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Les matèries que's tracten especia lrnent en , questa ENCICLOPÈDIA AGRICOLA són: Cull iu i purificació del sol. 

Producció i cul/iu de les Plantes. - p, odurció i cu tludo lleis animals. - Tcwolugla agrícola. 

/ngealería tural.-lndú>lrles agricoles - Etonomla I Legisl •. c.ó rw al. 

VOLUMS 

Química agricola ¡Qufrn ca del sueio¡. O. André (2 • ed icil• 
<1 volums - Te a, 24 pesset. s . 

Qulmicd agricola ¡Qufmica vegetal). G. Andté. 2 volums. - En 
prem sa u. e. 

Vlticullura. P Pucollel - Eu prtmsa n .• 
Vinifica ció n. P Pacut el 12.• edic ó) - 14 ptt s. 
Higi ene y Enferme dades del ganado. r. Cagny y R. Gu u n 

(2 a ediCIÓ).- 14 1 I<~ -

Avicultura. C. Voitrllter t2 • eJició).-14 pl<s 
A bo nos. C. V. Oa oia ¡2 • edició). 2 volu .us. - 24 pies. 
Cereales C. V O .ro a.-14 p e~ . 

Riegos y Drenajes . l?i> ler y Wrry. - 14 ¡, te•. 
Las Conservas de frutas. A. Rol 1. - u prem>a u. e. 
Allmentación racional de los Animal es d, mésticos. R. Gouin. 

- 14 p1e•. 
Entomologi.l y Parasitologia agrícoias. G. Gutn uux. 14 ple• 
Enferu.cdades parasitari s de las plan tas cultlvadas. P. Dc

lacroíx.- 12 pies 
Enfermedades 'o 1 a rasltarias de las plantas cultivadas. 

p nt'iacroix - 2 ptrs. 
Leche ria. C. ' art n. - 12 pi s 
Arb or icultura fru tal. L. Bassard ,, j. Dm•al 14 pies. 
Materl~l vitícola. R. Bnwd.-12 ptes. 
Mattrlal vinícola. R. Bnlll el.- 14 l'le-
Prad H • Plan tas forr jeras. e v Gara ·, - 15 pies 
B" t:blta agrlcola. E Sc/u baux y j Nunor -12 ptes. 
Zoo••<nla ~:cneral. P. Difflulh. 2 volums -27 pies. 
Microb ot :.gla agrícola. E. Kayser. 2 vo :ums.-24 pies 
Ganado !anar. P. Diffluth - 12 ptes. 
Silvicultura. A. Fron .-14 pies. 
Razas bovinas. P. Difflolh.-15 pies. 

P UB.L l C ATS 

Aguardientes y Vinagres. P PCicoltet.-Teia, 14 pes•e es. 
Las Con>ervas de Lcgum c res. Carn~s. J.ICOductos del corral 

de la lerheria A. /(.,e - 12 r•es . 
La remolacha y la fabricaclón del azúcar de remolacha. 

r:. S cllilanl - 17 pies. 
Industria y comercio de los Abonos . C. Plav/nage.-!4 p tes . 
Construccioncs rurales.j. D 11 •'11}'. - 14 pies. 
Economia rural. E )nu iet - 14 p·es. 
Compendio de Agricultura. 1 . Se'lenswr~ter.-14 pies 
Explotación de un domiuio agrícola./?. Vuígner. - 15 pies. 
Apicultura. N. Homme/1. 14 wes. 
Cultivo hortícola. L. B11swtd.- 12 rtes 
Cabras, cerdos, conejos. P Dlfflat/z .- 12 pies. 
El 1\\anzano de sidra y la Sidrería. C. Warcolller. - 15 pies 
Sericicultura. P ~ h•¡/ - 12 pi es. 
Hidrologia agrícola . f'. Diéu,· 1 - 12 ptes. 
Higiene de la Granja. Rl'f! naul y !'orli er. - 12 ptes. 
La Mimbrera cCullivo y aplicariones) E. Lero11x . -l ~ pte ' . 
Pnícticas de Jngeniería rural. P oposi y Roïey .. -12 pl ~s. 
Maquinas de labranza. u . Coupan -14 ptes. 
ll azas caballares. P /Jtff/olh .-14 ptes. 
Amilisis agricolas. R. Ou 1/ut.- 12 pies. 
Agricultura general. P. Difflulh 2.& edició). 4 volums. 

I. S11elo u mejornmir nto de /ns tierras.-12 ptes. 
li. Lnbor es u rot rcltill de mltiuos.- 12 pt •· 

In. Slembras u m idndu de los ctzzliuos. - 12 ple~. 
IV. Cosecltns u collseruncióll de los prnrfnctns ngrtco/ns. -

12 v1e -. 

Producción y doma del cabal o. f . BonneJont. - 12 pres. 
Meteo ologíay Flsica agricolas K/ein y Sanson - 12 pies. 

VOLUMS EN PREMSA 

Topografia agrlcola. C. Muret . 
Vinos de Champafla y Vinos espumosos P. p, ,collel y 

L Ouíttonnean. 

Destilería agrícola e industrial. E Boullanger 2 volums 
Electricidaa agrícola. A. P t I . 
Ellibro de la campesio~a O. Bussard. 
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LIS OL 
' VALLES 

L 'únic que pot combatre 
eficaçment totes les pla

Demàneu-lo a les bones Far- gues del camp i dels 
màcles 1 Drogueries 1 a VA- arbres fruiters 
LLÉS Gns., Massini, 79 (Saus) Indispensable per a la cu

ració de tota classe de 1 
Telèfon H. 288 - Barcelona mal d 1 b ti 

--------------------------------------s--e----es---a-r_. __ ____) 



VILAFRANCA 
DEL 

~umnal~ . a Heut [riota na i Xere[ ~e la frontera 

TREPITJADORES, PREMSES, BOMBES I 
TOTA CLASSE DE MAQUINARIA VINÍ= 
COLA : MOTORS I TRANSMISSIONS : 
MANGUERES, RACORDS I AIXETES : 
MATERIAL - PER A BOTELLERIA 

PHEMSA CONTINUA aSEPS.!.I)) 

PI\E)ISA HIDI\AULICA r(/JTL/lS)) 

APARELLS D'ANALISIS DE VINS : 
PRODUCTES ENOLÓGICS : 
ADOBS : SULFAT I SOFRES 

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

MOLl ''JAY BEE'' EL MILLOR 
DEL MON 

¡EX P RÉS P ER A A G RI CU L TO R S I RA MA D ER S 
Els molins "JAY BEE" es fabriquen en nou tamanys diferents, capaços per a moldre de 4o a 
900 Kgs. per hora. Qualsevol dels models està equipat usualment amb aspirador i ¡·ecol-lector 
de pols, amb això resulta una instal·lació completa . Úniç molí que mòlt perfec-
tament alfals i farratges secs, productes que, bon punt mòlts, poden don ar-se 
a les vaques, porcs, poll astres, etc., etc., sols o barrejats amb altres gèneres; 
resultant un pinso de fàcil digerir i a la vegada sa i molt econòmic. 

Construït per The Bossert Corporation, Utica -New-York 

Agent exclusiu per a 
Espanya i Portugal: JOSEP ILLA 
VIA LAIETANA, 15, 2. 0 

:: TELÈFONS: A. 2210 i A. 4515 : : BARCELONA 

C01JIPANYJA GENERAL D~ASFALTS I PORLAND 

ASLAN D 
Passeig de Gràcia, 45 ' BARCELONA 

Adreça postal: Apartat 263 - BARCELONA 
Adreça tel egràfica, telefònica, cable i radiotelegràfica: ASLAND- BARCELONA 
F AB RI Q U ~- S a Lt\ POBLA . DE LILLET i MONTCADA (Barcelona) 

VILLALUENGA DE LA St\GRA (Toledo) - BILBAO 

PRODUCCIÓ ANYAL 300.000 TONES 

... . 



La Bomba de pistó uNEPTDNO" 
és se.mpre accionada per motors instal·lats a la <> uperfície.
No porta premsa-estopes. - No és necessari enseuar-la. -
Funciona sols per tracció. - Abso lu ta ment silenciosa. ---;-

Econ ò mica . 

Es construe ixen models de 6ou a 240 . 000 li tres hora per 
grans i petites instal-lacions, accionades a mà, amb mo tor i 

• J a tota mena de força mo triu. 
Patentada 

'---- M . R. -----.: 

TIPUS E:CONÓMICS DES DE :300 PESSETES 

LLOGUER DE E30ME3E:S PER A PROFUNDITZAR POUS 

CON S T R U·C TOR S 

·&oMBAS 
' 

NEPTUNÒ, S. A. 
Passeig, 5 

USIHU HHL~SIHfi fRE RES & [ie. ·MARSELLA 
Casa fundada en r84--6- Capital: :;.too,ooo fra nc s 

Tres fàbriques: l\larseille, Arlés i Septêmcs 

BRO U BORDE LÉS SCHLCESING 
• El més adherent, el més eficaç 

Dosificació garantida: 50 oJO de sulfat de coure - 12 1-;o Oj0 de coure pur 
Destrueix radica1ment el ruildiu, oídium i demés malalties criptogà

miques de la vinya . 
Resultats incomparablement més eficaços que els aconseguits amb el 
empleu del sulfat de coure rutlnàriamettl utili1-zat en dissolució amb una 

mescla de calç 

Per a preus i condicions dirigir-se a 

J. DORGEBRAY, Via Laietana, 19- BARCELONA 
Importador exclusiu per a Espanya 

PERE P AGES VIDAl_¡ 
TR ACTANT EN BESTIA R P ORQUÍ 

• a • • • • • • 11 • • • • • • • • 
VENDA DE PORCS GRASSOS A COMISSIÓ 

A L'ESCORXADOR DE BARCELONA 

CARRER DE LA PRINCESA, 57, z.on _1.d 

BARCELO NA 

TERRASSA 

TALLERS PFEIFFER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PER E IV, 1 O 9 • Casa fundada en 1855 • BARCELONA . 

Fundició i construcció de maquinària 
en general - Especiali tat en maqui
nària per a elevació d'aigües - Fabri
cació d'ol is - Elaooració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Pr~mses i bombes hi
dràuliques - Trens de sanejament -
Arades - Molins de vent - Cilindres 
de paper per a calàndries - Tuberies 
Preses i vàlvules de totes clases, etc. 



DIPOSITARIS : 

J. Huria[b y ca 
S. A . 

BRUCH, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PE~L 

LINIMENT 

!LONSO OJEA 
Vexigatori i resolutiu, el més 
actiu i econòmic de tots els q ue 
es coneixen. No aeixa ni l a més 
petita senyal a l a pell. Garantit
zero els seus efectes i aclivitats . 
Remetem un flascó de mostra als 
senyors Veterinaris que el 
:-: :-: :-: :-: dem anin :- : :- : :-: :-: 
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1~ Biancbini, Inu.·s. A. 
Paseo de Gracia, 100 -Tel. 1530 G.- BARCELONA: 

Dlrecclón Teleorliflca: "GA VIO:NBS" · 

"GAVIONES'' 
encofrados y enfaginados metalicos para 

DEFENSAS FLUVIALES 
y demas a plicaciones 
(Sistemas patentados) 

Corrección de torren tes - Desviación de cauces- Construcción 
de presas - Pro! ección de margenes. 

Soliciten nnestro folleto qne les sera rrmitido gratis 

TRACTORS AGRICOLES 

"CLETRAC" 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

TIPUS TANC 

Reconeguts pels tècnics com el de major rendiment i de més utilitat per a tota 
classe de cultius. 

Tot agricultor progressiu i amant dels -seus interessos que desitgi augmentar conside
rablement el producte de ses finques, deu enterar-se dels _avantatges que ofereix el 

'e C L E T R A C ~~ 

Tipus W 12/20 HP. per a tota classe de cultius PB S S B TE S: 12. O O O 
Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PE S S B TE S:. 15 • O O O 

Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PE S S ET E S 2 3. O O O 
Aparells complementaris de totes classes i marques, a preus considerablement reduïts. 

Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

ÀUTOM.ÓBIL SALÓ 
TRAFALGAR, 52 
BARCELONA. 
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Preparació a base 

I I de Cloramina T. ideal uer al canto. 

'''==== És vint v•gad" més podúosa qu• ,¡, anti- ÚTIL EN TOT LLOC 
sèptics cicatritzants coneguts fins avui. A èasa: Presta constants i grans serveis en les 

No és metzinosa, ni càustica, ni irritant. No llars camperoles. És un preciós recurs quan es 

: destrueix els teixits. Es conserva inalterable. viu lluny de la farmàcia i del metge. 

~ És de fàcil i senzilla aplicació i el recipient Al camp: Per estar continguda en tubs d'estany 
§ de poc volum es presta especialment pe r a 
~ en què està continguda és molt còmode per guardar-la a la butxaca, lo que permet tenir 

: § a portar i guardar en tot lloc. sempre a punt un anti sèptic-cicatritzant. . 

~ ~ Al corral: És un parasiticida. Mata tots els pa-

li INDI CA CIO NS ~!~¡!! ~:)~~r~~as~~e~~eh,~i~:r ~ic~~~~~i~~~al1~s pi-
§· § Clivelles dels pits, cremades, FERIDES DE TOTES CLASSES, 
: : A l'estable: Pel seu gra n poder antisèptic i cica-

~====~~=: ; :';,:'',:m:::';;:~;~~;;.;,:~:;;~;;;;~~T ·~·;o;~:.~~~:;~;;~~~~~~:~'~'~'~(;~~· ll• •"" . =====_=! :====_=¡-

S'enviarà nua mostra gratuïta de prova a tot lector que la sol·líciti fent menció d'aquest anunci 
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Insuperable adob' 
- azoat de cobertera i 

I - . 
d'efectes rapidíssims 
contenint 15/ 16 per 1 00 
dc Nitrogen i ~~per -

100 de ~alç ' 
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DE f/EJVDA A LE$ PRlN-
. CIPALS CASES D'A·DOBS 
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DIES DE SORTIDA: EL 15 DE CAD A MES DIRECTOR: SUBSCRIPCIÚ: BARCELONA, ANY: Ptes . 9 

U N s ·OL NÚMERO: 1 Pesseta M. ROSSELL I VILA FORA: Ptes. 10 ESTRANGER: Ptes. 1 I 
. -

ELS NOSTRES PAGESOS 

El senyor Jaume Roatch 

No feia més que dos o t?·es a:nys que havia aca
bat la carre-ra d'ad,vocat que el s.g-nyor Rosich e:> 
sentí atret de ple a ple pe1· ljag,ricultt~m i rama.
de<r·ia en tots els seus aspecte·s . 

Fill d' agricul.tors, sentia la ten-a, les plantes 
i el bestia1·, m.:m lre que la carrera de Ue·is s~ 

l' empo·rta1•a cap als e.stud·is d'associació d'eco
uomia agríco'l•a. 

Installat a La Bisbal (Baix Empordà), inicià 

la necessitat de crea·r una Caixa ·rwral, de la q·ual 
fou prim..,rr president. En aqtLest càrrec hi es
merçà una gTan part de la seva joventtLt, puix 
que durant dotze anys inter.vingué personalment 
en totes les opemcion.s que es realitza1·en. La 
Caixa rwrq.l de La Bisbal ha ato1·gat wn m ·ile1· 
de p,-éstecs per valor de més de un m-ilió de pes
setes . 

El prestigi de què es revestf el senyor Rosiêh 
per la seva act-uació a La Bisbal li valgué ésse1· 
cridat a fo·nnar part de la f'wnta de la Fede1·ació 
Sindical de Girona. En aquesta únportant en
titat, que· començà amb 29 S1~nd·icats, en compta 

-actualment 65, la majo'r-ia dels quals ho són pel' 
l'activitat . del senyo1· Rosich. Des de 1919 el se
nyor Rosich és president de la Federació Sindi
cal Agrària . i directo1· del Butlletí que p·ublica 
aq·ues ta •C orporac ió . 

El senyor R osich és tam,bé ntembre de la 
Cambra provinc·idl, ·i és aix·í 1nateix vocal naL 
del Consell p1·ovincial d¡z Foment. 

Però així com hi ha pe1·son.es que o~upen 

càn·ecs pel sol fet de po.sar-hi algú, els cànecs 
que ocupa el senyor Rosich ho són pe1· d1·et .pro- · 
pi, és a dir, guanyats a pols, i a cada un dels 
llocs on h·a esta.t i és, ha po,rtat l'a.dtnimció ·i el 
reconeixen'llent dels seus consocis o de les pe?·so
nes q·ue el tracten, de m.anera que els cà1·1,ecs 110 
h.an pas estat el punt de partida de la seva 
actuació, sinó la resttltant dels seus treballs i del 
seu entusiasm-e. 

És aqt~est entu ia sme, és aqtt e ta fe en l'obra 
d'associac ió i de crèd·it q'Ue ha _imptüsat al sen.yo1· 
R osich a com·¡.m ica r-se amb els públics. agrfcoles 

' de les comarques de l'Alt i Baix Empordà, Gi-
1'0né-s, S elva i Ganolxa, on ha do11at m-oltes dot
z:¡enes de conferències, havent estat sonicitada la 
seva pa.raula {01·a del mdi d'acció de la Federa
ció, com a Lleida ·i Borges Bla11ques. · 
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E l senyor R os·ich és un dels conductors ag rí
coles que se·nt veritablem ent el prog1·és. A ·ix í se'l 

troba de cow¡,pany a.g profess01:s i tècn·ics de la 

Mancomunita/. qttan acl-l.w·ve11 e11 el Baix Em

pordà. Participa en l'o rganització dels ·concursos 
de bestia1· de la Ma11C0111-u1lilal i en p1;es ideix un 

a la Seu d'U1·gell. C·ré1J qv.e e.l Baix Empordà 
ha d'é_sser p1·edonúncmtm.~nt mn~:ader i escriu aT
.Iicles i fullets de . ·ramadeTia . "P en sa que hi ha 

.-\GRTCULTURA I RAMADERIA 

certs tractes anl.ics qtt e no ma·rxen bé amb l'agrí· 
nous amb els S 3'Lt.S m.aso-oers, t1·actes que donen 

PM r esultat tm g"u.any força m és g-ros pel maso
vet' Í millor 1•enda pel. propietaTi. 

