíó s'atura si la proporció de palla passa del 0,9 per 100. 

·o obstant, la quantitat d'azot roman invariable. En conseqüèn
cia, els nitr-ats sofreixen una transformació, passen a l'estat proteic · 
restant inaprofitables per a la plama. Dur~nt aquest temps, les bac
lèries del sòl augmenten, bactèries que es nuireixen a expenses 
dels nitrats, transformant-los en productes més complexes. La palla, 
doncs, augmenta el nombre de bactèries, per a les quals constitueix 
una mina de carboni o ceHulosa que elles ~onsumeixen, mentre uti
litzant els nitrats no fixen l'azot de l'aire. Aquest fenomen es troba 
afavorit per la manita. 

Les bactèries que es 1nultipliquen són les que ja existeixen en 
la terra, principalment la Bacferia sttblilis i B. Magathe1·ium. La 
palla porta amb ella altres bactèries : B. sicws, B. lacti.>, M. radia
tus, etc., però les que habitualment es troben en el t~rreny són les 
que dominen. 

Un altre autor, H. cott, fa poc temps que publicà un llibre, on 
a part de revisar· els principals fets experimentals respecte la in
fluència de la palla de blat en l'acumulació de nitrats en la terra, 
ell mateix hi conta les seves investigacions, entre les quals les més 
rellevants són les següents : 

H. Scott fa un doble experiment en hivernacle i en ple camp. 
La determinació de nitrats es realitza per medi del calorímetre a 
l'àcid fenoldisulfúric, controlant-la de tant en tant pel mèto~e dè 
teducció de l'alumini . 

En els experiments en hivernacle la palla fou enterrada a la pro
porció de o,s a r per 100. En tots els casos, els nitrats desapareixen 
quasi en totalitat al cap de quinze dies. A partir de la quarta set-

• 
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mana, els nitrats augmentaven de nou a mesura que la palla s'anava 
consumint, però sempre essent inferiors als dels terrenys testimo~ 
nis. Al cap de trenta sis setmanes la terra contenia 0,5 per 100 de 
palla i la quantitat de nitrat s depassava la de les parcelles testi
monis. Si a la palla s'afegeix sulfat amoniacal (0,5 a o,1o per roo), 
cíUJ·ant dues setmanc:;s , s'obté una forta disminució de nitrats, però 

a seguit vè un augment fins arribar al màxim 2,1 per 100 de nitrats, 
contra. o,35 en el testimoni. 

En ple camp, nombroses parcelles homogènies foren tractades de 
diversa manéra. El terreny era llotós . La quantitat de palla corres
ponent de 2 a 4 tones per acre,. tingué una influència perjudicial en 
el blat que hi · <~núxia ; retardà la maduració, el rendiment fou més 
baix, t:'xcepte en les parcel-Jes que posseïen molts ·nitrats al moment 
de colgar la palla. En un cas, no obstant, la parce ¡ a clonà un ren
diment superior al testimoni. 

En. altres experiments en els quals es colgaren quatre tones · de 
palla per acre, en ·un espessor de sis polsades, els nitrats dismi
nuïren a la primavera, i a l'estiu l'equilibri es restablí. Quan la 
palla ku repartida a raó de dues tones , no produí cap efecte. Po
sada superficialment, la palla, en quantitat de quatre tones, els ni
trats disminuïren tant a l'estiu com a la primavera; a la dosi de 
dues tones, romangué sense efecte a la priman ra, i a l'estiu deter
minà una Íleugera augmenta~ió de nitrats. 

La palla sola o damunt de la terra tingué per resultat abaixar 
la temperatura i augmentar · la humitat, principalment quan t~pa 
enterament el terreny. 

EuDALT FEIXÉS I ARMENTERA 

UNA NOVA LLAVOR DE LLI DE GRAN RENDIMENT 

El doctor Vagas .Eire, director de <<Linen Research Association 
Institute», de Lisburn, Irlanda, ha obtingut Ulla nova llavor de lli 
el rendiment de la qual seria doble de la que produeix el lli holan
dès, que és el que més univers_alment es conrea. 

Segons els informes d't;tn fabricant de teix its, la nova llavor 
produiria un fil més uniforme. 
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La força de la pressió de l'aigua 
/ 

L'ARIET 

·L A pressió d'una caiguda d'aigua, per mínima. que sigui, és 
sempre interessant. És una 'força gratuïta que no cal despre

ciar, puix gue a més de la utilització pròpia com a líquid universal 

es· pot emprar per a la producció d'energia, per poc alta que sigui 

Ja seva caiguda. _ 
Un sol aparell, ·l'ariet, el qual no representa altres despeses que 

ies de compra, permet de fer servir la força de l'aigua·_ a partir 

d'un desnivell de 40 centimet:t~es . 

