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Les matèries que's tr acten especia lment en aquesta ENCICLO PÈDIA AGRÍCOLA són: Culfirr i purijicnciò tic/ sol. 

Producció i cultiu d" fe s Plantes. - Producció i crr icfndo tle ,"s animals.- Tecnologia ngricula. 

Jngenieria JUral.-lndústrles agrícoles - Ecoaonria i Legis/ .. c16 rruol . 
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Cuirnica agrícola •Q uímica del sutlo¡. G. Andn' (2 • edició 
¿vol u rns . - Te:a, 24 r esset s . 

Química agrlco·a •l.Juimica veget~l). G. André. 2 volums. - En 
premsa n. c. 

Viticultura . P Pucottet.-En premsa n. r . 
Viuificación. P Pacot et (2.• edic ió) - 14 ph s. 
llig1enc y Enfermedades (.el gan a do. {'. Cagny y R. Go rr in 

\L • edició).-· 14 ptes . 
Avkultura. C. Voite/ller •2 • edici ó).- 14 pics . 
A bo nos. C. V. Ga ·n/n t2 • edició). 2 voturns.-2'1 ptes. 
Cereal es C. V. O •ro/a.- 14 p· es. 
Riegos ,. Drenn.tes. Ri·ler) Wéry.-14 pies. 
1 as Cous< rvas ,¡., fru tas. A. Ralet.-' n prems~ n. e. 
ft limentdc•uu r a.::ional de los Animales domèsticos. R. Gouin . 

- 14 p te~ . 

Fntomologia y Parasitologia agrícolas. G. Gu~noux.- 14 pies. 
Enfer11 edades parlisitarl. s de las planta• cultlv~das. P. De

lncrolx.- 12 pte, 
Enfermedaues 1. 0 raras itarias de tas plant"t.s culliv"das. 

P Delucroix.- i2 pies. 
Lecheria. C. Mar/in. 12 ptes . 
Arb oricultura fru tal. L. Bussord y ) . Du val.- 14 pies. 
Malcrl•l vitícola. R. Brrwet.-12 ptes. 
Material vlnicol•. R. ilrrrne/.- 14 rle;. 
Prad >< r Plan tas forr .•jeras. C V Garolrr -15 ¡>les 
Bot :ht <I agrícola. E. Schrrboux y ] . Nanot.-12 ptes. 
Zooaecnl• ¡:e neral. P. Diffloth. 2 volums.-27 pte&. 
Mlcrob obgla agrícola. E. Kayser. 2 volums.-24 pies 
Ganado !anar. P. Difflolh.- 12 ptes. 
Silvicultura. A. Fron .-14 pies. 
Pazas bovinas. P Difj/oth.-15 ptes. 

PUBLICAT S 

Aguardlentes y Vinagres. P. Pacoltet.-Teia, 14 pessetes. 
Las Conservas de Legumbres. Carn es, productes del corral 

de la lech ería. A. RJ/e'.- 12 pies. 
La remolacha y la fabricación del azúcar de remolacha. 

E. Snillnrd - 17 pies. 
lndustrla y comercio de los Abono s . C. Plttvlnage.-14 pies. 
Construccione s rural es.¡. Dtllt[! ll)'. :.... 14 pies. 
Economia rural. E. )orr; ier.-14 pe ~. 

Compendio dc Agricultura. C. Se 'lensper[!er,-14 pies . 
Explotación de un dominio agrícola. R. Vttigner. - 15 ptes. 
Apicultura. R. Hommell. 14 pies. 
Cultivo hortícola. L. Buswrd.-12 ptes 
Cabras, cerdos, conejos. P. l)ifflo/lr - 12 ptes. 
El Manzano de sidra y la Sldr . ria. C. Warcollier. - 15 pies 
Sericicultura. P. Viril -12 pies . 
Hidrologí~ ngricol :i . 1'. Diénclf -12 pies. 
Higiene de la Granja. Reg nard y Partler.-12 ptes. 
La Mimbrera (Cultivo y apli cacioues) E. Lernux. -1 2 ptes . 
Pnícticas de lngeniería rural. P. oa•ost y Roïey .. -12 ptes. 
Maquinas de labranza. G. Coupan -14 pies. 
Raza s caballares. P Diff/oth.- 14 pies. 
Analisis agrícol as. R. Gurllin.- 12 pies. 
Agricultura general. P. Diffloth 2.• edició). 4 vo ' ums. 