Si, pe3· un costat, el senyaT R osich és un P1'0-
f>1tlsor de l' agTic-ultttra, pe1· a.ltm biJIIL-da stwt p·res t 

(}-6 cu ltura moder·rm, i elf és--e l printt'1' a fe~ 

a la defensa de la 1·iq u.esa agrícola. La seva ac

tuac·ió ~m el Consell p·rov incial de F ome1ü i a. la 
presidènciçz de la F cde1·ació n'és una prova 

d·iària. 
. / 

\ 
j 

La vacunació 
bovins i, en 

contra la hemoglobinúria dels 
general, · contra ies piroplasmosis 

A CABEN de pubhcar-se en el darrer fasciscle 
el' A nnales de l' InS.ti tút PasteU(Y els resul

tats obtinguts de les campanyes de vacunació 
contra el <<pixament de sang)) dels bqvins dutes 
a terme pels doctors Sergent, Donatieu, Parrot, 
Lestoquard i Plantureux, de 1 'Institut Pasteur 
d'Alger, des de 1924 a I927, damunt el b~shar 
d'aquella colònia africana. La lectura d'aquests 
treballs ens hà suggerit la conveniència de fer-

••• ~ 

•••• ••• • , .. •· .,.. . ••••• • 
• 

Microfotografia d'un frotis de sang bovina.- Observi 's la gran quantit~t 
d¿~figures poiquiloçitòsiques i l'abundància de paràssils intraglobula rs, 

ne un resum per als lectors d'AGRICULTURA I 

RAMADERIA. 

Estàvem ocupats en aquesta qüestió quan per 
circumstàncies de tothom conegudes, en 1924 ens 
-veiérem obligats a suspendre els treballs que 
amb el company C. R. Danès i Casabosch ha
v)em emprès·· ~1 Labo.ratori de Patologia Animal . 
dels Serv:eis de R amaderia de la Mancomunitat, 
orientats cap 'a fa consecüció d'un mitjà preven
tiu que foragités de les comarques solsonesa, 
garrotx ina, bergadana, ripollenca i ceretana el 
flagell de les piroplasmosis i molt particular
ment de l'hemoglobinúria greu dels bovins (pi
xa-ment de sang) i la ictedéia hemoglobinúria 
dels poltres . Aquells treballs s ' interomperen, en 
efecte, quan -tot just acàbàvem de descobrir el 
microbi de la malura garrotxina (protozoari que 
representa una forma de· tràñsit entre la Ba

besia bavis, trobada pet Babes a Romapia en 
r888, i l' A nàplasma ·m/11rginal, trobat per Thei
ler fa pocs anys en el bestiar del Transvaal), i 
la varietat de rènecs transmisors de la malaltia. 
• Ara . els tècnics de l'Institut Pasteur d'Alger 
ens donen compte ,d'uns primers àssaigs rea
litzats amb èxit per a vacunar el bestiar contra 
aquelles malalties parasitàries que fins . a l'ac
tualitat únicament podien prevenir-~e lluitant 
aferrissadament contra els insectes portadors 
fugint de les comarques infectades. 

N o · seria escaient que ens entretinguéssim a 
descriure els precedents ·que han servit als tèc
nics algerins per a arribar a les conch{sions que 
serveixen per a justifitar .la tècnica seguida en 
la darrera anyada, que és precisament la que 
ens interessa ressenyar. Direm, però, a guisa 
d'info'rmació, que s' han dut a terme quatre cam
panyes successives des de 1924, dins dels termes 
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Major ampliaci~ del camp central de la preparació anterior 

que comprenen les respectives èpoEJ.ues anuals en 
què la malaltia es presen,ta, i que els resultats 

des de 1924 a 1927 han estat progressivamenf 
millorats a base de les conclusions donades per 
l'experiència precedent. 

Heus ací un resum de la mariera de procedir 
durant la campanya de 1927 : 

Han estat utilitzats per a aquesta exp(!riència 
506 bovins de totes races i edats, dels quals 
una meitat aproximadament havien estat vacu
nats al camp per. primera vegada, la resta eren 
revacunats que havien sofert la mateixa prova 
l'any anterior. 

MANERA DE VACUNAR. - Partint de la base 
que a Alger han estat descobertes quatre espè
cies piroplàsmiqúes bovines, en la vacunació 
completa no s'ha negligit cap d'elles. La vacuna
ció completà s'ha dut a tel'me en dues sessions. 
La primera ha servit per a immunitzar contra 
·tres dels quatre paràsits que es coneixen com 
a productors de la plaga algerina (la pú·oplas-

. mosi vera, la babesiosi i la an2plas117f0si). La se
gona ha servit per a immunitzar contra el quart 
dels agents de la plaga (la theiieriosi). 

La primera inoculació fou practicada els dies 

17 i I8 de dèsembre de 1926. ·Foren inoculats 
445 animals. A cada ·un d'e1ls li foren injectats 
sota de la pell : a) 2 centímetres cúbics de virus

vacuna de piroplasri:wsi vera (virus procedent de 
dos animals que feia dos mesos que havien estat 
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inoculats i que hayien presentat un lleugeríssim 
accés a la primera invasió; b) 2 centímetres cú

bics de virus-vacun~ de babesiosi procedent d'una 
sagnia de 500 c. c. practicada en dos conserva
dors de virus pur que havien estat infectats dos 
mesos abans i havien presentat un lleuger accés 
a la primera .invasió; e) 2 c. c. (a les vaques 

lleteres) o 5 c. c. als altres bovins) de virus
vacuna d'anaplasmosi procedent d'un vedell en 
període d'incubació d'una anaplasmosi i sagnat 

sis dies després de la inoculació. 
Els tres virus-vacunes, barrejats immediata

ment després de la sagnia, foren conservats a 
la temperatura exterior durant un o dos dies 
abans. d'ésser injectats (durada del viatge aes 
del centre sanitari al camp d'inoculació). 

A seguit d' aques.ta primera operació vaccina] 

no · s'observà cap ac~ident, és a dir, les xifres de 
mortalitat foren nuJ.les. 

La segona operació, preventiva contra la thei
lerosi, fou practicada el 2 d'abril de 1927, és a 
dir, tres mesos més tard. Foren- objecte d'aques

ta segona inoculació 474 animals, dels quals 437 

ja havien estat inoculats. en 18 de desembre de 
1926 i la resta eren verges de tota infecció. 

Consecutivament a àquesta inoculació, 2 dels 

474 animals presentaren una violenta reacció 
vaccipal acabada amb la mort. Per tant, la mor-

.. 

.. 

• 
Cinc hematies paràsits 

Aquesta i les altres dues mitofologralies són dels paràsits descoberts per L. Cer
vera i C. R. Danés Casabosch en el Laboratori de Patologia animal dels Serv•is 

de Ramaderia de la Mdncomunitat. 
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talitat consecutiva a la pràctica vacunal represen
ta en aquest assaig un o' 42 per roo. 

PROVA DE LA IMMUNITA'r. - Foren menats a 
pasturar en terreny infestat s.o6 bovins, del~ 
quals 471 havien estat vacunats contra els qua
tre piroplasmes i 82 eren únicament contra la 
theileriosi. Aquest bestiar fou deixat en les pra
des infectades durant tot l'estiu de 1927, junta
ment amb rr animals testimonis (7 vedells, 2 va
ques i 2 bons) verges de preparació vaccinal. 

Dels 506 bovins vacunats, 3 contragueren la 
lheileriosi i moriren dintre de la pr-imera quin
zena de juliol, la qual cosa representa una mor
talitat de o' 59 per 100. Els rr testimonis em
malaltiren tots de theileriosi i 6 d'ells moriren 
d'aquesta malaltia. 

D'aquesta prova se'n dedueixen les conclusions 
següents: · 

Primera . Els bovins vacu.nats resistei)\en 
d'una manera evident la contaminació n~tural. 

Segona. Les pèrdues registrades en els ra
mats, sumant les de la vacuna mateixa (o' 40 
per roo) .amb les de la contaminació natural 
(o'6 per roo) han estat· un r per roo dels efec
tius totals, mentre que les registrades entre els 
testimonis arriben a l'esgarrifosa xifra de 6 
per rr. 

Tercera . La vacunació antipiroplàsmica cal 
que hom Ja practiqui sense negligir cap de les 
espècies parasitàries pròpies del país. 

.ÜB'l'ENCIÓ I DOSAT DEL VIRUS-VACUNA. - Per 
a obtenir els virus vacunadors cal ten:r la segu
retat que l'animal que el forneix sigui net de 
tota altra infecció i que el paràsit es trobi en 
circumstàncies especials de virulència. En els 
experiments de 1 'Institut Pasteur el' Alger han 
estat utilitzades vecleUes de raça franc~sa im
portades de la metròpoli, estabulades des de llur 
desembarcament, isolades i, vigilades amb gran 
cura. 

El vi1"us-vacuna de la p-i?·oplasmosi ·ve?·a està 
constituït per sang (citratada) obtinguda de ve
dells conservadors de Pi?·oplasma b·igenúnum in
:fe.ctats ·en un temps no inferior a tres me-
50S m supenor d'un any. I)'aquest vnus sal 
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xeringar-ne sota la pell una doci que os
cilla entre 2 i ro c. c. Hom pot utilitzar-lo en
cara al cap de quatre dies d'haver estat recollit, 
car els gèrmens que conté en suspensió conser
ven llur vitalitat dintre d'aquest temps. 

El VÍ?'us-?.Jactma de la babesiosi s'obté d'un 
boví que ti~gui en incubació la infecció experi
ment~. Això no vol dir qlle la sagnia ha de 
fer-se al cap de 5 o de 6 dies després d'haver
se' l xeringat crònicament d'anaplasmosi. El 
virus-vacuna de l'anaplasmosi s'injecta per via 
subcutània a la dosi de 5 a ro c. c. La seva ,ac
tivitat es conserva encara després de quatre dies 
a temperaura de r8°- 20° C. d'obtingut. 

El •¡J'Ïrtts-vactma. de la tho!ileriosi consisteix 
s:mplement en la sang (citratada) extreta de 
bovins en plena fase d'accés agut. Aquest virus 
es ~manté amb baixa virulència pel procediment 
dels passos a través d'animals de sensibilitat di
ferent. Aquest virus s'utilitza per via subcutà
nia a la ·dosi de 5 a ro c. c. i conserva la seva 
vitalitat al c;ap de 48 hores a la temperatura ex
terior . 

DUES PARAULES A PROPÒSI'l' DE L; ADAPTACIÓ DEL 
MÈTODE A CATALUNYA. - De les nostres expe
riències personals, filles d'un ' prio1ner estudi dut 
a tenne en el Laboratç¡ri Municipal de Barcelo
na i amb materials procedents de la comarca ber
gaclana (1918) i d'un segon i més detingut treball . 
e n curs de realització amb la coUaboració de Da
nès i Casabosch, amb materials provinents de 
1?- Garrotxa i de Cerdanya (1921-22-'23), se'n de
elueix que els par~sits productors de les malures 
protozoàriques algeriñs i, per tant, que les tèc
niques emprades amb èxit a1 nord d'Africa po
nen perfectament :utilitzar-se en terres catalanes 
amb un gran nombr'e de probabilitats 'el' èxit. Nos
altres, ara, mancats de l'empar oficial que és in
dispenasble posseir per tal d'emprendre campa
nyes sañitàries comarcals amb la sistematització 
adequada, brindem als veterinaris i ramaders de 
les nostres comarques flageJ.lacles ·les primeres 
tècniquès de vacunació francament reixicles que 
fins avui han ·estat dades a la publicitat. 

L.CERVERA 
Ex-Tècnic del Laboratori de Patologia animal 
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La indústria del sucre a França 

Estat actwil i esdevenidor d 1 a.questa indúst1·ia 

a Framça . --Es pot dir que avui dia la indústria 
sucre;a francesa està ja no solament refeta de 
les pèrdues que li ocasionà la guerra, sinó que 
ha augmentat sensibleJ:?-ent là seva importància. 
Les seves installacions representen uns 3.ooo mi
lions de francs i durant els mesos de fabricació 
dóna feina a més de 40.000 obrers. 

.És veritat que el nombre de fàbriques actives 
és actualment molt inferior al . nombre de fàbri
que que treballaven abans de la guerra ; -però 
fem notar -en començant, que això no té cap rèla
ció amb ,]a producció de sucre, car hi ha hagut 
sempre- una tendència general en quasi tots els 
països a concentrar la feina en poques fàbriques 
de major importància. Mirem les estadístiques 
franceses : 

Any Nombre de fàbriquPS Tones ri e sucre produït 

r887 391 . 375:260 
1902 334 !.100.000 

1914 210 700.000 

I9'J.7 roS 83o.oóo 

encara que la causa de la. desaparició de fàbri
qu_es no ha pas estat sempre la mateixa. La des
aparició de més d'un centenar, acompanyada de 
la disminució de ia producció, entre 1:any 1902 
i 1914, -fou efecte essencialment de la convenció 
dita de Brusselles (1902), l'objecte de la qual fou 
suprimir les primes tant interiors com d'expor
tació, i rebaixar els elevats drets de duana, que 
certes nacions havien establert per a protegir la 
indústria nacional. En canvi, de· 1914 ençà, la 
causa està en què la zona francesa productora de 
sucre, és quasi tota al Nord, o sia a la regió de
vastada per la guerrra, durant la qual foren des
truïdes 140 fàbriques. 

D'aquestes 140 una bona part ban estat ja re
construïdes o s. ban transformat en raper·ies de
pendents de les grans -.sucrere.s ; de manera que 
les roS fàbriques actives durant la darrera cam
panya vaFen treballar elles soles les· re~olatxes 
produïdes en 232.000 hectàrees, o sia, que han 
fet més feina que les 210 juntes d'abans guerra, 
car la superfície destinada a aquest conreu era 
llavors solament d'unes 310.ooo hectàrees. 

El fet que durant aquests darrers anys hagi anat 
sempre en augment la superfície destinada al 
conreu de la remolatxa, constitueix una prova 
evident que la indústria sucrera francesa cre1x . 

¿És, doncs, que aquesta :ndústria té un veri
table esdevenidor a França? 

Aquesta és la pregunta que es posava M. Sai
llard en un article publicat a la revista Ag?·i
culiure et Jndust1·ie i a la qual responia satis
factòriament per diverses raons : 

Primerament, perquè tot just han arribat a 
equilibrar el consum nacional, i és d'esperar que 
el èonsum de sucre augme~tarà a França (tal 
com ha anat fent aquests darrers anys) amb el 
major consum de begudes sucrades calentes i amb 
l'e.·tensió que pot prendre la fabricació de confi
tures en les regions productores de fruita. Fa 
remarcar que a França es consumeix solament a 
raó de -zo quilogrames de sucre per habitant i 
any, \quan a Anglaterra es consumeixen més 
de 40. 

Però, segonament, i sobretot, pensa amb l'ex
portació a Anglaterra . Estudiant les caracterís~ 

tiques del mercat anglès, es veu que eis princi
pals païssos europeus que hi exporten, són, d'en
çà de la guerra, Holanda, Xecoslovàquia, Polò
nia i Bèlgica. 

Notes estadístiques publicades recentment pel 
Circulaire· hebdornadai?·e du Comité Central des -
jabrica1'lfts de sucre de France ho confirmen ple~ 
nament. 

Alemanya, que abans de la guerra hi vema en 
primer lloc tant en sucre refinat com en sucre 
brut, no hi pren ara sinó una ben petita part, a 
causa de ·la disminució que 1!-a sofert . la seva 
produció de sucre, amb la disminució de terri
tori. 

Doncs, bé ; en relació amb aquests altres paï
sos exportadors, França pot competir-hi perfec~ 
tament, en primer lloc, per raons de situació geo
gràfica, i en segon lloc, perquè té la moneda més 
depreciada, i _és ~ncontestable que els països de 
moneda baixa estan sempre en millors coii.dicions 
que els altres per l'exportació. 

Hi ha un fet a esmentar, i és el gran incre
ment que va prenent el conreu de la remolatxa 
i ~a indústria del sucre a Anglaterra, afavorit 
per primes importants que concedeix el govern 
de., de 1925 i que concedirà :fins a 1934. Per a do~ 
nar-ne:. una idea, només diré que el nombre de 
suo nes existents abans de la guerra era de 2, 
qu':: en 1925 era de 8, en rgz6 de 12, i en la 
darrera campanya' de 20. 

· A més, es va constituir l'any passat la Fede
raci :, del sucre britànic, amb la :finalitat de per
feccionar i fer créixer la indústria sucrera, per 
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tots els m1tpns possibles ; per disminuir la im
portació, especialment de s~cre refinat, és a dir, 
tendint soDretot a disminuir la, sortida de mone
da cap a l'estranger. 

Malgrat tot a;xò, M. SaiJlard creu que amb 
aquest interval de ro anys de règim protector, no 
arribaran pas a equilibrar el consum, i que que
darà encara un bon tros de camp I.liure per ra 
importació, deixant veure clar el seu optimisme 
l'esdevenidor de la indú_stria sucrera a França . 

L)ensenyam.cnt de la indW.str·ia sucre1·a. -Una 
bona preparació · t ècnica és el factor primordial 
per al progrés de qualsevol indústria. 

Existeix avui elia una Escola d'Indústries Agrí
coles a Douai , però que no és pas la que va fun
dar-hi Napoleó junt amb les de Strasbourg, Cas
telnauclary, Plaine-de-Ver tus i 'iiVasqueham (Ba
viera) . D'aquelles Escoles ja no en queda cap . 
L'actual de Douai fou fundada en r893 i l'ense
nyament que s'hi dóna no és pas exclusivament 
la sucr·eria, sinó també la destilleria i la cerve
sena . 