L'ariet hidràulic data de r897 i fou inventat per Montgolfier, Fl 

qual, si bé no donà tanta fama al seu autor com els globus, no per 

això deixa d'ésser d'una gran ~tilitat. El mecanisme de l'ariet hi

dràulic està basat en el fenomen dit «cop d'ariebl, que es pro-elueix 

quan una vena de líquid circulànt a una velocitat més o menys rà

pida en una canalització, es troba aturada sobtadament. El líquid 
endut per la velocitat adquirida, s'encalla contra l'obstacle, i com 

que els líquids , no es poden comprimir, .es prod11eix una topada 
enrera i contracorrent, la qual fa remu:.Ltar· l'aigua un x ic més 

'amunt del nivell d'on ha baixat. Això constitueix el «Cop d'ariet» 
que s'acompanya d'un sòroll característic, els efectes dels quals són 

tan violents que si manquen dipòsits d'aire elàstics ~n la distribu
ció de l'aigua, les canalitzacions són freqüentment rompudes, tan

cant només una aixeta. 
Per a evitar els efectes destructius, s'ha de procurar que l'aixeta 

es tanqui en intervals curts i d'una manera automàtica, la qual cosa 

és faci! d'obtenir utilitzant el mateix corrent d'aigua mitjançant el 

joc d'una vàlvula. Però, com que per a determinar el cop d'anet útil 
és necessari en primer lloc que l'aigua vagi a certa velocitat, i en 

segon lloc, que el tancament de l'aixeta no obstrueixi el tub d'ele

vació, la vàlvula es col-Joca en derivació. Per últim, quan les pres
sions s'han equilibrat, la densitat de la vàlvula entra en acció i pro

voca sa caiguda ; la vàlvula pesa per regla general dues vegades el 

volum d'aigua que desplaça. Des del moment de sa caiguda, el cor

rent es restableix i determina un nou tancament. L'automatisme, 

per consegüent, queda assegurat per un procediment senzill i eco
nòmic. 
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L'ariet hidràulic porta un tub o canonada que partei.x de l'ori
gen de la caiguda per a terminar al nivell inferior. En aquest tub 
i en la part més baixa es col-loca 1a vàlvula ; després el tub s'enlaira 
en angle recte i s'acaba en forma de ferradura, a la base de quàl 
una vàUvula s'obre a l'interior, asscsgu)rStnt l"a comunicació amb 
l'aire atmosfèric, mentre que una segona vàlvula obrint-se a ]'exte
rior permet el pas de l'aigua en la campana de . }'ariet, el qual 
es termina a la base pel tub de desguàs. 

Entre el cos de l'at:iet. i el tuL de desguàs, que són vasos comu
nicants, s'estableix el nivell. La ·vàlvula primera és oberta i l'aigua 
circ~a pels tubs que la dita vàlvula interromp, aixecat!t-la i asse
gurant al mateix temps el.tancament. La topada es produeix i l'ai
gua, reaccionant, fa pressió en totes direccions, particularment en. la 
segona vàlvula, que és el lloc de menor resistència. Aquesta vàlvula 
cedeix 1 l'aire empresonat en la campana de l'ariet cedeix igual
ment, reaccionant com un ressort, i per la perllongació del temps 
de la pressió augmenta el treball útil i la quantitat d'aigua transfe
rida. :0a part superior de la campana confé igualment una capa 
d'air~, el paper de la qual és d'amorosir les topades assegurant u11 
corrent continu en el desguàs. La petita vàlvula hi iutrod~eix des
prés de cada cop d'ariet algunes bombolles cl'ai.re per dissolució del 
gas contingut en l'aigua. 

La caiguda essent captada pet: una canalitració de diàmetre apro
piat al caudal, la part horizontal o cos de l ' ariet es colloca damunt 
una base feta d'obra al nivell inferior permetent l'evacuació del di
pòsit d'aigua no elevada que serveix per a tenir tancada la vàlvula. 
La totalitat de l'aigua no és pas elevada i la proporció disminueix 
naturalment amb l'altura, motiu que condiciona el diàmetre de hi 
canonada impeJ.Ienf. Però, respecte l'energia del salt, el treball útil 
roman el mateix, sigui la que es vulgui l'altura d'elevació. El coefi
cient :l'utilització o rendiment mècànic de l'ariet oscil-la entre 6o i 
65 per roo. 

El cèlebre ariet de Senlis, en un salt de 967 nuHímetres amb 
1.987 litres per minut, amb un cos de 8 metres de llarg per 203 mil
limetres de diàmetre, elevava per minut 269 litres a una alçària de 
.¡,55 metres, o sigui un rendiment de 63 per 100. El caudal diari 
elevat èra de 387.000 litres, sense costar un cèntim de força motriu. 
Cal tenir present això, puix que •és inadmissible que les caigudes 
m,ínim~s inutilitzades no siguin aprofitades mitjançant un ariet 
per a portar l'aigua allà on convmgm. 

P. BERNARD 
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Insuficiència· alimentícia del moresc . 

en la cria d'aviram 

L ES aus presenten exigències alimentícies ben diferents de les 

dels mamífers, quan estan sotmeses a un règim unilateral, 

o sigui blat sol, o tan sols les seves despulles, o únicament blat de 

mt>ro. Un estudi experimental pot determinar el valor o la insufi

ciència dels alliments ord;nàri,ament utilitza~ en l'expLotació de 

les gallines i ,la producció d'ous. 

E l moresc o blat de moro és insuficient per a la bona marxa de 

creixement dels pollets, com detnqstren els experiments empresos 

per Mussehl, Calvin i Halbersleben . Els pollets experimentals te

nien deu dies , pertenei.xien a. la mateixa raça i s'escolliren de for

ma que presentessin el mateix vigor: i e] mateix desenvolupament ; 

cada experiment era practicat en un lot de nou pollets, pesats indi

vidualment cada selmaua . La ració era donada en dues parts : una 

en forma de farina gro.:;sera i l'alfra de farina fina. A aquesta últi 

ma part s'incorporava el moresc, objecte de l'experiment . 