I. Sw lo u mejoramtento de las tierras.-12 ptes. 
n. L11bares u rntrrció11 de mltivos. -12 pt>s, 

III. Siembrns o midada de los ctrJ/ivos.-12 pte• . 
IV. Ooseclras g conseruaciótt de los prodnctos rrgrtcolas.-

12 ptes. 

Producción y doma del cabal o.j. Bonrrejont. - 12 pies. 
Meteorologia y Física agrícola s Klem y Sansou-12 ptes. 

VOLUMS EN PRE MS A 

Topografia agrírola. C. Muret. 
Vinos de Champaña y Vinos espumosos P. Pacotlet y 

L Guittonneou. 

Dest ikria agrícola e industrial . E Boullanger 2 volums. 
Electricida <l agrícola. A. P t. I. 
El libro de la campeslna O. Bussard. 
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Demaneu-Jo a les bones Far
màcies i Drogueries i a V 4.
LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon H. 288 - Barcelona 

' VALLES G.Ns 

L'únic que pot combatre 
eficas:ment totes les pla
gues del camp i dels 

· arbres fruiters 
Indispensable per a la cu
ració de tota classe de 

mals del bes::__) 



AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

PER A TOTA MENA 

DE BESTIAR - REN-

DEIX LA MA.JOR 
. 

UTILITAT EN L'EN-

GREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

A L T H E I 'N 

AGRICULTORS! 
VITICULTORS! 

3 armes us dóna S CHL<ESING 

són indispensables - són suficients 

I.- el brou SCHLCESING 
Il. -els sofres SCHLCESING 

III. - els insecticides SCHLCESING 
Si les . utilitzeu, els vostres conreus 

seran nets de paràsits 

Amb Nicopondre Schlmsing 
{Producte .:: u lfo-nicotinat, incom parablement més li i a dhere nt que els 
sofres corren ts i d'ext raordi nàri a potè nc ia. in sect ic ida i insectrfuga)p 

Fareu tractaments complets i econòmics 
contra la major part dels insectes que 
ataquen les vostres vinyes, els vostres 
fruiters i els vostres conreus d'horta 

PER A PREUS I CO NDICIONS DIRIGIR-SE A 

J. DORGEBRAY -laietana, 19- Blft[ELOHA 

~:l<S<>Slc:~:l<S(:l<S(~~>S(@ 

~ N OGAT ~ 
~ PRODUCTE ESPECIAL MA T A·!< ATES ro 

~ ~ 
@ ~ 
~ ~ 

i ¡ 
~ I 
~ ~ 
~ El mata-rates "Noga t" constitue ix el prod ucte més ~ 
~ còmode, rà pid i eficaç per a mata r tota classe de ~ 
'I( rates i ratolin s. Es ven a 50 cènt ims paquet i a ro 'I( 
@ pessetes la caixa de 25 paq uets a Barcelon a, Far- @ 
~ màcia Gelart, Princesa, 7, Dm gueries Vidal i Ribas '1(\ 
W i en les principals farm àcies i drogueri es d 'Espanya, W 
~ Portugal i Amèriqu es. ~ 

{(¡ Producte del Laboratori S ok atarg . {(¡ 
W Carrer del Ter, 16-Tel èf. 564 S. M.-Barcelona W 

~ 
NOTA.-Dirigint·se i en sems enviant per Gi r Pos tal o segelle de ~ 

CnrrFUS 1' 1mport més 50 cèntims per deapeses d e rem esa, el ~ 
I,aboratod, a ' 'olta de corre u, verifica la r:mesa de la comanda. ~ 

@>S<>S<>S<>S<>S<>S<)S(>S<~@ 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 
pi n s os per al 
ramat, matèries 
dures i fibroses. 
Disp o sitiu de 
moldre especial 

patentat. 