Tant per l'una com per 1 'al_tra d'aquestes in-
•dústries, l'ensenyament és a la vegada pràctic i 
teòric, de manera que en l'Escola hi ha una su
creria , .una clestiJ.leria i una cerveseria, amb les 
quals s'obtenen productes que es destinen a la 
venda. 

Acabats els estud s, que duren dos anys, els 
alumnes tenen el títol d'enginyer d'indústries 
agrícoles. 

R emolat:r..&rs i jabrican/,s . - Els fabricants de 
sucre estan uni ts, formant el que aoans era ((Syn
·1ic;:at» i avui ccComité Central eles Fabricants de 
Sucre de France», i tenen a París el seu labora
tori central, fundat en r899, per a efectuar-hi tota 
classe de treballs· i experiències, amb la finalitat 
de millorar el conreu de la remolatxa i la fabri
cació del sucre, per disminuir-he el preu de cost. 

La indústria sucrera ~s potser la sola indústria 
agrícola_ que té a França un laboratori d'aquesta 
classe, sense rebre subvenció de cap mena de 
l'Estat. 

Els p1-incipals estucl 's que s' hi han dut a cap · 
d'ençà de la seva creació són : 

a) Experiències eiJ les finques : P roves com
paratives de les diferents varietat s de remolatxa 
franceses i estrangeres en diverses comarques ; 
anàlisis setmanals durant els mesos d'agost i se
tembre per anar seguint el creixement de la re
molatxa i la formació. del sucre, també en cliver-
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ses comarques ; influè~cia dels adobs potàssics i 
nitrogenats ; estudis 'sobre l'ensitjament de fulles 
i sobre les pèrdues de sucre, en les sitges amb 
remolatxes rentades i no rentades. 

b) Experiències en les fàbriques : Sobre els 
talla-arrels ; filtres rnecànics ; diferents caixes 
d'evaporació; sobre el treb·au de les massa cuites; 
sobre les turbines i altres experiències referents 
a la fabricació d'aliments melassats . 

e) Experiències al laboratori : Sobre el mè
tcdes d'anàlisis am_b la finalitat d'establir mèto
des exactes. Anàlisis dels productes de la fabri
cació ;. de carbons, coks , pedres de ·calç ; olis, lu
brificants, etc. 

A tot això ençara s'hauria d'afegir els viat
ges realitzats per estudiar el conreu de l il;_ remo
latxa i la fabricació del sucre de les principals 
nacions europees i dels Estats Units. 

Els referits estudis han estat sempre publi
èats en el CinHla·i·re hebdomadaire · per M. Sai
ll.ard, que és el director del- laboratori des de la 
seva fundació, i li han servit per donar un sens 
fi de conferències i per presentar una quinzena 
de comunicacions a l 'Acadèmia de Ciències, i una 
trentena a 1; Acadèmia d'Agricultura. 

Els remolatxers , per là seva part, també estan 
associats, i bona prova de la força que té, espe
cialment la ((Société d' Agriculteurs du Nord>>, és 
l'h aver o~tingut fer intervenir en les contractes 
de venda de remolatxa, no sols el pes, sinó dos 
factors més : la densitat de( s~c de la ;remolatxa 
i el preu del sucre fabricat amb aquelles remolat
xes . Conseqüència d'aquesta mena de contracte 
és q.u~ - el pagès no pot cobrar cle moment sinó 
una part ·(pel mes de gene~) i ha d'esperar saber 
exactament el preu, i per cobrar el que li falta, 
fins al mes de juliol, · Ull cop vist el preu mig 
que ha assolit el sucre durant aquella campanya. 

N o es pot demanar ja una contracta més ben 
plantejada . Si l'agricultor porta a la fàbrica re
molatxes molt r iques en $Ucre, cobr·a un suple
m~nt per tot el que · passa d'una densitat de 
/s graus-Regie (el que representa una densitat 
de r'o75}. Si aque11 any el su.cre assoleix un preu 
molt elevat, per qualsevol raó, ja no és exclusi
vament el fabricant que en gaudeix, sinó també 
l'agricultor, la qual cosa és molt lògica , ja que 
ell ha contribuït més que el fabricant a la pro
ducció ' del" sucre. 

I abans de deixar de parlar dels remolatxers i 
fabricants, no vull passar per alt la lleugera ten-

LA MILLOR TUBERIA PER A 
CONDUCCIONS A PRESSIO 
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dència que es nota cap a la cooperativa d'elabo 
. , 

racw. 
Actualment existeixen a França- diverses su~ 

ereres d'aquesta mena, però de totes elles la més 
inwortant és la sucrera cooperativa iié Lillers, 
en el departament del Pas de Calais, que tingué
rem o_casió de visitar. Tracten diàriament unes 
mil tones de remolatxa entre la sucrera central 
i una rdperie que tenen installada a· I5 quilòme
tres, e)l la ·qual _no van més e,!fllà de la difusió, 
i envien el suc de dif~sió cap a la central mit-· 
jançant una bomba i una tuberia enterrada a uns 
8o centímetres, per evitar· l'acció de les glassa.-~ 
d€s. En ésser allí es barreja amb el suc de di
fusió que hau obtingut ells · i tot plegat segueix 
les a:ltres fases de la fabricació. Abans de sortir 
de la rdt;erie, però, ja han afegit una lleugera 
quantitat de calç (r quilograme per hectolitre) i 

· el que falta per començar la primera carb'?nata
ció l'afegeixen a la central. 

Aquesta cooperativa fa tres anys que està en 
marxa i té avui uns 3.000 associats, .entre el de
partament del Nord i el del Pas de Calais. El 
seu radi d'acció s'estén espec~alment cap al Nord- · 
oest del cantó de Dunkerque, perquè allí exis
teix un canal que 1~epresenta per eUs una gran 
economia de transport. 

Són solament els accioni'Stes els que tenen dret 
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a portar remolatxes. Les accions són de 250 francs 
cada una i per cada acció que tenen, els pagesos, 
estan obligats a dur un mínimum de 5 tones de 
remolatxa. La Federació d'Agricultors del de
partament del ord i la del Pas' de Calais hi 
han intervingut com a obligacionistes. · 

És veritat que a França el Crèdit Agrícola està 
organitzat cle tal manera, que existeixen moltes 
facilitats per la formació de cooperatives, car 
l'Estat deixa cagitals a un interés molt baix 
(3 per roo) quan amb una indústria . qualsevol es 
pot arribar a fer-li produir molt més ; però no 
es cregui per això que en la .cooperativa de Li11er 
hi hagi intervingut gaire l'Estat. El capital que 
aquest ha deixat no representa pas més dei 

6 per IGb del capital total. 
Són els pagesos, so".Jretot, els que hò varen 

fer. El primer any, molts tenien por, i es queda
ren endan"era esperant veure què passaria, però 
ara tots estan convençuts de la gran utilitat de 
ia cooperativa, i cada any han obtingut nous àsso
ciats. Tant és així, que una sucrera que es trooa 
sitlfada entre la rdperie i la central ha hagut de 
éomprar les remolat.xes . a Holanda si ha volgut 
Lreballar durant aquesta darrera campanya. 

JosEP LJ..,OVET 
(Seguirà:) 

Douai, març 1928. 

La • erta del conill d'Ang~ra 

. H I ha autors que diuen que és originari de ~ 

~urquia, aLtres afirmen que es pot pro
duir el pèl d'Angora tenint 'els conills en gàvies 
molt calents i a les fosques. Sigui com sigui 
el més probable és que la raça s'ha fixat i se
leccionat a Europa. 

Actualment hi ha angores de tots els colors :. 
n.egres, blaus, rogencs, grisos, etc. Els blancs, 
però, són els més estimats. Quan el conill repo
sa sols es veu una bola . de pèl d'una blancor 
enlluernadora. Els pèls del cap són curts i ;més 
p. v'.iat borns s osos ; les orelles dretes, curtes i 
suaus al tacte ; els ulls color de rosa en ·la varie-· 
tat blanca 1 més foscos en éls angores de color ; 
l'ossada força fina, encara que l'animal tingui un 
pes de 3 a 5 quilos. 

La pell del conills consta de la borra, de la 
pelussa i dels pèls canins ; en el conill ordinari 
els pèls canins són bastant llargs i aspres al tac
te .i sobresurten de la pelussa. En canvi, en el 
conill d'Angora els pèls canins o aspres són molt 

curts i la pelussa molt abundant i, llarga, per 
això la seva pell és d'una finor i flexibilitat ex
traordinàries i al mateix temps excessiva.ment 
lleugera. Hi ha individus que tènen una pell els 
pèls de la qual arriben a tenir 25 centímetres de 
llargada . . 

En començar les temporades, quan -ia pelussa 
no és encara gaire abundant, es separa, caient de 
cada costat ·de l'esquena i formant una espècie 
de · clenxa, però en espesseir-se e.s redreça tot al 
voltant del cos, fins al p}lnt que a voltes arriba 
a tapar les pott;s, el coll i .el cap de l'animal. 

L'Angora és remarcable pel seu caràcter dolç 
i tran_quil, gairebé familiar. És força resistent i 
podria criar-s~ -a l'exterior, però no és recoiD;a
nable ; val m~s collocar els animals en llocs abri
gats i calents, puix així donen un pèl molt més 
abundant. Les femelles són molt bones mares, 
bastant prolífiques (qe quatre a sis petits cada 
vegada) . Al moment è1el part elles mateixes cons
trueixen UlJ niu amb la seva pelussa ; cal ales-
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hores abstenir-se de llevar-los-hi el pèl. Les fe
melles tenen la pelussa molt més abundant que 
els mascles i són més fàcils d'esquilar. Es diu 
que un angora «falla» quan no li torna a sortir 
el pèl després d'haver-lo esquilat. 

:f:s convenient qeu els animals tinguin un jaç 

Angora blanc 

net i sec. Atropellats per la producció de la seda, 
hom haurà de donar-los-hi una alimentació forta, 
civada, turtó de r:oco i pastanagues. 

Per a obtenir una carn més fina i una més 
formosa peU, els mascles s'hauran de capar a 
l'edat de quatre mesos, i aleshores convindrà re
unir-los en grups de cinc a deu en gàbie;; espaio
ses. La selecció ha d'ésser severa i constant, es
collint els individus de pèl llarg i abundant. :f:s 
difícil de trobar reunides aquestes dues .qyali
tats, però són essenèials si hom no vol exposar
se a veure els conills degenerar ràpidament. 

· Els conil.lets són robustos i vig~rosos. El més 
aviat possible, a l'edat d'un mes o sis setma
ues, cal pentinar-los o respallar-los per a evitar 
que el pèl s'emboliqui, p:uix de'Sprés . seria im
possible desembullar-lo. El més senzill és collo
çar el conill que s'ha de pentinar en una taula 
estreta. Poc espantadís quant a les persones, i 
demés per por de caure, no farà cap moviment. 
~i aquesta pràctica es fa amb regularitat, serà 
suficient de pentinar-los cada vuit dies. Eis pèls 
recollits es gaurden c1,1-rosament. Hi ha. cuni
cultors que prefereixen r~spallar els individus. 

Quan són adults, els angores deuen. esquilar
se cada tres mesos. Aquesta operació és un xic 
delicada, ca¡• s'ha de tenir cura de ~1o ferir l'ani-
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mal. Es coHoca el conill damunt dels genolls, se 
I i pertinen les sedes a fi i efecte de desembullar
les, _ després agafant la pell amb la mà esquerra 
s'arrenquen els pèls amb la mà dreta; la pelus-

, sa més bella és la que es troba sota del coll, 
l 'esquena i les anques, la deL ventre és més cur
ta, però més espessa. A cada esquilada un adult 
pot donar de 90 a roo grams de pèl. Cal no barre
jar els pèls de les esquilades amb els que es re
cullen respallant els subject~s, puix el preu és 
mcilt diferent. 

Si per i alta d'atenció s'ha deixat enredar i 
afeltrar el pèl, el mé.s senzill és d'esquilar arran; 
tl pèl tornàrà a sortir amb més vigor. 

Es poden conservar els angores :fins els qua
tre anys, passada aquesta edat el pèl no és tan 
abundant i per consegüent menys remunerador. 

El pèl recollit després de l'esquilada ha de po
sar-se en un lloc sec ; no ha de coJ.locar-se apilo
tat, car seria difícil de filar. El comerç de seda 
è'angora· d'alguns anys en aquesta part ha pres 
una gran extensió; la major part s'exporta a 
Anglaterra, i encara no és suficient. Aquesta 
seda és molt lleugera, molt calent i· resistent i 
st.tveix per a confeciconar guarniments dé ves
tit que, naturalment, assoleixen preus molt alts. 

Angora blau 

Un conill d'angora que doni de 350 a 400 
grams de pèl anualment, dóna un benefici d'unes 
setanta pessetes ; demés els conills es poden ven
dre per a la reproducció. La cria de conills d'an
gora val la. pena d'ésser considerada des del punt 
de mira industrial pels beneficis que proporcwna. 

JOSEP p AR:f:S 
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Els tractors • 1 la vinya 

N o hi ha cap mena de dubte que en els paï
sos on la vinya predomina, la motocultu

ra no s'ha pas desenrotllat en la forma que es
peraven molts constructors . 

La majoria d'inventors no s'han pas fet càr
rec del que era una vinya, ni de les condicions 
especials d'aquest conreu. 

Una de les principa-ls dificultats consisteix en 
què.Jes plantacions de la-vinya es practiquen en 
rengleres d'amplitud variable, 1 aquest fet és una 
de les causes desconcertants per als constructors, 
els qu~ls voldrien que un sol apareU servís ·per 
a totes les vinyes. 

En la majoria de les vinyes -els ceps són plan
tats a distàncies que van de r'25 a r'7s metres, 
la qual condició implica una ocupació de part 
del motor d'un metre d'amplada mínima. Aques
ta amplada exigirà una gran atenció per les vi
nyes de r'25, a pesar de mantenir redreçats els 
sarments pe¡; a facilitar el pas. 

'La poca amplada del vehicle disminuirà fatal 
ment l'estabilitat del mateix, i per tal d'augmen
tar-la forçosament s'haurà d'abaixar el centre de 
gravetat . La utilització de rodes de poc diàme-

. tre-que augmentarà la resistència al desplaça~ 
ment-, l'escU:rsament del fusell o eix-cosa fà
cil, pujx que n'existeixen d'especials-, oia subs
titució de les rodes per orugues, poden també 
contribuir a l'a baixament del centre de gravetat. 
La condició d'estabilitat del motor o vehicle 

constitueix un dels punts essencials a tenir en 
compte pel que ~s refereix a un tractor per a la 
vmya. . 

La naturalesa dels terrenys de les vinyes és, 
així mateix, molt variable, ja que molt~s d'elles 
es troben - situades en pendents més o ·menys 
forts . 

En les terres de conreus de cereals, p·er exem
ple el mateix tractor pot realitzar múltiples tre
balls ; llaurades, rasclades, escarificacions, segar, 
etcètera. En les vinyes, a causa de la disminu
ció de potència del tractor no es pot practicar ni. 

--

la meitat de la feina que en terra campa eu ge
neral. 

Cada regió vitícola hauria de menester un trac
tor de tipus especial adaptat a la naturalesa' del 
sòJ, potència, estabilitat i poder girar en un radi 
peht per mor que als extrems dels rengles no 
haguessin de quedar grans espais sense plantes. 
Aquesta condició és essencial, puis que les grans 
parce1les, principalment a Cataiunya, són poc 
nombroses. 

La distància de planta a planta no hauria d'é~
se.r- inferi01· a r' 35, i això permetria amb més 
facilitat el treball del tractor, i per altra part, 
-sembla que la collita en total no en sofreix gaire 
o gens, ja que el cep ben espaiat és susceptible 
de major rendiment. Si la distància indicada fos 
la mínima a tot arreu, és indubtable que els 
e0nstructors de tractors en poder construir un 
tipus únic el podrien facilitar a més baix preu. 

S'ha discutit la conveniència de què el tractor 
fos independent dels arreus de treball, per la raó 
de poder-lo utilitzar en altres feines a més de la 
vinya. Però, si el motor té aparells de treball pro
pis, el radi de maniobres queda molt reduït i es 
pot girar amb més faci litat. Demés, lft conduc
ció del tractor és més fàcil i no hi ha tant de 
perill de fer malbé els ceps. 

Les consideracions que s'acaben d'e,."'{posar te
nen per objecte il-lustrar tan sols els viticultors, 
precisanf les qualitats que a-l nostre entendre ba 
de tenir 'un tractor. 

La motocultura en les comarques vinyateres 
no p.rendrà tot l'increment que seria de desitjar 
fi11s que els constructors de tractors s'imposin ben 
bé de les necessitats que exigeixen les diverses 
labors que es practiquen a les vinyes. De la part 
dels viticultors es fa imprescindible la coneixen
ça .de les limitacions de la mecànica per tal de 
disposar les plantacions de ceps de forma que el 
tractor pugui maniobrar fàcilment . 

BERNAT ALA VERN 

FEU 'QUE LA. RACIÓ SIGUI COMPLETA I NUTRfTJVA AFEGINT-HI UNS GR.AMS DE 

''NIT-ROG I NA''· i obtindreu un engreix ràpid dels -porcs i una 
gran producció d'ous en les gallines. 

Demanin referències i preus a: FRANCESC ESPINAS - J. A. Clavé, 17 - Teléfon A. 701 - Barcelona 
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·Les polvoritzacio'ns cúpriques 

E N la ~luita contra el míldiu de la vmya les 
polvoritzacions cúpriq~es són absoluta

ment indispensables. Arriba un moment' que el 
fullatge és tan espés, que esdevé quasi impossi
ble d'atacar els raïms amb els líquids ord ~nà

riament ~tilitzats . Si els líquids permeten immu
nitzar les fulles són, . en canvi, incapaços de pro
tegir els raïms contra el míldiu del gra o rot 
brun . 

Els pòlvors cúprics aplicats amb aparells in
sufladors penetren molt millor a l' in ter~or de la 
rabassa, recobreixen els gr ans i poden protegir
los coptra un atac ulterior de la malal t ia. A més 
certs pòlvors cúprics pénneten de lluitar ensems 
contra diverses malalties. 