El moresc, fins i tot addicionat de carbonat de calci , és totalment 

incapaç de desenrotllar bé els pollets, puix que llur pes roman 

estacionat i alguns animals es moren. 

Però, l' addició de diverses substàncies minerals (cendres d'os, , 

sofre, sals de calci, sodi, potassa i ferro), en la proporció del 5 

per roo, permet un creixement continu, encara que lent. L'addició 

de gluten no tlngué cap eficàcia. Però l'addició de caseïna, en la 

proporció del 15 per roo, produí una millora remarcable, ; fou de

guda sens dubte als àcids aminats que porta i que manquen en · " 

· el blat de moro. L'addició d'altres proteïnes, com l'ou i la gelatina, 

sembla que més aviat disminueixen el valor alimentici de la ració. 

La farina de soja tampoc no produ] cap efecte sensible. 

El que determinà, però, efectes inesperats fou la mantega, puix 

la grassa de la llet conté substàncies accessòries a la nutrició o si

gui vitamines, que estimulen poderosament la creixença. Durant 

molt temps hi hagué un creixement regular i força accentuat, des

prés el pes disminuí fins a la mort . L'explicació d'aquest fenomen 
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és, potser, que el creixement in ciat produeix en l'organisme un 
esgotament de reserves. L'addició d'herba tendre (blat verd) produí 
pel contrari una millora extraordinària en la creixença. L'herba fou 
distribuïda en gran qua)Jtitat, però els pollets en menjaven -només 
el" 5 per roo de la ració. L'efecte benfactor de l'herba es pot consi
derar ésser, degut a la presència de factors accessoris al desenrot
llament (vitamines), com també a la millora de l'estat físic de la 
ració per la presència de ceHulosa i l'ac'ció que exérceix l'herba en 
l'apetit. Investigacions ulteriors e11s diran el veritable paper de l'her
ba o verdura en la ració. 

Amb una alimentació composta de 

Blat ... 

Caseïna 

Mantega ........... . 

Barreja de minerals 

Midó ............. .. 

Herba fresca .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 

6s parts 

IS )) 

5 )) 

5 )) 

IO )) 

A voluntat 

s'obtingué un desenrotllo absolutament normal fins a l'edat adulta • 
i producció d'ous, malgrat que els pollets disposaven d'un galliner 
petit, les mides del qual eren o,s x r,2o metres, condició gens favo
rable per a la recria de pollets. 

L. GALLINAT 

= 

Els beneficis de /'agriculto1· del mmader depenen de dues causes.· 

Una, en la qual els pTodttcto·rs no h:i tenen cap mena d'inte-rvenci6, i és , el 

p1·eu que regeix. en el ?11e1·cat, p·reu que ve condiciQnat per la p-roducci6 
i consu1n de tòt el m6n. 

L'alt-ra causa rau exclusi~uament en el pagès o Tantade·r, i està repre

sentada pel saber prod~tir a bax preu. Així, es pot donm· el cas que men
I 

tre un pagès guanya dine·rs en el con·reu del blat, el· seu veí ·n'hi perdi, 
i qui diu blat, diu oti~ues, porcs o vaques. 

Produ-i1· a baix p1·eu no significa ve?td?·e més barat que els altres, sin6 
guanya·r més di'lte?·s. 

Pe·r a guanyar foTces diners cal inst1·ucci6 i experiència. 
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La tinya de les trumferes o patateres 

• 

U 
NA petita papallona, la PhthoriJnaae opercLLl&lla, d'origen ame-

ricà, seria la causa de la tinya de les patateres. Les cuques 

viuen a l'interior de les trumfes, obrint-hi galeries, de manera que 

fan malbé el tubèrcul. 

Segons M . Trouvelot, la tinya comença d'infectar els tubèrculs 

abans que aquests siguin madurs i quan el fullatge és encara verd. 

Les papallones probablement in vadirien el tubèrcul entrant-hi per 

l ~s esq uerdes de la terra i posant els ous en les trumfes verdes. na 

altra manera de probable infecció . eria per les cuques, que des de 

les fulles · o les tiges baixarien fin s a trobar les patates, dintre les 

quals practicarien 11 ur evolució. 

Per tal de combatre l'afecció, 1\{r. Trouvelot proposa emprar els 

mètodes següents : efectuar les plantacions profundes i repetir les 

.cavades, puix que d'aquesta manera els tubèrculs es formaran sota 

una , espessa capa de terra i tindran menys perill d'ésser contami 

nades per la tinya que si fossin plantades superficialment . 

Practicar els conreus en terres silícies de preferència a les argi

lenques , pu{x aquestes s'esquerden amb molta facilitat. 

Arrencar les patates tan aviat com ho permeti: la conservació de 

les matei_?(es . Aquesta regla es troba a hores d'ara bastant gene

ralitzada i són molts els pagesos que cullen precoçment les patates. 

Malgrat els inconvenients que comporta aquesta pràctica, com una 

disminució del pes de la collita i dificultat de conservar llarg temps 

els tubèrculs, resu lta encara avantatjosa si es té en compte el perill 

de perdre totalment b collita, com succeeix amb molta rapidesa quan 

la patata és atacada per la tinya. 