ANDREU · MORROS 
Oficines Avinguda del Marquès Argentera, 21 

BARCELONA 

Instal ·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARI NES 

fABRI[A(Ió HUIDHAL. ~orliritar prens i rotòlegs 



TRES A R TIC' LES DE F AMA MUNDIA -L 

"ROYAL TRIUMPB" 
Molí triturador ]amidador 
per a pinsos de totes menes, 

alfals, palla, civada, etc. 
No rescalfa el producte. (Garanlilzada) 

Amb un mrnim de força s'aconse
g ueix una màxima nroducció 

Pot funciona r dia i 
nit sense interru pcí6 

Únic que té Imitadors però no té rival 

Innombrables referències 

"L-E RATIONNEL" 
Pulveritzador per aíi·e corn pri

rnit, alta pressió contínua 
Maneig facilíssim. Seguretat absoluta. 

Economia en la mà d'obra i líquid. 

Més de 38.000 aparells funcio
nant l'acrediten de bo 
Indispensable per a pulveritzar ar
bres, vinyars, plantes, etc. Blan
queja 100m2 en deu minuts 

Cap decepció possible; es reemborsa el • 
preu de compra si no dóna el resultat amb 

completa satisfacció 

PREMSES C o · N T Í N UES 
DUCHSCHER 
AMB POTES O SOBRE RODES 

Dues hèlixs de bronze 

Cambra de compres
sió, de brónze 

Cubeta d'escorregut, 
de coure 

Càrter d'engranatge 
amb bany d'oli 

La millor de totes 
per la qualitat dels seus 
materiales, per la seva su
perioritat mecànica, per la 
sava solidesa i bon acabat 
per la seva capacitat de 
treball. La millor quanti
tat de vi obtingut, paga la 
despesa d'adquisició en 

una sola campanya 

Demanar calà· 
legs i detalls a MAURICI HENING, ~on, 5.-BARCELONA 

VOLCK 
POTENT INSECTICIDA AGRfCOL 

UNA RAÓ CIENTÍFICA 

Microfotografia d' una aranya en la qual s ' observa el principal sis
lema respiratori de l'insecte. L'aire entra per les quatre ober tures 
senya lades amb X. El VoLCK ofega l'insecte obstruin t les oberlure~ 

Eficaç tractament contra les cotxinilles o 
polls, pulgons, cotonet, cucs í altres parà
sits dels arbres, plantes, arbustos í flors 

Producte no metzinós ni irritant. Veritable
ment inofensiu als operadors i a les plantes 

UN R E S U L TAT PR A C T I C _ 

Emprant Arseniat de Plom Emprant el VOLCK 

La diferència és clara. Pulveritzant el VOLCK la 
fruita no queda tacada ni malmesa perquè aquest 
producte no deixa cap ingredient tòxic ni en els 

fruits ni a les fulles. 
Els resultats pràctics del VOLCK marquen un pro
grés notable i ells han fet que l'adoptin els agricul

tors i j11rdiners més competents 

Vendes a l'engrós i in for maci ó: BUSQUETS GERMANS Y c.a CORTS, 587 
BARCELONA 



LLET CONDENSADA 

"EL NIÑO" 
Gran Diploma d'Honor i Medalla d'or a l'Exposició 
. . Agrfcola Hidràulica de Barcelona 1927 
I Pr1mer premi i medalla d'or en l'Exposició de 

l'Alimentació, de Madrid 1928 
' 

L"a llet condensada marca EL NIÑO amb 
tota la seva crema i elaborada d'acord 
amb procediments novíssim~ de fabrica
ció, reuneix els majors avantatge~ desit-

jats per tot consumidor. 

La llet condensada marca EL NIÑO és 
la designada per a reemplaçar avantatjo
sament la llet fresca en tots els casos 

que aquesta s'usa. 