Es poden distingir les senziUes pols cúpriques, 
com el talc cúpric , cQnegut en el comerç amb el 
nom de estealiti cúprica. Aquest s pòlvors tan sols 
contenen per principi actiu coure i no poden 
obrar contra el mildi'.1 . També es veuen sofres 
sulfatats, podent actuar a la vegada contra el 
míldiu pel cou·~e que porten i contra l'oïdium pel 
sofre. En fi, hi ha també sofres sulfatat s nicoti
nitzats, que es poden utilitzar contra l'oïdium, el 
míldiu i diversos insecte2s com el coch lis i l 'eu
elemís. 

És convenient que indiquem en quines circums
tàncies es fai-à ús d'algunes d' aquestes polvorit 
zacions . Fins i tot en els anys que l'est~t sani
tari de la vinya és sat isfactori , en què el míldiu 
ha aparegut solament en qualqués indrets, no 
cal per això negligir la protecció a la futura co-

" llita contra la malaltia. I com que el rot brun es 
desenvolupa principalment pel mes de juny , serà 

convenien t no oblidar e.l t ractamen t 1 preventiu, 
ben senzill , que consisteix a polvoritzar les r a
basses amb una de les pols precedents. La .uti
lització de sofr es sulfatats és par ticularment re
comanable en dita temperatura, puix que en 
aquest moment l'oïdium pren sovint una ufa na 
perillosa i t ambé perquè el sofre té una acció es
t' múlant i benfactora en la vinya en ·. el moment 
d' in iciar-se l.::t maturacíó del raïm . 

Com hem indicat, la majoria de les pols "cú
priques es troben en el comerç , però també és 
relat ivament fàcil preparar-se-les a casa , almenys 
el sofre sulfatat. Veus ací dues fórmules: 

- Sofré . . . ... .. . 50 quilos 
Sulfat de coure ro )) 

Pols de calç .. 40 )l 

Sofre .. . ... ... 50 quilos 
Verdet neutre 8 " 
Pols de calç . .. 42 )) 

L a difi cultat de preparar un mateix els pòlvors 
estriba en el que costa bar rejar-los bé, pel qual 
motiu , a vegades surt més econòmic comprar-los 

· a les botigues . 
L es polvoritzacions es practiquen, com - hem 

dit, pel mitj à d'apareHs de sulfatar. Entre ells , 
els de corrent d' aire, tipus torpill , són els que 
donen millor-s resultat s . 

Les polvoritzacions seran fetes ef matí , després 
d'evaporada la rosada , pèrquè aíxí s'obté una re
partició uniforme , 1 sJ. el sol és molt for t es sus
pèn la feina . 

ToMÀs· VIA 

La ronya ber~ugosa de la patata o trumfa 

E s tracta d'una malaltia greu. Ignorem si 
ha passat el Piren eu, però de fet és en 

tPrres catal'aÍles, puix que per la tardor de l 'any 
passat aparegué al Rosselló. . 

La malaltia fa alguns anys que assola els camps 
d'Hongria, Anglaterra, Alemanya, Estats Units, 
B:olanda, Bohèmia, Polònia i F inlàndia. Ara fa 
dos anys s'assenyalà a Alsàcia, i l 'any passat , 
sense que es notés en cap departament francès, 
aparegu' al Posselló. 

La malaltia és causada per un fungus, el 
Syinchytriu.1n endo bioticum, els gènriens· del 
qual poden subsistir en el terreny durant molts 
anys ~ propagar-se amb molta facilitat . Aquest 
pa_ràsit ataca únicament el t~bèrcul, deixant in
demne les rels, la tij a i les fulles de la trumfer a. 

El mal es mostra de primer- en els ull s~ de la 
patat a,· en forma de petites Berru gues molt irre
gulars, les quals van apoderant-.se de tota la 
trumfa, de manera que la patata acaba per te-• 
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nir un aspecte semblant a u.n brot de coliflor. 

Fins el _present no es c"oneix cap remei per a 

guarir la malaltia, i el que és pitjor, per a evi

t.aJ;-la. Una cosa tan sols semóla provada contra 

aquesta plaga , i és que certes varietats de pa

tates tenen major resistència a la malura, resis

tència que. algunes vegades és tan accentuada 

que fins es pot pensar en una veritable immu-
' ni tat. 

Consignem primer les Varietats de patates o 

trumfes més sensibles a la malaltia. Aquestes 

són: 
E x p·ress , Royal Kidn,gy, Abondance de. Mont

·uillien, E early roSt'L, G1·ogf rodo11a, Impewtor, 

P1•ojessor Tf! ohltman.n, Gegant bla·va, Sa·ucise, 

lnd1ístria , [' ioleta d'A lvèrnia, Gea1#e sa·ns ·Pa

pa1'e-ill•e, Institu.t de Beauvais, Magnum Bo

?Ju:m, Fi de segle, Ca1)les XII, Royal, Eige?1hei

?ne1' , Professor M arke'l". 
És probable que. siguin resistent s a la malal

tia les varietats que s'expressen :· 

Belle de Fontenay i Qua1·aniaine de la F-Tall P. 

Serien r esist eJ;tts a 1a malur:a .les varietats que 

s'anoten a · continuació, amb el ben entès . que 

moltes d'elles, a causa del chma i terreny, no 

són adaptables a Catalunya : 
De color vermell o rosat: Arra11 rose, Spaul

di·ng 1·ose, Colin des Vosgtt,es, Flour-baU (o si

gui farinosa roja), MMveille d'Amé?'·iqtte, Rosa, 

Rognon 1•ose, Quara11taine" 1·ose, .Rojra de Bre

trogne, Kerr's Pink i Schamrock. 
De color de violeta : Ed~ell blava, Quamn-

. 
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taine violeta, Rognon violeta, Magderburger 

blanc, A n ·an Victo1'y. 
De color roig i violeta : Cat1·iona, D·i Vernon, 

Kofl<., Kalle Glever, Blancha?"d (Yws blet~sL 

Oza1•ine (lmpemto1·). 
De color. ~lanc, en ronyó: J1Lli (].), lmmu-1~e 

Ashicaf, B eUe de Fontenay, Hénaut, Hollande 

dt~ Gatinais, ~Royale, Sn.cn.vdrop, Witch-hill, Kuc

kucl<., Bishop. 
De color blau, ovalades : A bu11dance (Bloo

nifieldi, Fl·1~ke gémite (Saint.-1'\lhlo), Royale de 

Je1'Sre'y, Mafestic, A.rrwn Constil, Withe city, 

Table King, Sno?.vNalçe (Langw01'thy, Flocon de 

~teige) . 
De color blanc, arrodonides : EU?·eka exlm 

early, Irísh cobble·r (AmèricaL Arran Commde, 

Ally, Creat Scot -(ChaUenger, si?' Do·u.glas Haig), 

Ch1'Lrdon, PTeussen, Pepa, A 1·11ika, BrueléS, Hin 

denb~trg Pan~àss·ia, Rhode1·ick Dhu, Irish Chief

ta·in, Urst~s (Grosse du Gaiinais). 

Les varietats esm~ntades han estat experimen

tades a Holan-da, Alemanya i Anglaterra. 

En cas de presentar-se aquest?-- malura s'hau

rà d'anar molt en compte a esc3mpar els gèrmens 

i d'és-ser possible · al camp infectat no s'hi sem

braran més patates o almenys s'haurà d'esco

llir una de les varietats immunes. 

CANDI REDó 
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El cultiu del maduixer 

li ES plantacions de maduixers s'bau de fer 
per la tardor, però també es pot replantar 

a la primavera i fins és convenient de fer-ho· en 
els casos que les plantes durant l'hivern per 
diverses circumstàncies han sofert molt. 

El planter és millor que no pas la sembra, 
puix que les plantes nades de llavor durant el 
primer any no solen donar fruit_. Per altra part, 
la sembra s' utilitza poc, puix que aquest pro
cediment de multiplicació no sol trametre fidel
ment la varietat desitjada. 

No obstant, en alguns casos, i per diverses 
raons la sembra s'imposa i en aquest cas és pro
cedei~ de la manera seg~.i.ent . Es poden sembrar 
llavors anomenades de cctot temps», des de març 
fin s agost . Es sembra molt clar en terra sorren
ca, lleugerament femada i ben regada de pri
mer. Però encara hi ha un altre procediment 
millor, i és el de sembrar en terra de jardí o 
horta, sota canyissos o a l'aire lliure, segons la 
temperatura. Les plantes naixen al cap de quin
ze dies o tres setmanes, segons el temps que fa. 
Quan el planter té quatre o cinc· fulles es poden 
trasplantar a un viver on quedaran fins a llur 
emplaçament definitiu. 

El terreny on s'han de cultivar els maduixers 
es preparà convenientment ; la: terra es cobrirà 
amb pallús o boll barrejat a¡nb fems ben consu
mits, puix que això té el doble avantatge de 
conservar la calor i la humitat i d'impedir que 
els fruits quan siguin madur-s s'embrutin degut 
a les regades. 

E l planter ba~n·à de tenir uns 35 centímetres 
d'alt, i si el terreny és fèrtil i les varietats vigo-

roses es plantarà a distàncies de 50 a 6o centí
metres. 

El conreu consiteix en _ clonar algunes acaba
des, o bé en passar el cultivador i regar durant 
el període de creixement de les maduixes i evi
tar les secades perllongades. La terra trepitjada 
per les persones que cullen la maduixa s'l¡a de 
fangar o eixercolar per tal que la terra tota 
.s'assequi i la vegetació resulti més activa. 

Les plantacions de maduixers s'han de_ reno
var cada tres anys, puix que al cap d'aquest 
temps la producció disminuei.-..;: considerablement. 
Així, doncs, cada dos anys s'hauran de preparar 
noves plantacions per a tenir la terra maduixera 
en plena prod.ucció. 

Els madu-ixers van molt bé en terrenys flonjos 
i frescals, ni massa secs ni massa humits. 

Les varietats de ·maduixers de' fruit petit, que 
són les més estimades, són la maduixa de cctot 
temps» o ccde les quatr:·e estacions», varietat bos
ca tana, molt vermella, fèrtil i perfumada. 
· Si es desitja la maduixa grossa són recomana

bles les varietats de' Sant Josep, Sant Antoni 
de Pàdua i Reina d'Agost . Són totes tres pri
;merenq:.¡es, prolífique:; i donen fruita des de 
maig a juny fins octubre, mentre que quasi to
tes les altres varietats es caracteritzen per una 
duració productiva molt curta. A les tres varie
tats dites més amunt s'hi pot afegir la Hericart 
de Thur.y, maduixa que té un volum regular, ver
mella i· de carn rosada, dolça i de bon perfum. . 

Les maduixes, com se sap, tenen molta accep
tació en el mercat, i les tardanes es paguen tant 
o més ,que les pnmerenques. . 

P ERE AMETLLER 

La lluita contra el pugó dels arbres fruiters 

S o;.'\ la influència de condicions meteorolò
giques favorables el pugó amb més o menys 

extensió envaeix cada any una gran part d'ar
bres fruiters, principalment el presseguer i el 
perer. 

E l pugó es nodreix de la saba que arpb el seus 
llavis o rostre xucla de les fulles. El pugó es 
multiplica amb una gran rapidesa, de forma que 
arriba a tapar per complet en pocs . dies · tot el 

darrera de les fulles, com també els caps de 
brot, els quals acaben per deformar. Qualsevol 
arbre atacat pel pugó donarà una quantitat de 
fruita inferior a La que haurÍa de produir, i això 
no sols en l'any de la invasió, sinó també l'any 
següent, a causa del desenrotllo deficient del ra
matge. 

En el presseguer dues espècies són principal
ment danyines : el pugó negre 1 el pugó verd. 

. -
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El primer apareix al principi de la vegetació, 
per a desaparèixer normalment pel juliol, men
tre que l'.altra tan sols apareix per .abril-maig. 

I 

El pugó negre causa la defornia'ció dels brots, 
i és à.i:xí com en els branquillons tendres s'hi 
formen nusos i es torcen. Els arbres joves en 
són més perjudicats. Però és fàcil de destruir
lo, perquè és molt sensible a les solucions desin
fectants per dèbils que siguin. · 
· Amb el pugó verd les coses són diferents, puix 
el dany que causa és gros ~ la seva destrucció 

.nolt difícil. Apareix, com dèiem, per abril
maig, :fins a la caiguda de les darreres fulles ; 
la invasió es fa ràpidament d'arbre a arbre, si
gui per ·individus, alats o per femelles àpteres 
(sense ales)' les quals ni. unten als arbres per la 
soca. El pugó verd es multip1ica més ràpida-. 
ment que el pugó neg•e . Una experiència d-emos
tra la rapidesa en la multiplicació. El 26 de 
juny un sol pugó verd es posa en un presseguer 
que vegeta en un test. El primer dia naixeren 
qúatre pugons. Al cap de sis · dies n'hi havia 
trenta; al cap de dotze un miler, i a les ires 
setmanes el petit arbre n'estava materialment 
robert. · 

Els pugons negres tenerr una resistència molt 
petita als insecticides, però en canvi un sol que 
en quedi és suficient per a continuar amb la 
sevq_ ràpicla multiplicació castigant l'arbre. 

Quant al pugó verd, la seva destrucció es fa 
difícil _per la raó de què vivint en la cara· infe-
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1·ior de les fulles, són necessàries pç>lvoritzacions 
fetes molt sovint. A partir de la primera quin
zena d'abril és necessari visitar molt sovint els 
presseguers; escapçant i destruint tots els l)rots 
que estiguin atacats (si aquests 'són poc nombro
sos). Això algunes vegades estalvia el treball de 
les polvoritzacions. Però si la invasió pren UJl 

caràcter general les polvoritzacions s'han de re
petir sovint. Els polvoritzadors a forta pressió 
embolcallen l'arbre en una veritable atmosfera 
insecticida, Ja qual fa que el pugó rebi, per ama
gat que. sigui, l'acció destructora de l'insecti
cida. 

Pel pugó_ verd la solució desinfectant haurà 
d'ésser clara i sabonosa. El tractament es pot 
fer a base de suc de tabac o de piretra. Fer bu
llir dê 12 a 20 grams de tabac per litre d'aigua 
i afegir-hi un cop l'aigua freda, 100 grams de 
sabó, per cada 10 litres d'aigua." Quan s'utilitza 
e1 piretra es fa la solució següent : 

Pols de piretra en flors o en tiges. 2' 5 qs. 
Sabó .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... I » 

Aigua ... · .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. 100 li t. 

La. pols de piretra s'obté fent assecar la plan
ta a l'ombra. El quilo de sabó ordinari es dissol 
en 50 litres d'aigua i es va afegint pols de pi
retra tot remenant. Al cap de tres elies la solu~ 
ció estarà a punt d'ésser utilitzada, afegint-hi 
a l'últim . mo:qJ.ent els so· litres d'aigua que fal
ten. 

Fruiters que es 
. de ntil 

poden conrear 
metres d'altitud-

, 
a mes 

E N tota la carena pirenenca, i a _altures de 
més _ de mil metres, llevat d'algunes ex

cepcwns, com Cerdanya, l'arbre fruiter no es 
conrea poc ni molt. Al marge d'algu'n camp es 
troba una pomera i espontàniament avellaners, 
però ni aquella ni aquests són objecte de la més 

petit~ atenció. 
És evident que al ll_arg del Pireneu es podrien 

conrear arbres i q_rbustos capaços de pagar les 
despeses- i de produir un benefici considerable. 

Aquest conreu · podria tenir més importància · 
. que la que de cop d'ull es suposa. A més de 

mil met.t;:es d'altitud els terrenys plans són es-
. cassos, però abunden les feixes estretes i els ro
dals que no tindran més que quatre o cinc. me
tres ·de pla amb un tou de terra per a plantar. 

Aquestes feixes i aquests petits rodals són gai
rebé impropis pels conreus de cereals i llegumi
noses, a causa de no · poder-se trebaUar amb ani
mals. 

Hi ha encara una altra mena de terrenys, de
pendent tan pronunciada· i dels quals el Pa-
11ars n'és un exemple, que sembla estrany que 
els homes s'hi puguin aguantar per a treba
llar-los. 

Per a tota_ aquesta classe de terrenys seria 
convenient que es medités la possibilitat de subs
tituir una gran part dels actuals conreus per 
altres de· més remuneradors. Remuneradors en 
el doble sentit de treball mínim i benefici màxim . 

A Cerdanya, on la plantació · de pereres ocu
pa moltes dotzenes d'hectàrees, l'explota~ó 
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d'aquest arbre dóna beneficis importants . Hi ba 
hagut anys que l'import de la venda de les peres 
ha pagat quatre vegades el valor- de la ·terra . 

Les peres de Cerdanya, o de Puigcerdà, com 
alguns anomenen, tenen molta acceptació a Bar
celona, i més ·encara en diverses ·ciutats del L len
guadoc· i a París mateix. Una gran part del Pi
reneu es troba en condicions anàlogues a les de 
Cerdanya, i podria també produir el mateix 
fruit. Una gran part de la producc:ó de per-es 
de Cerdanya és madura per adal-es cull per 
l'octubre, verda-, època en què la fruita asso
leix un fort preu. 

I no és solament aquest arbre eL que es pot 
conrear. La pomera, de variet.at tardana, seria 
igualment un arbre que s'hauria d'estendre. 

Després dels arbres en el Pireneu hi caben els 
arbustos. A · mil. metres d'altitud es poden con
year amb .forts rendiments la ger·dera, el riber, 
l'aromer i l'avellaner. A Provença el conreu 
d'aquests arbustos i a altures de ·mil i més me
tres dóna bons resultats. 