Regar sovint a l' objecte de disminuir les esquerdes i mantenir 

per llarg temps el full atge verd, puix que és a la tardor principal

ment que es realitzen les mvaswns als tubèrculs. 

-- -- ==--======---==-==-..:....._._=-..:: 

Molla terra a111b pocs fems i escasses treballades, eixuga la butxaca 

endeuta. 
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La lluita contra 
pel sistema 

Agricuitura 

1 a tuberculosi 
de Bang 

A L Canadà i als Estats Units la lluita contra la tuberculosi es 
va metoditzant. De primer són les masies o granges expe

rimentals del govern les que assagen els mètodos nous. Quan 
aquests van bé i no hi ha dificultats d'ordre pràctic, llavors els or
ganismes oficials recomanen als ramaders la utilització dels pro
cediments nous .. Tal ha succeït amb el mètode de Ba.ug contra ' la 
tuberculosi. 

Aquest métode consis teix en revisar la vacada cada sis mesos i 
els a:¡¡:timals que es diagnostiquen · tubcrculo§os són eliminats del 
ramat. Quan el diagnòstic és negatiu, es lliura al propietari de lç¡ 
vacada un certificat sanitari. Els animals que han donat senyals 
d'ésser tuberculosos es menen a un loc~l apartat, de bones condi
cions higièniques, on hi passen l'J:üvern, i l'estiu van al pasturatge. 
La llet d'aquestes vaques es pasteuritza; la llet descremada es des
tina als porcs i de la crema _se'n fabricà mantega. Les vaques del 
n.mat tuberculós, quan mostren caldors són donades a. un toro sa. 
Els ve~ells que neixen es separen immediatament de llurs ·mares ; 
el~ quals vedells, després d'examinats, els que reaccionen a la tuber
culina continuen isolats, els sans es barregen amb altre-s vedells de 
salut normal. 

De 66 caps is·olats en una de les granges de l'Estat, 49 donaren 
en el tem_ps que durà l' apartament 8o vede]J.s, dels quals r8 mo
riren abans de l'edat de sis mesos, 17 a més de sis mesos i 45 eren 
indemnes de la malaltia. D'aquests, 19 foren venuts i 26 conser
vats per a la reforma de la vacada. 

En la següent revisió foren menades a l'escorxador sr vaques. 
La majoria d'aques~es foren eliminades del ramat per a fer lloc 
a bèsties de més valor i · també perquè algunes presentaven símp
tomes clínics de tubercúlosi avançada. D'aquestes últimes no n'hi 
havien més que 6, però un bon nombre de vac;¡ues ve1les que estaven 
en bon estat de carns, l'autòpsia demostrà que la tq.berculosi era 
força generalitzada, cosa que demostra que una vaca pot estar ma
lalta de molt temps i no presentar cap símptoma de la malaltia, i 
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que a més pot ésser al matei)}. temps una gran productora de llet. 
Una altra observació molt interessant respecte la salut de la va

cada, és que un gran nombre d'animals després d'escorxats no 
presentaren més que algunes lesions calcificades, mentte que altres 
oJerien dues sèries de lesions, unes velles calcificades i tancades i" 

altres, recents i obertes. Això demostra que la naturalesa en molts 
casos de bona constitució dels animals isola la infecció i els torna 
refractaris, i pel contrari, que l'animal tuberculós fora de perill 
pot ésser novament infectat, com ho demostren les lesions obertes. 

Algunes vaques que havien estat en el ramat de Bang durant 
dos, tres i quatre anys i que han estat sacrificades al cap d'aquest 
temps, estaven tan sols lleugerament infectades, cosa que demostra 
que la malaltia pot desenrotllar-se molt poc a poc en certs animals 

amb tot i que els animals estiguin allotjats entre altres animals 
malalts·, i que un · cop infectats poden presentar una gran resistèn
cia a ~a malaltia . .Pel contrari, en les vaques del ramat principal 
que )reaccioharen i foren mortes immediatament, es constataren 

nombrosos casos generalitzats, prova que la infecció pot produir-se 
ràpidament. 

Durant aquest pedode la producció de llet i de mantega del ra
mat de Bang ha estat el següent : 8 vaques inscrites en el Ll1bre 
de .Mèrit i 13 en el Llibre d'Or de les vaques l_leteres, han produït, 
terme mig, 461 lliures de mantega en menys de 365 dies. Una vaca . 

Ayrshire durant els quatre anys que ha estat en quarantena, hd 
donat 32.987 lliures de llet, contenint 1.214 lliu.res de mantega. 

Aquesta vaca, quan fou morta, se la trobà infectada dels pulmons 
i dels bronquis. Aquestes notes i altres igualment autèntiques indi
quen que la tuberculosi fins a certa fase no rebaixa necessàriament 
la producció de llet. 

Les conclusions a què ha estat conduït el personal tècnic de la 
granja governamental sóh que el sistema de Bang resulta pràctic 
cada vegada que les circumstàncies justifiquen la seva adopció, les 
cuals serien les següents : 

r.a Existència d'una vacada, de raça pura composta d'un nom
bre important d'animals de raça pura i de qualitat individual prou 
meritòria pe.t:què l'impedir la propagació de la tuberculosi a la des- , 
cendència resulti avantatjosa, malgrat les despeses que ocasioni ; 

2." Existència d'un nombre suficie~lt de vaques de fort preu com
pletameJJt indemnes perquè la gran producció d'aquestes pugui pa-

gar les despeses que origini la formació del ramat de Bang. 
El !'istema de vacades sanes, acreditades oficialment, després de 

rigorós control, es propaga activament al Canadà i Estats Units, 
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Els petits ramaders que no poden mantenir un ramat Beng s'asso
cien amb altres ramaders que es troben en les mateixes condicions. 