Les millors varietats de gerderes són Pilat i 
Harnet. El riber preferit és el que produeix les , 
groselles en raïm, anomenada cirera i versalle
sa. De l'aromer, arbust que dóna per fruit la 
grosella negra, és la varietat de Nàpols la més 
apreciada pel comerç . Aquests fruits collits verds 
es poden remetre a llargues distàncies. Per a què 
es vegi la importància d'un sol d'aquests con
reus, la comarca del Dijonais, E;n 1926, va obte-
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nir de 30 a 40 mil francs per hectàrea de la gro
. sella negra . És veritat que aquell any fou ex
traordinari ,. però un rendiment només de la mei-

1 

tat és certamerít ben remunerador. 
E l conreu de l 'avellaner seria indubtablemen t 

profitós. A Dorres, població de Cerdanya, a r.8oo 
metres d'altitud, l'avellaner s'hi fa espon tània
ment. Està clar que l'avellana és petita, però és 
evident que plantant varietats apropiades o fins 
Ja mateixa que dóna el terreny, però degudament 
cultivada,_ el major volum del fruit i la rapidesa 
de la fructificació en seria la natural conseqüèn
cia . 

Un altre dels conreus que segurament seria re
munerador- fóra el del maduixer. E ls maduixers, 
com se sap, naixen i fr ucti:fiquen espotttàniament 
en tot el Pireneu i a les altures que ens referim. 
Si la gent pirenenca no cull i expedeix les ma
duixes que la naturalesa dóna de franc, és per
què el treball de collir-les és molt gros. En can
vi, els mad uixer s conreats en un petit espai i 
amb la dècima pàrt de temps, se'n pot colli r 
igual quantitat que les .aplegades anant pel 

. bosc. Les maduixes del Pireneu madureu per 
l'agost ; temporada en qtLè la fruita va molt_ cara. 

Les com-unicacions ·amb automòbil han escur
sat molt les distànc-ies, i això permet la pràcti
ca- de cultius que dotze anys enrera no haurien 
estat . econòmicament possibles. 

Cal que els pagesos interessats meditin un poc 
aquestes línies. M . R. I V . 

La lloca i la incubadoFa 
Així que naixen els pollets 

Q UAN 1a incubació s'ha realitza t IJ.aturalment , 
amb la gallina, no cal preocupar-se dels 

pollets . Així que els pollets .surten de l 'ou , la 
lloca els posa novament sota l'ala, privant-los 
quasi d'aire i procurant no fer cap moviment : 

·Al cap de set o vuit hores, la gallina s'aixeca i 
obliga amb moviments d'~cí i d'allà a què els 
pollets la segueixin. 

Els pollets picotegen sense que per a1xo engo
Jeixin res, i no triguen gaire a piular de fred . 
I,lavors la gallina els torna a prendre· per a es
calfar-los. Aquesta funció es repeteix una dot
zena de vegades al primer dia de la naixença, 
de manera que en regtm natural els pollets es 
passen tot el primer dia sense tastar cap a]i: 

, ment. 
L'endemà, o sigui el segon dia de naixença, 

la lloca comença a gratar la terra per tal de 
trobar algunes larves o cuques, o a lmenys algu
nes par tícules de granes per a oferir-les als seus 
petits . 
· Si la lloca és tancada a un galliner es dóna als 

pollets engrunes de pa torrat, en poca quanti
tat , com primer exercici del tub digestiu. La 
verjtable alimentació no deu corp.ençar fins al 
tercer dia . 

Amb el sistema artificial de cria, o sigui amb 
la incubadora, la naturalesa deu ésser ~1 guiatge 
dels pollets. A mida que els ous van eclosionant 
es deixen vint_-i-quatre horès dint re la op1ateixa 
incubadora, o bé es colloque1í en u na assecadora 
calentada per petroli, gas o electricitat, o senzi
llament dessota un edredó. Sigui la que es vulgui 
l'assecadora utilit zada, els pollets hi hauran 

' ' 

\ 
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d'estar _almenys sis 9 set hores seguides . Al cap 
d'aquest temps és precís airejar-los un poc, po-
sant-los damunt de sorra; en llo.c tancat si el 

temps és fred, ~ al sol si fa bo. "Els granets 
de' sorra els serveixen ·per a exercitar el bec, al 
mateix temps que tot el cos, i principalment els 
membres, potes i ales fan un gran exercici. No 
passa molta estona que el piular dels pollets es 
va fent cada vegada més in·sistent. És que -el 
fred s'ha apoderat del seu cos i demanen una 
temperatura més benigna. Cal portar-los de nou 

· ::¡ l'assecadora. 
Al cap d'una hora es torna a repetir la funció, 

i així successivament durant quatre o cinc vega
des el primer dia. A les últimes dues vegades 
unes· quantes engrunes de pa torrat entre la sor
ra serv:ran de lliçó per a començar a distingir la 
matèria orgànica de hi mineral. ,. 

L'endemà els pollets començaran a menjar urra 
mica. És aquest primer dia i l'endemà els que 
_tenen veritable importància per a la vida dels po
llets. Per a evitar que es morin durant la pri
mera setmana és necessari estar per .ells els d'os 
primers dies que comen.cen . a , meu j ar. · , 

Els p~llets han d'eLminar el meconi o matè
ri.a que es troba en els budells així que han· nas
cut . Si el meconi triga massa a eliminar-se, la 
seva presència produeix una inflamació dels in
!-testins. Si, pel contrari, és _ eliminada massa 
av~at, es provoca una diarrea. Els mamífers te
t,en aquesta qüestió resolta d'una manera més 
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expeditiva. La llet de llurs mares durant els pri
mer~ dies és purgant, i això fa que .el meconi 
s'elimini a mida que les necessitats de l'organis
me ho reclamen. 

Però en els pollet:s la purga s'ha de realitzar no 
per cap substància·, sinó pel propi funcionament 
del tub digestiu. Aquest funcionament si és mas
sa intensa causa diarrea ; si és en poca intensi
tat causa restrenyiment . 

La millor manera de solucionar aquest con
flicte consisteix a imitar la naturalesa. Així, el 
primer dia de m~njar, es donarà als poUets cu
ques de preferència barrejades amb una mica 
de segones. Si no es tenen cuques llavors es do
narà farina molt grossera de civada. Cada hora 
es donarà un pinso, però amb molt poca quanti
tat, de forma. que el primer dia de menjar els 
pollets consumiran dotze pinsos . 

. · El segon elia es donar~ el menjar a cada hora 
i mitja,· donant doble quantitat a cada pinso . · En 
els elies successius els àpats s'aniran reduint fins 
àls vuit dies, que llavors amb ci;c àpats diaris 
en tindran p~ou. Durant aquests primers elies 
els pollets aniran m-enjant la classe· el' aliments 
que en definitiva hauran de constituir les futu
res ràcions. 

Tot el secret d'impedir la mortalitat dels po
llets consistei.x eti el tractament en la forma de 
menjar dels primers clos elies. 

L. GALLINAT 

Set anys de cria i engreix de porcs 

(Continuació) 

IIL-ALIMENT ACIÓ 

E NS interessa, en llllClar aquesta . tercera 
part, repetir dues notes interessants, ja 

indicades ant~riorment. La nostra explotació és 
pròpiament una fàbrica cle carn. Per a produir 
aquesta _ carn cal tenir en compte dos factors im
portantíssims: la quantitat d'aliment consumit 
i. el temps necessari per a produir-la.- Hem dit 
també que hem de mirar d'aconseguir la pro
ducció de . la carn en el mínim de temps, però 
sempre . te-nint en compte la -part econòmica de 
l'explotació, i que és en aquest sentit en el ·que 
alimentàvem els nostres porcs amb aliment bo, 
el màxim concentrat possible i intensamént, pe
rò sènse arribar al · màxim absolut. Ens expli
carem . . 

,, 

'. 

-

·Tots sabem que qualsevol animal necessita una 
determinada _quantitat d'aliment per a subvenir 
2 'les seves pròpies necessitats. Si donem a un 
porc la quantitat justa d' alime!lt que necessita 
per a viure, aquell porc no augmentarà gens de 
pes, únicament anirà vivint i per tant ens tro
ba,rem en el cas que no tan sols no ens rendirà 
re-?, sinó que serà . un capita1 que per no per
dre'l, cada dia havem de desprendre una quan-

-titat, que serà completament perduda, equiva
lent al valor de la ració de conservació o m-ante
nimeñt. 

Si dor.éssim a un porc una ració inferior a la 
necessària o sigui insuficient, podria tardar mé& 
e menys, segons l'edat i estat de carns, però a 

. la curta o a la llarga aquell porc es moriria. 
En canvi, a mida que a qualsevol animal de 

treball o de renda l_i anem donant una quantitat 
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superior d'aliment, superior serà també el ren
diment que d'ell en traguem. 
- Voleu entendre-ho millor? Comparem un porc 
amb un motor d'un auto, al cap i a la fi tot ésser 
viu és un motor, el carburant del qual és l'ali
ment. 

Per a tenir un auto parat, però amb el motor 
funcionant, necessitarem que ragi molt poca ben
zina . Si voleu posar el cotxe en marxa necessi
tareu apretar l'accelerador, obrir més l'aixeta rle 
la benzina, perquè si no ho féssim així, el mo
tor en 'trobar un treball superior a les seves for- _ 
ces, es pararia. És de l'escreix de benzina. que 
en treien un benefici, puix que d'un auto parat 
no en fareu cap servei. · 

En tot motor, per tant, i referint-nos ja als 
porcs, podem comptar la ració desdoblada en 

dues parts : la de manteniment, · que no pot re 
baixar-se, i la de profit, que és tot l'escreix en 
el consum d'aliment, de l'anterior. . 

Podem considerar que la ració de manteniment 
és una contribució que paguem a la naturalesa 
per a poder-nos aprofitar d'una indústria de ma
'-èria p.rima· viva, i aquesta contribució serà mé!' 
grossa per cada porc que passi per ks nostres 
corts, com més tem ps li tinguem o- sigui com 

més triguem a engreixar-lo . 
. La quantitat d'aliment que es necessita per a 
fer un quilo de pes viu és força semblant per als 
individus d'una mateixa espècie, i les variacions 
són únicament conseqüència de la diferència ra
cial, segons precocitat, i del règim aiimeutici, 
però per a simplificar, posem el cas en una ma
teixa explotació. Suposem que per a arribar un 
porc a assolir les cent carnisseres pes net,_ ne
~essitem, independentment de la quantitat indis .. 
pensable per a viure, uns quatre cents quilos de 
menjar, i que per a viure, un temps amb altre 
necessita el mateix porc almenys un quilo diari 
d'aliment. Fem els comptes, suposant dos en
greixos, un fet en nou ·mesos i altre en catorze. 
Nou mesos són 270 dies, que representen altres 
tants quilos, i _ catorze mesos, 420 dies, o quilos. 
És a dir, que el porc engreixat en catorze mesos 
haut'à consumit iso quilos de més (420 - 270 = 
rso); que l'engreixat en nou mesos per a fer el 
mateL--x pes, a part de tenir durant cinc mesos de 
més el capital aturat i exposat. 

I tot ai.---.;::ò és cert, per poc que hi penseu, veu
reu que és clar i la pràctica ho confirma_ amb ar-' 
guments tan convincents com són els drings . dels 
duros. 

Veig que em vaig apartant de] tema propla
ment d'aquest article, però què hi fa ! , ara que 
hi som no ens dol apretar per aquest costat, que 
és per on encara la :rutina del ramader català 
;nflueix en Ja marxa de la nostra ramaderia, 

,_ 
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per tant de l'economia nacional. Per altrÇJ. ban
da, tot - el que pot passar és haver de contÍ11llat 
la meva conversa ( !) amb els lectors un dia més. 

Doncs, sí, tot el que no sigui assolir les cent 
carnisseres pes net en deu mesos, és un mal ñe
goci, i ho és encara que guanyeu pessetes amb 
les vostres· engreixades, perquè _encara en gua
nyadeu més, que és del que es tracta. 

'Que n'ha fet de mal a Catalunya aquesta ma
leïda dita de què els porcs han de posar ossos 
abans ~'engreixar-los! Veiem; digueu-me si els 
ossos surten de l'aire del cel o si no compreneu . 
que són fruit d'un procés normal de nutrició. 
No hi ha pas cap dubte que els q_ue fan patir 
gana als porcs per a donar-los temps de posar 
ossos, com diuen, amb el temps també arriben 
a grossos i regularment de talla superior als -

- que surten de casa, però àra digueu-me, ¿és que 
es tracta de produir bestiasses com rucs, que el 
· c~ue pesa més són els ossos, o bé es tracta d'en
\greixar bé i ràpidament per a fer un bon ne
goci? 

Ja sabem que la precocitat tendeix en els porcs 
a reduir ]~ seva talla~ a f~r més fi el seu esque
let, però no tingueu por, doneu-li aliment mine
ral, i de pas un consell, no -us deixeu ensarro
nar, res de farines preparades, ni fosforines, ni 
romansos, ossos triturat:s o en pols, que és el 
més bo i· barat ; doneu-li, doncs, com us deia, 
alimentacó mineral en la ració diària i veureu 
com es fan els vostre_s porcs grossos i forts i ~rri
ben. . 2. gr~ssos sense agafar allò que en diuen 
dolor i que no és-altra cosa que ;flaquesa d'ossos 
per falta d'aliment mineral. Pel demés, recor
deu que els pesos forts no s~assoleixen amb ani
mals alts, sinó amb els llargs. 

Hem dit que donàvem als porcs molt de men
jar, però sense arribar al màxim absolut. De 
porcells, un cop desmamats, procurem que tin
guin sempre menjar a la sev¡:¡. disposició, per·ò 
no els hi posem en . molta quantitat de cop, puix _ 
que aleshores el trien massa 1 en fan rnalbé ; 
si en un dia, per exemple, una colla de garrins 
mengen sis galledes de menjar, els hi posem 
repartit en cinc o sis cops. El porcell té encara 
un païdor petit i per ta!).t menja poc d'un cop, 
i per aquesta raó se'ls en té de posar més so

vint. 
Pels petits, per tant, ja hem vist que els do

nem de cinc a sis àpats -per dia, i ·això no priva 
que s i a últ-ima h0ra ens sembla que els pot ha
ver quedat un recó buit, no els en donem encara 
un altre. Al tercer i quart mes, . els clonem de 
tres a quatre àpats diaris, i encara al màxim. 

De la mida de nodrissos en endavant, els do
nem dos àpats diaris i procurem que al cap d'un 
quart d'haver-los:lü donat l'àpat, tinguin la 
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menjadora buida i ben llepada. Això sí, que que
din tips, deixar que ells mateixos ens assenyalin 
la quantitat d'aliment, no imposar-los-hi nos
altres . 

De nodrís per amu nt, p~r tant, és quan no 
E>ls donem el màxim absolut, i això bo hem re
.solt després d'alimentar diferentment diversos 
lots d ' experimentació i haver comprovat en qui
na mida obteníem major rendiment de carn per 
quilo d'aliment. ~u els quatre primers mesos, 
en canvi, i sobretot els dos primers , hem vist 
<:_!Ue donàvem als porcs tant d'aliment com en 
volien, i això té una explicació que aviat com
prendreu. El màxim rendim~nt no correspon, 
hem dit, amb la ració màxima, però s'hi acosta 
molt ; com que a nosaltres ens interessa donar 
P-1 màxim d'aliment, amb el rendiment superior, 
èn el mínim de temps,. ens convé produir uú porc 
amb una capacitat i un índex de digestibilitat su
perior. Amb altres paraules : el límit que diem 
((màxim absolut» no és un límit fi_'{e, ni tan sols 
en els individus d'una mateixa raça, sinó que 
s'estira i s'arronça, segons la ·voluntat del rama
dec El rendiment depèn, per una part, de la 
precocitat de la -raça i d'altra, de saber ·aprofi
tar les bones disposicions dels animals, tant pel 
que es refereix a les quantitats d'aliment i rela
.ció nutritiva. 

Digi1em, abans de passar endavant , que rela- _ 

ci6 nulrit·iva és la proporció en què es troben en 
la rac.ió les unitats nitrogenades en relació amb 
les grases i hidrocaròonats. 

En les diverses fases de creixement i engrei..-,;:, 
donem les següent,s relacions nutritjves : 

Els tres primers mesos . . . R. N . 
Quart, quint i sisè mes . . . . . . R. 

I : 4 
I: 6 
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Setè i vuitè mes . . . . .. .. . . . . R. I : 8 
ové i endavant . . . .. . . .. . .. .. . R. N. I : ro 

(Els mesos es compten des del dia en que es 
desmamen els porcells.) 

En el següent quadro clonem els promltJOS 
dels aliments que han consumit els porcs en 
l'any 1927. 

MES 
ALDIE 'T CO. SUMIT PEl< PORC 

Ració diària Cada mes 

r.er o,8oo quilos 2..¡. quilos 
2.on 1,300 )) 39 ,. 
v~ 1,600 )) 48 ,. 
4·n r,8oo " 54 )) 

s.è 2,100 )) 63 " 6.è z,so·o )) 75 " 
7·è 3,000 » 90 lt 

8.è 4,000 )) 

r 

120 " 9.è 4,500 )) 135 )) 

6..¡.8 quilos 

Vàrem dir que el promig de matèria seca ne
cessària ·per a formar un quilo de pes viu va 
ésser en I927 de 3'683 quilos, equivalents apro
ximadament a 4' 300 quilos d'aliment. 

Al novè mes, per tant, els porcs, promig i en 
viu, feien 648:4'3 = I50 quilos, més ro que en 
pesaven de desmamats, fan r6o quilos (p_es viu). 

Els 3'683 quilos de matèria seca, equivalents 
a 4'300 grams d'aliment concentrat que han es
tat necessaris per a produir un quilo de carn 
o greix, hem dit que eren xifres donades com a 
promig. Els ):'end~ments en les diverses edats ba 
estat diferent. Ací posem punt per a continuar. 

ED. SIMó 

La millora de les races bovines pel mendelisme 

E LS mètodes de millora del bestiar estan ba
sats en la coneixença de l'herència . L'he

rència es manifesta per una· semblança entre els 
pares i els seus descendents .. Aquesta semblança 
afecta les formes, els caràcter'S i fins les parti
cularitats individuals. 

Els descobriments fets per Mendel ban aclarit 
els coneixements hereditaris, donant una inter
pretació especial de l'herència, la qual interpr_e
tació- ba rebut el nom de mendelisme. 

Factors hered1:taris i caràcl.e1·s . -A la base de 
l'herència es tr·oben cert nombre de factors here
ditaris. El factor hereditari és una potència exis-

tent en els reproductors, a la qual el descendent 
deu un caràcter determinat. 

Exemples : A la base del pelatge roig dels bo
vins es troba un facto r de coloració que porta el 
nom de factor roig. 

A la base de producció lletera es troben fac
tors de quantitat que regulen l'aptitud a la pro
ducció lletera de la vaca. 

S'entén per caràcte1' una qualitat o ¡}efecte en 
la conformació, unà particularitat qualsevol i di
verses aptituds, entre les quals les més interes
sants són: 

L'aptitud a la producció lletera ; 

... 

I 
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L'aptitud a la producció manteguera, 
L'aptitud a l'engreixameut; 
La precocitat. 
La qualitat, el defecte, la particularitat han 

estat trasmesos enterament, pel fet que el fac
tor hereditari que es troba a llu._r base és present 
en el fill. 

SubJ"ecte pU-r 'Í subjecte impu1'. - Els factors 
IiO podeu ésser trasmesos en ·dosi limitada ni 
fraccionaGa, perquè constitueixen unitats indivi
sibles . Però poden afegir-se unes amb altres, su
perposar-se, completar-se, etc., sens que 1~ seva 
natur~lesa íntima en quedi modificada. 

El subjecte engendrat pot ésser considerat en 
quatre aspectes : 

Primer. El fill no hereta el factor espe~ial 

d'una qualitat ni de la seva mare n.i del seu 
pare. En aquest cas no en posseeix n1 rastre, i 
cap dels gèrmens que emetrà en la reproducci~ 
no portarà el factor de la qualitat en qü.estió. Per 
consegi.1ent, serà incapaç de .transmetre als seus 
descendents el factor de la qualitat de què es 
tracta, i aquest factor no apareixerà e¡;¡tre els 
descendents d'un reproductor ulterior, encara que 
posseeixi dit factor. 

Es pot indic~r pel signe + el fet de què -el 
factor ha estat transmès, i pel signe -'- quan no 
ho ha estat. L"es aptituds, doncs, d.el subjecte 
qtÏt~ ens ocupa seran representades pels signes 
convencionals - -. 

Segon: Et :fill hereta tan sols de son pare el 
factor especial d'una qualitat. Per consegüent, 
posseeix. el factor una sola 'vegada, podent atri
buir-li els signes + -. Llavors es diu qúe el 
subjecte és impur, i tan sols el . so per 100 ·dels 
gèrmens que <Smetrà per a la reproducció porta-

. ¡ran, en dosi simple, e~ factor que és la base de . 
la qualitat en qüestió. Els altres so per 100 de 
gèrmens no posseiran la qualitat, comportant-se 
com. si povinguessin d'up animal en el qual · el 
factor hi estigués absent. 

Tercer. El descendent hereta el factor espe
cial d'una qualitat de la seva mare; la posseeix, 
per consegüent una vegaóa i tindrà per · sig
nes - + . Aquest subjecte es . troba en igualtat 
de condicions que el precedent, puix que el re
sultat hereditari és el mateix, sigui èl que sigui 
el par~ que forneix el factor. Contràri~ment a la 
teoria admesa per certs autors, la in:B.uència del 
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mascle i la in:B.uència de la femella són idèn
tiques .. 

Q~art. El descendent hereta al mateix temps 
.el factor del seu pare i .de la seva mare, i per 
consegüent el . posséeix du es vegades·. Aleshores 
tindrà els sign!=S + + . En aquest cas es diu 
que és pur. Tots els gèrmens fecundant$' d'aquest 
subjec~e portaran en dosi simple el factor de qua
litat en qüestió. 

Com exemple es pot prendre ·una raça pura, la 
raça J ersey, coneguda de tothom. Quan s' aco
blen un torn i una vaca. de raça J ersey, els gèr
mens el' aï:n bdós reproductors són portadors de 
factors hereditaris propis de la raça : pelatge groc 
pàllid, conformació característica, alçada, volum 
i gran riquesa de mantega. Tots els descendents 
rebran dues vegades els factors en- qüestió .i se
ran purs, o que és el mateix + +. Si un d'aquests 
animals es creua amb un subjecte d'una raça que 
no posseeixi- cap d'aquestes característiques, els 
productors sols reben tots aquests factors here
ditaris de l'ascendent de la raça de J ersey, i per 
consegüent estan compresos en el segon i tercer 
cas, m~s amunt expressats, els q_uals tindran per 
·sign<i!s convencionals - + , si el' toro és de raça 
J ersey, i + - si la vaca és de raça J ersey. 

:P-artint de la idea que la producció de mantega 
està sota la dependència de factors de quantitat, 
compOTtant-se de la mateixa manera que els fac
tors de qualitat que determinen .]a · coloració, cosa 
que científicament no est_à encara comprovada. 
Si considerem un d'aquests factors isoladament, . 
aquèsts animals impurs, acoblats entre ells, eme
tran en la reproducció el so per Ioo de gèrmens 
que no contindran pas el factor en qüestió, i per 
consegüent hi haurà un cert nombre de descen
dents que no el rebran _ni de llur pare ni de llur 
mare, cas que ·està representat pel primer. d~ls 
exposats més amunt, els signes dels quals 
són--. 

En conseqüència es podèn agrupar· tots els in-
dividus en quatre classes : 

els + + purs, 

els~ ~ ~ ¡ impn~s, 
els - - que no han rebut el factor o 

senziLlament desheretats. 

.F órmt~les hereditàries i Llinatges purs. - Es 
dóÍ1a el non\ de fórmula hered·i1ària al conjunt 
de factors hereditaris que posseeix un animal. 

EL MILLOR MATERIAL 
PER A COBERTES 
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Aquesta fórmula és anomenada senzilLa quan 
comprèn un petit nombre de factors; complexa, 
en estar composta de molts factors. É:s la fór
ruula heredi~ària que regula l'herència en el re
productor i que en determina el seu valor. 

Fac¿ors dominants i fac¿oys recessius. - Els 
individus que possee~xen la fórmula hereditària 
senzilla i els caràcters dels quals despr.és d'haver 
desaparegut a la pri~era generació apareixen de 
nou en una o altra de les generacions següents, 
fenomen que abans es designava· per atavisme, 
f:'anomenen Tecessius. 

En l'exemple posat més avall el color roig és 
recessiu en relació al pelatge negre. El factor que 
es troba a la base del negre, man1festant-se exte
riorment, a la primer·a generació, porta el nom 
de dominant. 

Per consegüent, hi ha factors hereditaris do
minants i factors recessius. El factor recessiu 
pot esdevenir dominant enfront d'un altre fac
tor, 

Exemple : el pelatge negre en els boyins és 
clomina.nt respecte el pelatge roig.. Quan àpareix 
el roig després de la unió de dos negres impurs, 
s'anomena recessiu. Però ·aquest ròig recessiu en
front del negre és...dominant vis a vis del roig 
pàUid o g~·oc. El valor dels mots <Cdominantn i 
«recessiu» és, doncs, relatiu i depèn del factor 
que serveix de punt de comparació. -

1~ est~lt.a ts de la un·i6 de .Stt.bjectes : a) purs ; 
b) impft.rs. - Reprenent la proporció de més 
amunt on hi havia : 

2S per roo de negres purs . 
so per roo de negres impurs . 
2S per roo de roigs purs. · 

Es remarcarà que exteriorment els purs i 
els impurs no es diferencien. Solament l'expe
riència podrà indicar d'una manera certa els se
nyals distintius. 

Si aquest 2S per roo de negres purs es repro
dueixen entre ells, donaran únicament negres 
purs pel fet de què els factors que donen el ne
gre es troben en dosis dobles. 

Negre pur .. X .. Negre pur 

11111111 
Tots els productes negres són purs. 

El 2S per roo de r01gs purs, reproduint-se en-

IOS 

tre ells, donaran solament r01gs purs, pel mateix 
motiu . 

Roig pur Roig pur 

Tots els productes r01gs , purs 

El so per 100 de negres impurs reproduïts en-
tre ells es dissociaran de nou, obtenint. 

2S per 100 de negres purs. 
so per roo de negres impurs 
2S per roo de roigs purs, 

i així successivament. 
Si, pel contrari, es fa reproduir un negre pur 

amb un negre impur, tots els productes seran 
negres, i entre ells el so per 100 seran purs i el 
so per roo impurs. 

Neg-re 
pur .. x .. Negre 

impur 

li 'l'lli 
so per roo de negres J?Urs. 
so per roo de negres impurs. 

Si es designa el factor negre per N, tots els 
gèrmens . sortits del negre portaran el SO per IOO 

deN, de negre impur, i so per roo de roig, R, 
de forma que, 

Gèrmens emt:sos Gèrmens emesos 
pel negre pu r pel negr~impur RESULTA1S 

+ - N T negre pur. 

+ R = NR negre 1mpur. 
N + negre pur. 
N + R NR negre 1mpnr. 

o sigui, dos negres purs per dos negres impurs. 
Si, pel contrari, es fa reprod~ir un roig pur 

amb un negre impur, el so per roo dels produc
tes seran negres i el so per roo roigs. 

Tots els negres seran impurs, mentre que tots 
els .roigs seran purs. 

Gèrmens em ' sos Gèrmens em l' SO• 
RES ULl ATS pel neg re impur p l roig pur 

N + R NR negre -1mpur. 
R + R RR r01g pur. 

+ R TR negre 1mpur . 
R + - R R toig 1mpur. 

així successivament. 

/ 
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Quan en lloc de considerar dos factors se'n 
consideren quatre presos isoladament, es com':. 
porten· de la mateixa manera que en la forma ex
pressada més amunt. Les 'combinacions que es 
proçiuei.xen per la dissociació de dues formes pa
rents són necessàriament més ·nombroses. Així, 
el nombre d'individus que tenen una fórmula he
reditària diferent augmenta ràpidament, puix que 
el nombre de combinacions possibles és en pro
porció del nombre de factors en presència. 

Amb 2 factors hi ha 4 combinacions possibles. 
Amb 4 factors hi ha r6 combinacions possibles. 
Amb 6 factors hi ha 64 combinacions possibles. 

I així en el successiu. 
S'ha de notar que exteriorment molts d'aquests 

individus s'assemblen, malgrat que llur valor he
reditari sigui força diferent. 

Causes de fracàs dels antics mètodes de mi
llorament. - En molt pocs indiVidus les quali
tats es trasmeten fidelment, perquè no estan fixa
des. Si els subjectes en qüestió continuen repro

duint-se sense direcció o treball de selecció, asse
nyadamE)nt conduït, les fórmules d'aquests indi

iTidus, per les diferències que presenten entre si 
es descomposen i es dissocien com els impurs de 
més amunt. La casualitat reconstitueix a vega
des una fórmula pura, però aquesta es descom
posa ben aviat, pel fet de què els animals que 
la posseeixen s'acoblen amb subjectes que tenen 

una altra fórmula hereditària. ·Les fórmules he
reditàries que els distingeixen de la massa són 
per dissociacions successives portades cap a la 
mitjania, i la mJlora no pot progressar, i això 
tant pels defectes com per les qualitats . . 

Les fórmules hereditàries dels individus que 
descendeixen per sota de la mitjania es recons
titueixen pel mateix ~otiu, i els descendents 
d'aquests subjectes en ll~c de esdevenir cada ve
gada més dolents, per reconstitucions successi
ves conseqüència de llur unió amb animals que 
posseei..'<en una fórmula hereditària més bona, 
són conduïts cap a la mitjania. 

DI AB È T·l C S 
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Les òptimes combinacions de factors heredita
ris que es produeixen fortuïtament, donen @ls 
subjectes extradrdinaris que apareixen inespera

dament, els quals reuneixen un conj1:1nt de quali
tats superiors als bans individus de la raça. Si 
aquests s'acoblen amb individus amb fórmules 
hereditàries menys favorables, la seva fórmula 
hereditària es dissocia en la descendència i des
prés d'algunes generacions no es troba en els 
dlescendents .les qualitats que distingeixen als 
passats . Aquesta és la· principal raó del fracàs 
c'els mètodes de cria que s'empren per la millora· 
d~ tots . els individus. 

Un savi amenca, el doctor Pearl, aplicà 
aquest mètode _a la selecció de les gallines. Es
collí gallines que haguessin post almenys 160 

ous per any, acoblant-les amb galls provinents 
de gallines ponedores de més de 200 ous el pri
mer any. A pesar d'aquests rendiments elevats, 
el valor dels descendents disminuí de gener:ació 
en generació, i al cap de poc temps el promig 
:d;el rendiment era el mateix que el de la raça a 
la qual pertanyien les gallines·. Les gallines 
del doctor Pearl no havien pas fixat el ·çaràcter 
econòmic o quàlitat ; eren senzillament subjec

tes impurs . 
Per a mantenir un rendiment elevàt amb aquest 

mètode, la selecció deu ésser permanent i apli
çada a cada generaçió. Així que el ramader cessa 
d'intervenir, el promig de-la producció retorna 

cap a la mitja general de la raça. 

Els mètodes nous. J.sola111.ent i fixac·i6 de ti

f>us extraordinaris. - L'experiència ens ense
nya i la teoria del mendelisme ho confirma, que 

per a reeixir en ramaderia és necessari co~en
çar per isolar de la massa els primers indivi
dus extraordinaris que apareguin, i com en la 
millora de plantes, d'on es parteix d'una llavor, 
ací també s'ha de - partir d'un nombre reduït 

d'individus escollits. Després d'haver sostret de 
la massa aquests individus extraordinaris, cal 
donar fixesa a llurs factors hereditaris, fent-los· 

el vostre pa és el ~wieback 
per a Diabètics·, de la casa 

ESTEVE RIERA 

Consulteu e I vostre Metge 

Fàbrica i Central de vendes: MALLORCA, 307-309- Teléfon 2 G. 
Casa Matriu: RAMBLA CANALETES, 9 - ·11 - » 2766 A. 

MARCA RI!GISTRA DA S u e ur s a I: P O R TA L D E L ' A N G E L, 1 8 - » 4869 A. 
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reproduir entre ells o unint-los a altres indivi.: 
dus posseint una fórmula hereditària idèntica a 
la seva. Si ]'atzar triga a oferir combinacions 
apropiades, zootècnj.cs aciençats poden provocar 
l'aparició a condició que tinguin a la seva dis
poslclO, com material de cria, animals en els 
quals s'hagi determinat prèviament la fórmula 
hereditària . 

Per a donar a les famílies obtingudes d'aques
ta forma el màxim de qualitats es van eliminant 
els factors que són . desfavorables, intensificant, 
pel contrari, els que són útils, de manera a ob
tenir individus capaços de transfor~ar econòmi
cament els aliments que consumeixen ~n produc
t\es per a la venda. Aquests individus seran 
multiplicats per a ésser a seguit disseminats en 
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la massa on, a la primera generació llur influèn
cia serà preponderant- gràcies a la fixesa de llurs 
factors hereditaris. 

L'acció d'aquests individus millorats deurà 
perllongar-se molt temps, la qual serà reforçada 
per l'arribada incessant de reproductors escollits 
amb • la mateixa fórmula hereditària. Gràcies a 
aquesta influència persistent durant moltes ge
neracions aquests animals millorats impregnaran 
cada vegada més a llur descendència de les qua
litats que els són pròpies i fixaran poc a poc en 
la massa els factors econòmics que composen 
el patri¡;noni del bestiar millorat . La massa serà 
definiti.vament absorbida gràcies a l'acció con
tínua i metòdica de l'element millorat :fi.'{at. 

PROF. J. -L. FRATEUR 
Director de l'Institut Zootècnic de Luvaioa 

CALENDA RI 

ARRIL- MAIG 

Vinya i vi. - Es fan treballades a la vinya 
per tal de mantenir en bon estat la terra i prin
cipalment neta d'herbes. És necessari que ]a ter
ra conservi tota la humitat possible per a man
tenir la frescor indispensable a una •vegetació ac
tiva. 

Cal així mateix destruir els llimacs i altres 
bestioles perjudicials . Un dels animal més fa
vorables a la destrucció de llimacs i de molts in
sectes és el taup. En una vinya on hi hagi taups 
Jes plantes són molt respectades. ' 

Es continua ensofrant la vinya i es dóna el 
primer tractament contra el tpildiu i el black-rot, 
majorment si el temps és · humit i calorós, puix 
que un temps així és molt favorable a la propa
gació d'aquestes malures. 

Contra els cucs blancs i la filloxera s'utilitza 
el sulfur de -carboni. Contra la clorosi una solu
ció de sulfat de ·ferro. També es practica el pri
mer tractament contra l'antracnosi per una so
lusió cúprica al 2 per roo, de preferència a la 
barreja de sofre i calç o guix i sulfat de ferro 
finament polvÓritzat, la qual barreja no sempre 
dóna bons resultats. 

Protegir els brots i branquillons contra la tra
muntana lligant-los amb ràfia. 

Els vins embotellats s'han d'inspeccionar ; el 
vi de les ampolles tèrboles s'ha de treure, reco
llint el vi i tractar-!o segons la malaltia. Tot 
el botam serà ensofrat i per als vins que no es 
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conservin bé s'haurà d'utilitzar el metabisulfit de 
potassa. 

A 1·b1-es jn~ite1·s. - És necessari aplicar les so
lucions insecticides per a co~batre les plagues 
d'orugues i pulgó, amb especial cura dels pres
seguers, si el temps és, sec. 

Curar així mateix d'escapçar els estudiants i 
els brots paràsits . Adobar amb fems o matèries 
inorgàniques. Podar els tarongers. Regar mode
radament. Empeltar en escut els olivers . 