Tots els yaq;ers saben que no és solament la raça, sinó pr:inc1-
.P~lment la família el que més garanteix una forta producció de llet. 
En tota vacada una mica important hi ba més d'una família, i t~na 
d'elles pot ésser ipdemne de tuberculosi, però acabaria contagiant
se la malaltia de persistir e; la vida· comú. D'ací la necessitat de 
practicar l'isolament, isolament que quan és ben portat paga so
bradament les despeses de mantenir-lo, permetent d'arribar en pocs 
anys a la creació d'una. vacada completament deslliurada de tuber
culosi ; formada exclusivament per la família o les famílies d'òp
tima producció lletera. 

R. MATES 

PER A DESTRUIR LA COGULA 

La cogula és un temible enemic dels sembrats. Es calcula que 
ella sola redue1x el rendiment del blat d'uns cinc bectolitres per 
hectàrea. 

La lluita és difícil ; beu's aquí, segons Godillac, el que cal fer : 
r. No sembrar la cogula, és a dir, emprar llavors netes. 
2. No fer treballades fondes en les terres contaminades en les 

quals s'ha de sembrar un cereal per no portar a la superfície, afa~ 

vorint la germinació, les llavors de les males herbes. 
t 

3· En els camps molt envaïts eaJ reduir les sembres de cereals. 
Heu's aquí una rotació que ha donat bons resultats al Bearn : 

Blat de moro (de maig a novembre, en' aquella regió). 
Repòs (de novembre a març). 
Remolatxa farratgera (de maig a novembre). 
Blat (de novembre a agost). 
Trefle (d'agost a maig). 
El cultiu durant un parell o tres d'anys, de plantes entreèava

des, dóna també molt bons resultats. 
4· Les sembres espesses dificulten el desenrotllament de la co-

gula. · 
Per tant, la destrucció pot només aconseguir-se amb temps i amb 

constància, car les llavors de la cogula rio neixen totes el mateixt 
any, sinó que poden romandre latents en el terreny durant diversos' 
anys, desenrotllant-se de mica en. mica. 
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CONSULTORI 

ADVERTIMENT IMPORTANT 

Ben a pesar nostre ens veiem obligats a trencar el costum existent en aquesta 
Revista, des de sa fundació, de respondre de franc a les consultes que feien els 
suscriptors. 

El Consultori permetia indubtablement establir una relació contínua i profi
tosa entre els redactors de la Revista i els seus llegidors, puix aquests demana-
ven ço que no havien tròbat en els treballs d'aquells. · 

Aquesta tasca era molt agradable. Quantes vegades abans d 'entrar a la nostra 
aula de Zootècnia el Director o el Secretari de la Revista ens havien demanat la 
resposta per a una consulta. I això passava amb tots els professors de l'Escola i 
els tècnics dels Serveis d'Agricultura i Ram~deria. . 

Llavors, en aquell eixam del earrer d'Urgell era fàcil i agradable evacuar con
sultes, emetre opinions, aviar un consell, perquè diariament es podia parlar amb 
autoritats especialitzades. , 

Mes, avui, la dispersió d'aquell petit món intel·lectual obliga anar a la recerca 
de les persones q ue poden respondre amb justesa a una consulta. Tothom sap 
que un matí a Barcelona es perd, no havent de fer més que dues visites. 

Es per això, que contra la nostra voluntat, ens veiem obligats a tarifar les 
consultes, cosa que els nostres apreciats lectors aprobaran amb seguretat, tenint 
en compte el preu mòdic de suscripció de !'a Revista i les raons que s'acaben de 
exposar. 

Les respostes a una qüestió concreta, estampades en la Revista valdran 
5 pessetes; en carta• particular i no publicant-se a la Revista, 1 5· Pels no sus
criptors la tarifa serà doble. 
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DISPOSICIONS OFICIALS 
EL MORESC 

En el Govern civil de Barcelona el dia 30 de juliol donaren a la 
Premsa les dues notes següents : 

((El Ilmo. Sr. Director general de Abastos, en telegrama de 29 
del corrien te, dice a esta Junta lo sigui en te : · 

((Maiz importada por ((Asociación Ganaderos del Reino» debe ser 
i1üervenido por esa Junta Provincial y su reparto confrontada a pre
sencia de un representante de la <<Asociación» sin poderse hacer 
entrega mas que por niedio de· autorización visada por dicho repre~ 
sentante. 

También debe vigilar que el maiz se tecla exclusivamente a gaua
deros al precio de 30,50 pesetas los cien kilos, sobre vagón o carro
muelle, prohibiéndose se destine este maiz a almacenistas o a re-
venta.» . 

Lo que se publica para general conocimiento, advirt.iendo que 
toda infracción de lo prevenido sera corregida con arreglo a los pre
ceptes del R. D. de 3 de noviembre de 1923.>> 

L'OLI DE CACAUET 

((El Ilmo. Sr. Director general de Abastos, en telegrama 29 del 
corriente, dice a esta Junta lo que sigue: 

((Expedición guías .aceite c¡:¡.cahuete establecidas por R . O. 8 ju
.lio comprende también transporte de almacenistas a detallistas. 

·Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento. 

EL CòLERA O ENTERO-HEPATITIS DELS INDIOTS, 

GALLS DINDIS O PIOCS 

El tractament d'aquesta malaltia consisteix en separar imme
diatament les aus malaltes de les -saues i donar a les bèsties ata
cades ro gotes per cap d'extr-acte fluid d'ipecacuana tres cops al 
dia i durant tres dies, i després dues vegades al dia durant altres 
tres dies. Als animals que són sans, però que han estat en contacte 
amb els malalts, se'ls hi dóna pólvors d'ipecacuana a la dosi d'una 
cullerada de les de caf.è per cada .zo caps, barrejada amb el menjar 
humit. . 

El tractament deu completar-se per la neteja rigorosa del local 
seguida d'una desinfecció repetida cada vuit dies, dur~nt tres set
manes. 
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EL MERCAT 

Ultimes cotitzacions 

ADOBS 

Su perfosfat d'os, r8 j2o per 100 el 'àcid fosfòric i r/2 
per 100 de nitrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Superfosfat de calç, r8f2o per 100 d'àcid fosfòric so-
luble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . 

Superfosfat de calç, r6fr8 per roo d'àcid fosfòric so-
luble ....... .. ...... ...... ... ............... ........ . 

Superfosfat de calç, 13/ 15 per roo d'àcid fosfòr ic so-
luble .......... ................... . ..... . 

Sulfat d'amoníac 20/2r per 100 de nitrogen ! .. .. . 
Nitrat de sosa 15/16 per roo de nitrogen ........ . 
Sulfat de potassa 90/92 per roo, equivalent a 49,50 

per roo de potassa pura ......... . : . ............ . 
Clorur de potassa 8of85 per roo, equivalent a 50/51 per 

roo de potassa pura .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. ....... 
Matèria orgànica còr:pja natural rofn per 100 de ni-

trogen i 2/3 per 100 el 'àcid fosfòric .. . .. ... . ..... . 
Guano Sant Jord i 7/8 per 100 de nitrogen i gjn per 

d'àcid fosfòric i 5/6 per roo de potassa ... ........ . 
Sulfat de ferro en gra ............ .. . ................. . 
:\iitrat de calç 15/16 per 100 de nitrogen i 28 per roo 

cle calç... ... ... ... . . .. . ... ... .. ............ . 

SOFRES 

Sofre Sa11t Jordi g8 100 per 100, extra .. . .. .. ....... 
Icl. íd. g8froo íd., extra fi, ........ ...... . 
Sofre gris o precipitat ............ , ........... , .. 
F lor cJ.e sofre_, o sofre sublim3t ... ............... }' .. 
Sofre de terros .. . . .. . .. . .. .. . .. ... . .. . ... ........... . 
Sofre en pans, refinat ............................. . 
Sofre de canó ..... . ................... .. 

CEREALS 

Blat 
Fm ment de Castell a ................. . 
Xeixa dc la i\Ianxa ... . ............... .. . 
Froment el e la Manxa . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Aragó ............................. . ........ . 
Navarra ..... . ........... . ...... · ........ . ..... . 
Urgell i Val1è~ .. ......... . ..... . ....... : . ... . .. 
Comarca ............................. ............... . 
Extren1adura, blanquet ... ... .. ............... . .. . 
Cruxer ... .. .... .. . . ............................. .. 
Lleida ... . .. . .. ... ... ... . ............... .. 

Or di 
Extremadura 
Manxa .. . 

UNITAT PESSETES 

10oquilos 16'so 

ll '-

~ 10'-

9'-
)) 33'-

4o'so . 
» 27' -

» 33'-

3s'-

70 quilos 22t -

100 quilos 12'-

38'~ 

40 qu ilos 1S'so 
'7'so · 
9'-

so qu ilos 24'SO 
3S'-
42 1

-

49'-

rooquilos 49'-asr'-
48'soa so'-
49'- as i'-
47'so a 48'so 
47'SO a 49' -

» 
)) 

» 

51'-a52'-
51'soa 52'-
46'-•47'-
47'- • 47'so 
49'SO a so'-1 

34'-•35'-¡ 
34'-. 3S'-
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Urgell ..... ... ... .......... .... ...... .... . ..... . 
Sagarra ......................................... . 
Aragó .......... ............................ . 
Castell a ............... ....... ........ . 
Comarca ......... ........ ......... .... .. . 

Ct"vada 
Extremadura 
Manxa.. . . ........... .. . .. .. .... . 
Aragó ....... . ........ . 

Moresc 
Plata 

Mill 

• •• ••• ••• ••• r ,,, ••• ••• ••• ''' 

&tranger .. ... . .............. . 
Comarca ...... ... ....... . . 

Arròs 
Ben lloc, cero . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Idem, mitjà ..... : .. . ...... .......... . .. ...... . 
I dem, selecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
·Matitzat, ordinari ........................... , .. . 
Idem,. selecte ...... ....................... .. . . 
Borñba, ordinari ......... ............... ..... . 
I dem, superior 
Idem, extra .. . ... . .. 