Trumfes o panrl!tes. - Ai.-TI que apareixin les 
primeres fulles s'haurà de començar a calçar les 
trumferes a fi de què les patates quedin setena
des i no verdegin com ho fan les exposades a 
la llum. 

Les treballades demés tindràn per objecte dei
xar el camp amb .les regues corresponents per 
a poder regar . 

Bledarave sucre1·a. - Mitjançant un cultiva
dor especial es tallen les remolatxes entre dues 
terres, deixant eu les línies únicament les mates 
espaiades de 2 a 3 centímetres. D'entre aquestes 
mates s'escolleix la remolatxa més vigorosa, .i 
amb molta cura s'arrenquen les altres. D'aquesta 
furma les bledaraves que quecli11 en el . camp 
s'aprofitaran totalment de les substàncies nutri
tives que continguin. 

Fanatges. - Es dalla la pnmera herba dels 
prats artificia1s, es reguen els alfalsos i es pot 

• 
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fer pasturar el trefle, herba fe, veça i altres far-

ratges sembrats per febrer-març. , 

Es pot sembrar alfals, · col geganta, remolat

xes grosses, sorgo o meuca dolça, trefle, herbes· 

de prat, guixes, llovins, llenties, moresc, blat de 

moro, sulla i colza. També es sembren carbasses . 
• 

I f orta. - Es fan trebal.lades a les fasoleres, 

bledaraves, cols, pèso l ~ i faves tardanes. Es sem

bra enciam, col i rave, porros, pastanagues i fa

sols banyolins o negres. S'escapsen tomateres, 

pebroteres i albergínies. 
Es sembra api , carabassa , col de repoll, de 

Brusselles i de Milà, xirivies, espàrrecs, espinacs 

1 raves. 
Es continua la sembra de . melons i comença 

ia de síndries . 

Els animals. -La pnmavera, amb la seva te

bior, desperta els organismes que el fred ha es

mortuït: els paràsits de la pell, tant en l'aviram 

com en el bestiar de llana i de pèl ; els ous dels 

paràsits que en les aigües i les herbes passar·an 
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a l'aparell digestiu o respiratori, i en fi tota mena 

de microbis . 
La desinfecció dels galliners i de les altres 

habitacion~ per a animqls , la dels. abeuradors , 

menjadors ; tots els atuell s que estiguin en con

tacte mediat o immediat amb els animals, s' han 

de tenir ben nets. 
Els paràsits de la pell arriben a matar els ani

mals. Les lloques plenes de polls acaben per mo

rir-se en el mateix covador ; els porcells ·carre-

. gats de socarró no augmenten de pes ; les ovelles 

amb ronya acaben pet= :morir de misèria fisiolò

gica ; els animals de peu rodó amb ronya o tinya 

s'enflaquei,.'Cèn de tal manera que a penes poden 

treballar ; la ronya de les orelles dels conills des

pobla per enter els conillers. 
Epoca pe cr!es la primavera, es deu posar tota· 

cura en les mares i els petits. Les mares ban 

d'anar tipes per a teni~ força ll et. · Els petits no 

~'han de desmamar de cop i volta, sinó de mica 

en m1ca . 
Cal anar també en compte amb els canvis sob

tas de temperatura, puix que els refredaments en 

tota mena d'animals joves són molt perillosos. 

NOTICIARI 

LA TASCA DE L'INSTITUT AGRICOLA CATALA 

· En Ja darrera ses ·ió de la Junta directiva de l'Ins

titut Agrícola Català de Sant Isidre, el pres:dent, se

nyor baró d'Esponellà, va donar compte de diverses 

gestions practicades per a millorar les condicions d'ad

quisició de gasolina per als tractors destinats a treba

llar la terra. 
Es va anal it zar detingudament la deplorable situa

ció creada per l'elevació dels drets de . Duanes de 

F rança, i es va acordar adreçar-se al cap del Govern 

demanant-li que faci el possible per atenuaT els per

judicis que s'ocasioneu a importants branques de la 

proci uc.ció agrí cola, o per a proporcionar compensa

cions equivalents a les pèrdues qua11tioses que s 'ex
perimenteu. 

Pel que fa al projecte de reforma de la legislació 

<l'aigües, com que de moment tau sols es coneixen els 

lleugers extractes publicats per la premsa, es va acor

dar que el senyor president s'adreci al --;:ninistre de 

Foment expressant-li la temença que es dificultin les 

qbres de petit regadiu i que es mermin els drets del 

propietari, esperant a formular raonades observacwns 

sobre el projecte esmentat , un cop es publiqui el dic

tamen que ba de clonar la Secció de Reforma de la 
l~ropietat. 

El senyor baró d'Esponellà va manifestar que des:. 

prés cl'tma laboriosa preparació podien clonar-se per 

acabats els estudis fets sobre les crisis que travessen 

dues importants produccions forestals, la de les fustes 

• 

• 

i la del carbó, ·i que s'ha :fixat per als elies 12 i 17 

d'abril la celebració de dues assemblees destinades, 

~·espectivament, a tractar dels elits problemes. 
Les dites assemblees se celebraran a ·]'estatge de 

l'Institut, a les deu del matí dels dies esmentats , i 

portarà la iniciativa ~le la primera I' Agrupació Fores

tal i de la Indústria de les Fustes d'Espanya, comp

tant amb la cooperació de l'Institut, i la segona ani

rà a càrrec de l'Institut, que s 'ha posat prèviament en 

relació amb els més ~ignificats elemeli ts forestals dc 

Catalunya. 

L 'EXPORTATIO DE LES PATATES PRIMEREN

QUES. 

La Gaceta del 15 de març publica Ulla reial onhe 

disposant : 
Primer. Qtte s 'autoritzi la lliure exportació de la 

jJatata primere.nca, sen e assenyalar cap termini, clo

nada la importància de la collita, eu el present any. 

Segon. Que el term~ni de dita exportacip comen

·çarà a regir n partir de la data de la publicaéió 

d'aquesta reial ordre, i acabarà el IS el 'agost vineñt. 

Tercer. Que la repetida exportació s'haurà de por

t ar a cap per Ja . línia marítima del litoral del Sud 

i Llevant, eles de la província de Màlaga :fins a la 

de Girona, inclòs, i per les t errestres eles d'aquesta 

da-rrera provincia i la duana d'Irún, i 
Quart. Que per les duanes es cloni compti a la Di-
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r"ecció general del ram, de totes les sortides que es 
facin, a fi de conèixer la marxa de 1 'exportació. 

LE8 DIFICULTATS -A LA IMPORTACIO DE-FRUI
TA ESPANYOLA A FRANÇA. 

El president de l'Associació de la Premsa, senyor 
Francos Rodríguez, ba rebut el següent telegrama de 
la Federació Espanyola d'importadors de fruites, a 
París: 

«La Federació Espanyola d'importaaors de fruites, 
justament alannada clavant la situació gravíssima que 
provocarà 1 'augment de tarifes duaneres per a les ta
ronges, plàtans, llimones, etc ., votat pel parlament 
francès, crida l'atenció del Govern espanyo1 sollici
tant realitzi .gestions mgentíssimes i immediates per 
a l'anullació de 1 'esmentat auglüent. 

»Ultra la mort segura i fulminant de la importació 
agrícola llevantina, perjudicarà la tercera part del nos
tre balauç comercial, i originarà una greu situació 
per a les _ poblac~ons llevantines i l'atur segur en ge
tferal. . 

»Li preguem en gran manera ajudi campanya per a 
la consecució immediata dels fins exposats, com tam
bé llur divulgació, a la premsa espanyola.» 

EL MITING DE ·RABASSAIRES A MARTORELL 

Tal com estava anunciat, tingué lloc a Martorell el 
míting- dels rabassaires. La sala d'actes de la societat 
«El Progrés de Martorell» estava plena de gom a gom. 

'En el tren que arriba de Barcelona a un quart 
d'onze, vingueren els que havien de prendre-hi· part, 
els quals s'adreçaren immediatament al local on ha
via de celebrar-se l'acte. 

Als voltants de dos quarts d'onze, el president de 
la Unió de Rabassaire?, senyor Francesc Riera, obrí 
I 'acte i adreçà una salutació als oradors i als treba
ll~dors de la terra, i tot seguit clonà compte de les 
gestions realitzades fins a la da-ta, les quals hau do
nat per resultat I 'assoliment d'una part de les rei
viudicac:ions dels rabassaires. 

Explicà de q_uiua manera els països que van a l'a
\'autguarda de la civilització protegeixen l'agricultu
ra, fent que l'obrer del camp esdevingui propietrui 
dc la terra que cultiva, i acabà exhortant els rabassai
res a perseverar en la unió, amb la qual han d'assolir 
la victòria de-finitiva. · 

Una ovació entusiasta acollí les darreres paraules 
d'En Francesc Riera. 

'· 
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Tot seguit feren ús de la paraula els senyors Ama
deu Aragay, Emili Junoy i Lluís Companys. 

En acabar l'acte, En Francesc Riera donà cOJnpte 
del comunicat que havia tramès la Unió de Rabassai
res · a la aJunta de Reintegración a los Campos•, en 
el qual li deien que si aquella Junta volia assaben
tar-se de la causa per la qual els pagesos abandonaven 
els camps, podia assistir al míting que anaven a or
ganitzar; i que aquesta Jw1ta haYia contestat que no 
podia assistit·-hi ni trametre-hi cap delegació, però 
que aquells problemes j::t eren objecte d'estudi per 
part de l'esmentat organisme. 

Hom lfegí un telegrama que adreça\·eu al Govern 
demanant que es dictin lleis que impedeixin que el 
rabassaire e vegi despo seït de la terra que ba culti
vat durant llat·gs anys. Fou aprovat per unanimitat i 
el president donà per acabat 1'acte. 

Durant la celebració del míting regnà uu entusias
me indescriptible tots els oradors foren llargament 
aplaudits. 

VISITA AL DIRECTOR D'AGRICULTURA 

Una comissió de fabricants d'oli de cànem i llavors 
exòtiques, ha visitat el director el' Agricultura per a 
pregar-li que. es redueixi la deS:nfecció del elit pro
ducte a la inspecció pel servici de sanitat. 

MALURA DE LES- PATATES 

La collita de patates a les Boques de l'Ebre es veu 
molt desmillorada per la malura que s'hi ha posat, el 
«cadeq», que destrueix moltes plantes. 

Ur FULLET D'ARBRES FRUITERS 

El Cou~ell provincial de Fon1ent ha acordat fer una 
segona edició del fullet que publicà el senyor Font, 
el' Amer, vista la demanda per d;ta publicació. 

PROTECCIO ARA JZELARIA 

S'hauran d'augmentar els drets de duana per a tota 
mena de bestiar que entri de fora, puix del contrari 
els nostres ramaders no podran criar ni cavalls, ni 
vaques qe llet ni bestiar de carn, tii gallines. 

Tal és la substància d'un articl e d'un ben desenrot
llat article que el senyor Ròsich ptiblica en el Rut
Jletí de la Fede1·aci6 Sindical Agrària~ dc Girona. 

r~~~~~~ ~~~~~~~, 

~ Agricultors! ENOSQTERQ i~~Ltoi~:~~R~i~~ ~ 
~ 50· grams per hectòlitre, barrejats al vi al temps d'envasar-lo, en fer el primer trafegament, '){¡ 
'/{ o en: qualsevol temps, basten per a preservar-lo de tota alteració i miilorar:lo notablement 'll 
@ ® 

~ Dipòsit principal: Magatzem de drogues de J. URIACH -i c.a, Bruc, 49, BARCELONA ~ 

'I{ 1 quilo per a 20 hectòlitres 15 pessetes. - 1/2 quilo, 8 pessetes W 

~ De venda en les principals drogueries de Catalunya Demaneu m.ostres gratis per un hectòlitre de vi ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' ,_ 

· - ~ ·~ ·~~~~~---------~--~----------------------------------, 
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EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT PESSETES UNITAT 

I 
PESSETES 

ADOBS CEREALS -
' 

Superfosfat d'os, 18-20 per Blat 
roo d 'àcid fosfòric i r !2 Froment de Castella ... ... 100 quilos 51'- a 52'-
per 100 de nitrogen ... 100 quilos 16'so Xeixa de la Manxa ... .. . . .. • sz'- a sz'so \ 

Supedosfat de calç , r8-2o Froment de la Manxa ... ... » 51'- a so'-
per wo d'àcid fosfòric so- Aragó ... .. . ... . .. .. ... ... )) 49'5o a 52'-
luble ... ... ... ...... .. ... . > 11'- Nàvarra ... ... ... ... ... ... )) so'- a 52'-

Superfosfat de calç, r6-18 Urgell i Vallès ... ... ... ... )) 51'soas2'so 
per roo d'àcid fosfòric so- Comarca ... .. . ... ... .. . ... > 5 .~·-
luble ... .. . ... ... ... ... v )) 10'- Extremadura, blanquet ... )) oo'- a oo'-

Superfosfat de calç, I 3-IS Cruxer ... ... .. . .. . . .. ... .. . )) oo'- a oo'-
per roo d'àc.id fosfòric so- - - Lleida ... ' " .. . . .. ... ... ... )) 52'-"- a 53' - -
luble ... ... ... .. . .. . ... ... » 9'-

Sulfat d'amoníac, 20-21 per Civada 
I OO de nitrogen ... .. . .. . .. 34'5o Extremadura ... ... .. . ... ... » 37'- a 38'-

Nitrat de sosa, IS-16 per Manxa .. . ... ... .. . ... ... ... )) :.7'.- a 37'50 100 de nitrogen .. . ... ... )) 35'so Aragó ... ... ... ... ... .. . ... )) 36'-Sulfat de potassa, 90-92 per 
roo, equivalent a 49-so Q¡·di 
per roo de potassa pura. > 33'- E x tremadura 40'- a 41' -Clorur de potassa, 8o-8s ... ... ... .. . ... ~ )) 

I OO, equ ivalent a Manxa ... ... ... . . , ~ .. . ... .. . I )) 38'- a 39'-per Urgell per I OO de potassa .. . ... ••• # · · · ... ... ... ;) 4o'so a 41' -so-sr Sagarra 41'- a 42'-pura ... 25'...:... ... ... . .. ... ~ .. . .. . ... )) ... .. . . ,. . .. .. . ... • Aragó ......... 4o'-so a 41' -Ma tèria orgànica còrnia ... ... ... ... > 

natural, I O-II per 100 de Castella ...... ... .. . ... • 40'- a 41'-
uitroO'en i 2-3 per IOO Comarca .. . ... ... ... ... ... > 4o'so a 41'-
el 'àcid fosfòric .. . .. . ... • 34'- Moresc Guano Sant Jordi, 7-8 per 

Plata, intervingut I OO de nitrogen i9-n per ... ... ... » 41 '7 5 . 
Id., meFcat lliure 45'-100 d'àcid fosfòric i s-6 

7oquilos I 
... .. . ... > 

per 100 de potassa ... ... ¡8'-
Sulfat de ferro en g ra 12

1
-

Mill -... ... 100 quilos
1 Nitrat de calç rs-16 per IOO Estranger ... ... ... ... ... ... ), 46'- a 48'-I -de nitrogen i 28 per I CO Comarca ... ... . ··· ... ... .. . ), 49'- a so'-

de calç ... .. . ... .. . ... .. . )) I 33 '-
Cianamida 19·20 per 100 de A nòs 

nitrogen, . 6o per 100 de I Benlloc, zero ss '- a s6'- ' ... ... ... ... ... • 

I 
ca lç ... ... .. . ... ... .. . .. . • 

I 
29'- I Idem, mitjà ... ... ... ... ... 

i 
., sq' - a 6!'-

I dem, selecte ... .. . ... ... ... • 62'- a 64'-
SOFRES Matisat, ordinari ... ... . .. > 57'- a 58'-

I dem, selecte ... .. . ... ... )) 6o' - a61'-
Sofre Sant Jordi, 98-roo per Bomba, ordinari ... .. . ... > 105'- a no'-

I OO , extra ... .. . ... ... 40 quil os 1 5'5° !dem, ·superior . .. ... ... ... )) 110'- a ''5 ' -
Id. íd, 98-roo íd ., extra fi ... )) q'so I dem, extra .. . ... ... ... ... )) 120' - a 130'-
Sofre gr:s o precipitat ...... » 9'-
Flor de sofre o sofre snbli-

• 

mat ... ... ... .. . ... ... ... so quilos 24'50 LLEGUMS 
Sofre .de terròs ... 35'- ' ... 
Sofre en pans, refinat .. . ... 42'- Faves Sofre de canó ... .. . .. . ... .. . 49'-

Extremadura so'-... ... ... .. . > 

'RODUCTES ENOLòGICS Itàlia ... ... ... .. . ... ... ... )) 47'- a 48'-
Tunis ... ... ... ... ... ... ... )) 47'- a 48'-l 

/ 

Metabisulfit de potassa clas- O ran, noves ... ... .. . .. . ... )) 47 - a 48'-
Valencianes, noves .. . ... . .. > 48'- a 48'so se ss-s6 .. . .. . ... ... ... 100 quilcs 21ó'- Prat ... ... )) 48'so I d. Classe extra blanc s6 

... ... ... . .. ... ... 
• 237'6o -Clarificador Tête de boeuf guilo 3'15 -

I Favons -Aclhesol liquid en bidons de 
Sevilla 48'so a 49'-ro litres I '35 ... ... ... ... ... ... ... )) ... .. . .. . ... ... .. . )) 

I 
46'so a 47'-Iò. en pols 2'90 Xereç ... ... ... ... . .. ... ... )) ... ... ... ... .. . }) 

Marroc . 
4 8'~ ¡¡ 49.'-Ti ro u Billault ... ., 4'40 ... ... ... ... ... ... .. . > ... ... .. . 