LLEGUMS 
Faves 
Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Jtàlia . . . . . . .. . . . . ... . . . . ...... .... . 
Ttmis ..... , ................... .. ......... .. . 
O ran, noves . . . .. . . . . . . . ....... . ..... .. .. .. . 
Valencianes, noves ... ... .... ............ .... . 
Mahó, per a 11 avor ...... .......... .. 
Sardenya .......... ..... ............. . 
Prat ... ... ... ... . ... .. ..... . 

Favons 
Sevilla ... ... ... . ......... .. ........... . 
Xereç ...... .. .. ... ...... .. .......... .. ...... .. ... . 
i\Iarroc .......... ......... ...... ..... ........ . ..... . 
Italians . . . . .............................. .. 
~~11glesos ..... .. ..... • .. .. ........ ......... : .. .. · 

Garrofes 
Vin aroç .. . . ...................... . 
Roges .................... . ............ .. . 
Ma11orca ..... . .... .......... .. ... ........ .. ... . 
E iYissa .............. . .. . .. . ....... .. .............. . 
Tarragona ........................ . .. 
València .. . 
Xip re ............ ........ . ..... . 

Veces 
Xavarra ....................... . 
Màlaga .. . 
Castella. .. ... . . . ... ... ' 

..! 

·•· 

UNITAT ·PESSETES 

tooquilos 33'5oa34'-
33'5o a 34'-

» 34'-a34'50 

)) 

» 

)} 

)} 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

35'-a36'-
33'50a34'-

36'- a 36'so 
35'-

34'-a35'-

39'-

46'-a48'-
49'-a 5o'-

48'- a 49'- l 
52'-a54'-
55'- a 58' -

53'- . 
ss'

•o9•5o 
114'-
119'50 

, oo qu ilos 51 'so a 52'-
49'50 

» 49'- a 49'5o 
45'-a46'-

» 47 '- a48'-
» ss•-
» 8o'-

)) 

)} 

)} 

)) 

" 
)) 

" )) 

» 

48'so 

4<;'- a46'-
46'- a 46 '50 
48'-a49"-
4h'SO a 49'50 
46'_50a47' -

30'- a35'-
27'98 
25 '50 
25'59 
30'65 
28'27 

28 '27 a 28' 57 

51'- a 52' 
4t'_:;Oa421-
4I'SOa421 -
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Mongetes 
València Pinet ............... ·- ........ . .. . ..... . 
Monquilines .......... ................ .... ..... . 
Trinq uill on .. . .. . . .. .. . .. . .. . ... .. . ., . ..... ... . 
Castell a .. . ... ... .. ..... .. 
Itàlia ... .. . ... ... ... . ... ... ... ... . .. .. . .. . . ... ... ' 
Hongria ... ....................... .......... .. . 
Romania ....... : . ... .. ... ... . .. . .............. . 
I-iolanda ...... ... .............. . ......... . .. 
País ... ......... .. .. ... ... ................... .. . 

Altres llegums 

~~ps ... ... ... .. . ................. . 
lltons ... ...... ........ .. .. ......... .. ... . 
Llenties ...................................... . 
Cigrons pel on s .. . ....... . . .. .......... .. ... . 
Idem blancs ...... .......... .' . ........ .. .. 

F ARlNES I DJj:SPULLES 

Extra blanca superior .. . .. .. . .. . . .. .. ! 
!dem ordinària . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 

~~~~~~~a 3 .. : .... !.: .... : .... · ........ ........ : ... . ::· .::· .::· .·. ·.· .·.·.· 
Xúmero 4 ..... . ..... . ... • ... ..... . ...... .. ... . 
Segones ...... .. . · .. . ... . .. 
Terceres ..... ........... .. 
Quartes ...... ..... . ... .. . 

FRUITES SEQUES 

Ametlles 
:.\Iallorca ... .. ... . .. . ........ . ......... ..... ... . 
Esperança, pr .mera ... ... ...... .. . 
Tarragona ... ... .. . .. . ... ... ..'. 
l\Io ll ar amb closca .. 

Avellanes 
Negreta ... 
Garbellada 
Granada primera ... 

Figues 
Fraga . . ... ............... . .. ..... . .. . ..... . 
!dem ext ra .. . .... ....... . .. .... ... . .. ..... . 
lclem neg-res .. . ... .. . . .. 
Burria na ... .. .... .. ...... . 
Albunyol ... .. .. .. .. .... .. . 

Nous 
Selectes 

Alls 
Cappares ... 

VINS 

Penedès, blanc ... .. . 
Camp-dc Tarragona, blanc .. . 
Priorat, negre, .............. . 
Martorell, blanc .. . ... . .. ... ..... . ..... . 

443 

UNITAT PESSETES 

100 quilos 8o'- a Ss'-
» 82'- a83' -
>· 82'- a 83'-
> ' 115' ·- a 116'--
• 701

- a 72 1
-

90'-
» 88'- a90'-
• 76'-a 78'-

85'- a87'-

36'SOa37'-
38'- a39·, _ 
15'- a 112'- ¡ 
55'-a8o'-
6o'-a97'-

.. . ... , 100 quilos 68'- a7o'so 

.. . ... » 67'50 
... - ... • 6s'- a 66'-

.. , 

sS'-
~ 40'-a42'-

100 quilos 
• 
» 

» 
q uilo 

to quilos 

100 quilos 

12 forcs 

::: ¡firau i b!clolilre 
... » 
... » 

36'-
3 1'50 

31'50a32'-

410'-
440'-
4601

-

205 1
-

95'-
90'-

3'15 

160'-

36'-

2
190 

3'05 
3105 
3'05 

I·· 
I 
I 
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Manxa, blalJC . . . . . . . . . . . . . .. ... ... . ....... . 
Mistela blanca . . . . ....... . .. . ..... . 
Idem negra ...... ..... . .. . ... .. . 
Moscatell ........ . 

OLIS 

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

De pinyola 
Verd, p1·imera ...... ..... . ... ........ . ... 
I~ em, se15ona . ..... .. ......... ... . 
(.roc, pnmera .................... . 
I dem, segona ... _... .. . . :. . . . . . . . .. 

Exòtics 
Cacauet... . .. ... ... ... ...... .. ......... . 
Coco, blanc .. . . .. .. : .. ........... ........... . :. 
Idem, Coc.hin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . ... . .. 
Iclen1, Palma ... ... ..... . ...... .. ....... '. .. ' 
Idem, cuit ... 
Idem, incolor 

FARRATGES I PINSOS 
Alfals ..... .... .. . .. .............. ....... . 
Pall a llargueta ....................... . 
Polpa de remola txa, estrangera ..... . 
I dem, país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
Turtó de coco ......... ... ..... . 
I dem de cacauet . . . . . . ~ .. . . . . . . . . . . . 
Farina de turtó de !Hnosa . . . . . . . . . ... . .. 
Farina de carn . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. 
Farina de peix . . . . . . .. . ... . . . . .. •... .. 
Farina d'ossos ................. . ... .......... .. 

ANIMALS. I LLURS PRODUCTES 

Animals 

Bous i vaques . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 
V f'dell ~ . . . . .. . . . . . . .. ..... . .............. . 

Moltons i ovelles . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. 
Xais... . .... . ........... . ....... .. 
Porcs ............... .. . ....... .. ··· ... 

~ 

Or u 
Fayó ....... ....... . . ...... .. 
Mazagan ... ......... ... ......... ..... . 
Eivissa ................... ............ .... . 
Empordà .......... .. .. . ...... ...... .... , ... . 
Mallorca ....... .. ... .. ... , ... .. ...... ...... . . 
Vilafranca . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
França .................... . ... ... ......... ... ..... . 
Turquia ........ . .. . 
Itàlia ..................... ........ . 

UNITAT PESSETES 

.. . Grau ihetlolitre 
)) 

2'65 
3'-
3'10 
3140 

... .. I 

)) 

» 

100 quilos 286'95 
» 3001

-

)) 304'35 
326' lO 

13C'45 a 134'80 
))• 126'10 a 130'45 

152'25 a 156'30 

'' 130'45 a 134'80 

100 litres qo'
ISO'-

)) 163''-
205'-

"» IS 8' -
J86'-

40 qui los s'so a 6'so 
>> 3'- a 3'50 

100 quilos 36'so a 3ï '-l 
» 26'- •28'-

I 

» 27'-a 29'-
>> J01-a.32 1

-

•> 29'- a 36'-
70'- 3 75'-

» 8o'-•9o'-
3S'- a40'- ¡, 

q uilo . ?'8s 
4'-
3'80 a 4'50 

1 4' - a 4'40 
3'8o 

Un compte 
» 62'-
)) 63'-

" 82'-
» 70'-
)/ 84' -
)) 64'-
)) 54' -
)) 68'-
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Societat Enològica del Penedès, S. A. 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Sucursals a ReU:S:. Crlptana 
I Xere(l ·de la Frontera 

rREP!TjADORES, PRI!.MSES, BOM

BES I TOTA CLASSE DE MAQUI· 

NARIA VINICOLA : MOTORS I 

TRANSMISSIONS : MANQUE

RES, RACORDS I AIXETES : 

MATERIAL PER A BOTELLERIA 

Premsa contínua uSepsa" 
Premsa hidràulica •Atlas» 

APARELLS D'ANALISIS DE VINS 

PRODUCTES ENOLÓGICS: 

ADOBS : SULFAT I SOFRES 

DEMANEU 
Estudis, Proj~ctes 
I Prrssapostos 

~--·-·-·-·-·-·- ·_ · 

I TRACTORS AGIÚCOLBS 

---· ·-· ........ ..-..-

I "CLETRAC" 
j Tipus K, 15 25 HP.-Tipus W, 12 20 HP. 

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

Mala cat ' "'HERCULES'' CONSTRUCCIÓ 
NACIONAL 

Aplicnt al lr. ·t<>r • l · Tl \ ~ é~ 
el n1t~s útil en u h,,¡¡,; dr .1111 1 • 

baix p~r ,, ¡l111t:• •i•~n\'< ctr lm"~ 
arhn~tl :;, d ~. ,lli i\ ~l\ll <'lli. l'"'f~\~· 
dó i arro""t'~lllllrllt h- \ l."s ~~ . 

Dcman In·"" 11\l 11:~ ab • ~~· " \ " \IIJ 

por n t! "'"'··" 

AUTOMÒBIL 

'------....0-~~~-D- n -D-~11-IJ_D_ti_D_ D-,_...~- tl•· 
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ALTHEIN 
l?INSO MELASSAT SEC 

PER A TOTA MENA DE 

BESTIAR- RENDEIX LA 

MAJOR UTILITAT EN 

L'ENGREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

ALTHEIN 
En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

I • 

I 