Italians 48' so a 49' :;o !d. Montpeller )} ¡'38 ... ... ... ... .. . ... " ... .. . .. . ... 
Anglesos 46'so a 47'-Tetracuprita ,. 0'44 ... ... . .. ... ... ... , » .. . .. . ... .. . .. ~ 

Pirafolliol ... ... .. . .. . ... • 0'3¡; 
Anhídrid sulfurós ... .. . ... • ¡'30 Garrofes 
A cid cítric .. . ... .. . .. . .. . 100 quilos s6o'- Vinaroç ... ... ... .. . ... .. . • 26' ¡q a 26'48 
A cid tartàric ... .. . . .. .. . • 465' - ·Roges ... ... - )) 24'40 ... ... .. . ... .. . 
Sulfat de coure, 98-<)9, cris- Mallorca ... ... .. . .. . ... ... > 26' 19 

talls grossos .. . .. . .. . ... • 84'50 Eivissa ... ... .. . ... .. . ... )) 19'64 
Tel. íd., cristalls petits ... 82'50 - Tarragona ... - )) 26' 15 ... • ... ... .. . ... ... 

, 
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València ... ..... . .... ... . . 
Xipre ....... ... .. ... ... .. . 

Veées 
Navarra .. . 
Romania ... .... ...... .... . 
Calaf .... . . 

Mongetes 
València Pinet ..... . 
Monquilines ... .... .. ..... . 
Trinquillon . . . .. . . . . . . . . .. 
Mallorca .. .. ... .. .... .. .. . 
Itàlia ...... ..... . ... .. . 
Hongria ............... .. . 
Romania .. ... ......... . .. . 
País .... ..... ... ... ... .... . . 

Altres llegums 
Ers .. . ........ .. ... .. .. . 
Titus .. .. .. . .. ... ...... .. . 
Guixes .... ....... .... ..... . 
Llenties .... . . .. . .. . ... .. . 
Cigrons pelo ns . . . . . . . . . . .. 
!dem blancs . . . . . . . . . . . . . .. 

FARINES I DESPULLES I 
Extra blanca superior .. . .. . 
!dem ordinària .. .- . . . . . . . .. 
Flequera ....... ........ .. . 
N~~ero 3 ..... . .... .. ... .. . 
Numero 4 . .. .......... . . 
Segones .. .. ... ..... ... ... .. . 
Terceres . .. .. ........ .. .. . 
Quartes ... .. . ... .. . ... ... .. . 
Segó' .... ... ........ .... .. .. . 
Segonet· ...... ... ...... ... .. . ,. 
FARRATGES' I PINSOS 

Alfals ..... . .. . ... ... ··· 
Palla llar gueta . . . . . . . . . . .. 
Polpa de remolatxa, estran: 

gera ... . ..... ........... . 
!dem, país . ... .. ... .. ... . 
Turtó de coco . . . . . . . . . . . . . .. 
Idem de cacauet . . . . .. 
Farina de túrtó de llinosa 
;Farina de carn . . . . . . . . . . .. 
Farina de peix . . . . . . . . . . .. 
Farina d'ossos . . . . . . . . . . .. 

I 

FRUITES SEQUES 

Ametlles 
Mallorca . .. ........ . ..... . 
Esperança, primera . . . . .. 
Tarragona ... .......... .. .. . 
Mollar amb closca . . . . . . . .. 

A -ve llanes 
Ordinària amb clofolla ... . .. 
Negreta • • ... . .. 
Sense clofolla, primera .. . 

• >> segona ... . .. 

Figues 
Fraga ...... .... ..... ..... . 
I dem extra . . . . . . . . . . . . . .. 
Mallorca ... ... ..... . ... .. . 
I dem negres . . . . . . . . . . . . . .. 
Burriana ... .. . ..... . ..... . 
Albunyol ... ... ... .. . .. . .. . 

\ 
Pinyons ... ...... ...... . . . 

UNITAT 

100 quilos 
• 

• 
• 
• 
• 
)) 

)) 

• 
)) 

» 
)) 

)) 

• 
» 
» 

• 
100 litres 

)) 

40 quilos 
)) 

100 quilos 

)) 

» 

• 
• 
• 
• 

)) 

• • 
)) 

)) 

sB'4oo q. 
)) 

41'6oo q. 
)) 

10 quilos 

~oo quilos 

PESSETES 

48'- a 49'-
37'so a 40'-

78'-
84'- a 86'-

75'
Bo'- a 81'

-70'- a 72 '-70:- a 72:-
85 - a 90-
85'- a 86'-

43'- a 44'-
40'- a 41'-
43 '- a 45 ' -
70'- a 115'-
53:- a ss:
ss- a 87-

70'- a 71'-
69'-

54' -
43'-

36'- a 38'-
34'50 a ~ s·-
32'- a 33'50 

4'Bs 
6'25 

9'- a 10'-
4'- a 4'50 

38'- a 39'-
26'- a 28'-

36'-

36'-
70'-a7s'-
90'- a 11o'-
35'- a 40'-

400'-
300' -
490'
qo' -

47'-
47'-
70'-
72'-

7'so 

s'-

480' -

Nous 
Selectes 

Alls 
Cappares 

VINS 

Penedès, blanc .. . .... .... . 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre . . . . . . . . . . .. 
Martorell, blanc ... .... .. .. . 
Manxa, blanc ..... . ........ . 
Mistela blanca . . . . . . . . . . .. 
!dem negra .. . ....... .. . . . 
Moscatell .. ... . ... ...... .. . 

BOTAM 

Barrils de 14 a 15 litres ... 
I dem de 30 ídem . . . . . . . .. 
I dem de 6o ídem . . . . . . . .. 
Quarteroles 120 ídem . . . . .. 
Pipa 'de 48o ídem ....... . . 
Bocoi de 6oo a 650 íclem .. . 

OLIS 

Oli-va 
Ordinari ....... ...... ... . . 
Superior .. ...... . ... .. ... . 
Fi .. . ... ............ ... .. . 

•Extra ... . .. ...... ... .... . . 

De pin yol·a 
Verd, primera .... .... . .. . 
Idem, segona . . . . . . . . . . .. 
Groc, primera .. . .. . .... . . 
I dem, segona . . . . . . . . . . .. 

Ex òtics 
. Cacauet ..... . ... ... ... .. . 
Coco, blanc ........... . 
I dem, Cochin . .. ... ... . .. 
!dem, Palma . . . . .. .. . . .. 
Llinosa, cuit ... ... .... .. .. . 
!dem, incolor .. . ... .... .... . 

ANIMALS' I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 

Bous del país . . . . . . . . . . .. 
Vaques ídem ..... ... . ..... . 
Vedelles ídem ... .. . . .. .. . 
Ovelles · ídem . . . . . . . . . . . . . .. 
Xais ídem ... ... ... .... . . 
Cabres ídem . . . . . . . . . . . . . .. 
Cabrits ídem . . . . . . . . . . .. 
Porcs blancs clel país, de 

rro quilos n et . . . . . . . .. 
I dem, molt g rassos . . . . .. 
Idem íd. valencians, íd . ... 

NOTA. - Els preus con
signats per al bestiar boví 
i llanar són lliures de des-

peses per al ~amader. Per 

als porcs, el ramader ha de 

pagar per cap 12'05 pesse
tes per drets de matança. 

UNITAT 

100 q uilos 

12 forcs 

Grau i hectólitre 
• 
• 
• 
» 
)) 

• 
» 

Un 
• 
• 
)) 

)) 

)) 

100quiiÓs 
}) 

» 
» 

» 
» 

1 oo litres 

">) 

• 

1 quilo 
» 
» 
;, 
)) 

• 
)) 

. 

PESSEli!S 

115'-

2'50 
2'55 
2'70 
2'50 
2'6o 
2'70 
2'90 
3' 10 

III 

12' - " 

18'-
34'- • 
75'-

2001-
250'-

191'30 
208'70 
252 '20 
260'90 

1041 10 
121 '73 a 130'45 

130'45 
134'8o 

• 

ooo '-
156'-
163' -
205 '-
158'-
170'-

2'40 a 2'50 
2'4o a 2'50 
3'40 a 3'50 
3'25 a 3'40 
4'5o a 4'6o 
2'5o a 2' 75 
6'5o a 7'-

3'45 a 3' so 
3'25 a 3'40 

• 
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Fàbrica de teixits metàl'lies i sunyers 

Enre ixat s d e simple to rs ió.- Teles de 
fantasia, o ndulad es i · de sunyers 
F IL ' F E RR O ESPINÓS 

Nicanor· Arqués 
AR T I C L E S D E FILFERRO 
Cedaços i ga rbells d 'espiral (ara nya) 
Especialitat e n l es instal·lacions 

Jaume Giralt, 5 - Telèfon 1338 S. P. - BARCELONA 
(Travessia del carrer Carders i Sant Pere mts Baix) 

nnOHIMA BAH[flOHEU DE [OUS Y ABOHOS 
ALIMENTS PER A L'AVIRAM PORCS 

Farina de peix fresc "Hèrcules" 
Proteïnes. 60 % I Fosfat de calç 

Farina de carn "Hèrcules" 
Froteïnes . 70 % I Sulfat de calç 

Ostres granulades i en pols per a l'aviram 

Fosfarina o farina fosfatada 

19 o,' o 

12 % 

Fostat de calç. 70 a 72 % 

Despatx: Rambla Sta. Mónlca 13 - Fàbrica: Plaoa de l'Hipòdrom 
Telèfon núm. 483 A. B A R ll EL O N A 

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

MOLÍ TRITURADOR 

"EI· Vampeón . Universal" 
Patents d'invenció núms. 84.698 i 91.267 

per a tota classe de grans, palles, des
pulles i altres matèries 

MATERIAL INSTRUMENTS 

PER A DE 

LLETERIES VETERIN ARIA 

DAVID FERRER -1 C.IA 
s. EN C. 

BARCELONA 

A par tat 358 Passeig de Gràcia, 94 

MOT OR S MA .QUINES 

D'OLIS PESATS I DE
MÉS COMBUSTIBLES 
LÍQUIDS PER A 

DE RENTAR, 
OMPLIR, TAPAR 
J ETIQUETAR AM- -

L'AGRICULTURA 

E .MILIO DE ÜBESO 
F ABRICANTE DE HARINAS 

RIOSECO 

sr.D. 
W~reos Torrse 
BA!tCELO~A 
gg g¡¡g » 000 QO OGG 0000 

POLLES 

·' 

de maniteetarle que .ea~Y~; ~~i~f~~o 1dl~e:~U~~e~Ftt~~aro:~o 
~e z;r~:!tf~N y ~~~~~ • e~!bZ ;~ ~L ou al ·ha SUt)eratlo a ouantp VeL 

· ~onta.do oon c6Jinetes dè bolasy 'Perfeotame»-
te eQYUtbrado! au msroha Ge ewne.merit e eunve, basta el e.rtremo que ' 
deBJIUee de quitada la tur.oha aigua andando uno e !llinutoe. )' n peaar 
de haberle tnetalado en l)lanto alta donde por falta de t1 rmez:a son 
m.e.e sensibles los trepidaotopea, apenta e1 tlene alsun~ lo que eor• 

~~:n~~r 8 m~~~~ ~~e:~~r 1:a;!~~i!i~r~:e q~:~~~;: ;r~~ot~f!o:;lo-
stnalblea movim1ebtoe. 

Como ea conaisu.tente las oue.Udadea e:punte• 
daa haoen· que la tueru Jlae .. arla para moverle aea acaeo menor de 
la que Vd.. calcula. . 

• su trabejo no deja nada que deaear puoato 
que ¡raola• a 8u oomblnao16n de orlbae puede darae a la meroano1e., 
el grado de · ttnura qUe ae qutera haeta çonvart1rla en polvo; Y en 
oueto • ren41e1ento si blen en lo pulverludo ee reduoe baatllbte. 
t.odavla rinde mea que una ptedra he.ohndolo muoho major y trituren .. 
do tnt1n1tementè moa que todoe lea aJ!aratoe he.ata boy oonooidoa. 

(bledM'do el mal~ a meDo.e de med1o grano, he 
Uegado a moler haste 2000 K¡a. J!Or hora, el ·trlturado no ho l'0~14o 

r~:rr!!· o~:~~~ro0~u:\~1::::;~. (~\ï:::~a:• ~~i'e era t~!ï:ll~t~~iori 
neoeearh. Puada Vd. ntar aa.tieteoho de w molino Y 

!ir~~~ fue tr.b;:~e!:a~a~~de~~ ·~t:;~: !~. q~~4~::. d:U e:ifm~a~a •· 
l ' 

El molí triturador •El Campeón Universal> és l ' únic que no pro
dueix pols, i que pot treballar sense canvi en Ja direcció desitjada. Està 
proveït de dues mànegues d'aspiració i per això ni s'escalfa ni la mol
turació sofreix minves . 

El construeixo en quatre tamanys per proporcionar els tipus que poden 
necessitar des del més petit industrial o ra'maaer al més gran industrial. 

Producció en farina de moresc per a pinsos, de 150 a 1.000 quilos 
per hora. • -

Unic constructor i venedor que elsdnstal ·Ja i col1ra un cÓp posats 
en marxa i de~rjs d'haver-se obtingut el· resultat convingut. Finor i 
gruix de Ja molturació desitjada . .-

• 



Carbonitzador ''Automatic'~ Trihan 

Per a la fabricació econò
mic.a de carbó de bosc. 

El Carbonitzador autom àtic 

satisfà les exigències de tothom 

Aquest aparell donà el més alt rendi

ment en el Concurs de Carbonització 

de la Gironde i de les Landes, en 1926 

Classificat el primer entre 

tots els aparells similars 

El Carbonitzador "Automatic" es desmunta 

amb facilitat i é s transportable a bast 

Tall·eres Españoles de Caldereria, S. A. 
Casa central: Llull, 126 - BARCELONA _ :: Sucursal: Estación, 3 y 5 - ZARAGOZA 

CREDIT I DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDI_T I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUNDADA L ' ANY ,ssr ·. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Magatzems en el · port de Barcelona1 enllaçats amb ¡¡ xarxa 

ferroviària.-Magatzems a _ Aida (Amposta) 

Préstecs ·sobre cereals1 fruits i primeres matèries 

Obertura de crèdits 

Comptes corrents. a l3: vista i a termin;s.-Comptes corrents en mone

des estrangeres. - Descompte i· cobrament d'efectes comercials. ·

V alars. __. Cupons. __.Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7 __..Apartat de Correus 661 



AL THEIN 
P I N S O M E L A S S A T ·S E C 

PER A TOTA MENA 

DE BESTIAR - REN-

DEIX LA MAJOR 

UTILITAT EN L'EN-

GREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

ALTHEIN 

Contra la Fumagína 

o negre de les 

OLIVERES 

Tractament eficac i 
' 

sumament econòmic 

ESPEVIALITATS AURÍVOLES 

6. TRUFFAUT, S. A: 
Luchana, 61-63 S. M.-Barcelona 

MOTO.RS 
per a benzina, alcohol, pe
troli, etc. des de 1 fins a 20 HP. 

GRUPS ELEèTROGENS 
;o;; PER A LLUM I FORÇA= 

Iostal ·lacions completes per a 

regors i elevacions d'aigua. 

Motors Semi-Diesel 
~;;:;;;;:;; Per a olis pesats ~~;:;; 

Tipus industrials, 
agrícoles, elèctrics 
i marins. Des de 
6 HP en endavant, 
amb un o més ci
lindres. Consum de 
e o m bus t ib I e: '250 
grams per HP hora 

IHII I II I I I II I I I III •I II I+olh o lo i !I I III II I UI IIO 

Josep [o mas i [.a 
BAILÉN, 19 

BARCELONA 

-

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 
p·insos per al 
ramat, matèries 
dures i fibroses. 
Dispositiu de 
moldre especial -

patentat. 

. ANDREU MORROS~ 
Ç)ficin'es Avinguda del Marquès Argentera, 21 

BARCELONA 

Instal ·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABRI[A[IÓ HUIOHAl: SoJ1i[ifar preu~ i [Ufòlegs 

' ' 



Solïlclteu mostra I fascicles gratis 

"SOVIEDAD LEVHERA MONTAÑESA, .4. E." 
Plaça ~atalunya, 17- BARCBLONA 

LLET CONDENSADA 

"EL NIÑO ' ' 
MARCA NACIONAL 

Gran Diploma d'Honor i Medalla d'or a l'Exposició 
Agrrcola Hidràulica de Barcelona 1927 

El ressonant è,!Cit assolit per la LLET CONDENSADA 
MARCA "EL NI! O " es deu a les tres fonamentals raons 
següents: _ 

x.a LA LLET CONDENSADA MARCA "EL NlNO" con
serva íntegrament tota la seva crema, perquè en la seva fà
brica no s'elaboren mantegues, formatges ni d'altres derivats 
de la llet que exigeixen el descremat d'aquesta i disminueixen 
el seu principal element nutritiu. _ 

2.• LA LLET CONDENSADA MARCA '·EL NINO" no 
· s'elabora de cenformitat amb les normes que podien ésser 
exel·lents fa 6o apys. Al contrari, Ja LLET CO~DENSADA 
MARCA "EL NINO" es prepara segons els més moderns pro
cediments científics i en una fàbrica de recent construcció 
que és una meravella d 'enginyeria. 

3·" LA LLET CONDENSADA MARCA "EL NIÑ O " é.s 
un Marca Genuïnament Nacion al i e l púl.Jl ic cons umidor deu, 
per aquest motiu, preferir-la a les Marques Estrange res, que 
només persegueixen el seu interès particular sense mires a 
la p rosperitat econòmica del nostre país. 

Per aquestes i altres ra ons que seria jJarg d'enumerar, la 
LLET CONDENSADA MARCA "EL NI lO" es va imposant a 
totes les seves similars i oc upa avui en el mercat naci.>nal un 
lloc preemi nent . 

... 

FIL .TRES 
per a vins, licors , alcohols, perfums, olis, mares, 

etc., etc., de diferents tipus i tamanys, per a 

petits i grans rendiments. 

BOMBES per a trascolar vins . PREMSES 

TREPITJADORES de raïms. 

ABUNDANT MATE

RIAL AGRÍCOLA 

, 

PERE PARES 
Abans A. HALES 

Avinguda Marquès d'Argentera, 15 
(Antic Passeig de la Duana) 

BARCELONA 