Soi·Hciteu mostra i fascicles gratis 

"SOCIEDJD LEVHER.4 MONTAÑESJ, S. E." 
No deixi de provar avui mateix Ja llet condensada 
marca EL N IÑO i quedarà convençut de Ja seva 

alta i insuperable qualitat Plaça Catalunya, 17 -.BARCELONA 

""'ÀRCA REGISTI=<AOA 

MATA: LES MOSQUES 
MOSQUITS 
ARNES 
FORMIGUES 
ESCARABATS 
XINXES 
PUCES 

Els avicultors si volen tenir l'aviram neta de polls no han d'estar mai sense FLIT· 
Els vaquers si no volen mosques a les vaqueries han d'utiHtzar el FLIT. 
El FLIT també serveix per a gorir el socarró dels porcells i per a matar 

Vendes a 
l'engrós 

els rènecs dels gossos i bous. 

BUSQUETS, GERMANS I CORTS, 587 
BARCELONA 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 11 • • • • • • • • • • • . .. Escolta, Peret! No et descuidis de portar de la Farmàci a un tub de • = DERMOSA CUSI ANTISEPTICA I 
• Ja saps que a casa no bi pot m;;ncar. • 

• • • • • • • • • • ., . 
• LA DERMOSA CUSI ANTISEPTICA • 
•• és útil en tot lloc 1 a qualsevol hora per a tractar: •• 

Ferides, erosions afeccions de la pell de caràct'e 'r infecciós 

• Aotúa amb més eficàcia que els antisèptics-cicatritzants conegu t• fins avui. No és verinosa, ni càustica, nl irritant. • 

• Bvita el que s'enganxin els apòsits. No destrueix els teixits saps. Bs conserva inalterable . És de fàcil aplicació. • 

• 
A Pestiu, quan el treball de P agricuJtor és intens i demana un esforç continuat, les oca&ions en què pot produir·se una fe rida ~6n nombroses. • 

• 

Deu, doncs , tenir a mà la Dermosa Cusi Antisèptica pe r a aturar una infecci 6 i curar les se ves ferides amb la r a pidesa que caracteri tza el nostre preparat. • 

ES VEN A LES FARMACIES: 

• •rub gran a ptes. 3'50. Tub petit a. ptes. 1'5p. Tub per a Veterinària a ptes. 7'50 • 

• I ~;EMANI UNA MOSTRA L b t . d I N d d'E M . B 1 • 
•L'IV rA:--:T AQUEsT ANUNCI a ora ons e or spanya asnou ar·c€ ona • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MARC 'fORRES 
Riereta, 15 i Anrora, 11 - BARCELONA 

TELÈFON 1201 A 

MOLÍ TRITURADOR 

"El Vampeón Universal" 
Patents d'invenció ntims. 84.698 i 91.267 

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

EMILIO DE Ü BESO 
F ABRIC/.NTE DE HAR!Nt.S 

RI OS ECO 

sr. D. 
W'~rcoo Torrae 
BARCELO~A 
O C lfii:IODOCOOOOOODIIO 

Z6 d, .t.n~ro -~ __ ,¡ .. 19&'6 
I 

de tnan1teatarle QJte eet.~m~~ ~~1~r~~ho 1~ap~e6~iin~8~~t~;.~~;~ 
;e E;r~~ffN y ~~~~~ .. a~!b' ~·~ !L cu~l ha eu'Oerado a cuaDto Vd. 

~nte.do con c6J lnet.ee da bolaey -pertaotSJ:len
tt~ aqy111brado: eu moroha ea Eumeoerite suava, haeta el e:rtruo que 
deçuee de quitada lo. lnar.oha 616'cle andando unoe mlnutoa. Y o pesar 
do haborle tnetalado on l)lonto alta dondo ~or falto. de flrme:r:a son 
rtte.b .eenalblee los tre])ldaotonea, apanoa a1 Uena alsuna6 lo qua cor-

~~:n:~r 8mÍ~~~: ~¡ag:~:r 1da::~~1l~~rr~e Q~:~~~~;: ;r~~~o1~r:o!~;lo-
aena1blu movimle'Otoe. 

Coco aa e::.~a1~1ente lu cual14adee apunta
dea hacen· que la ruen:a neauu1.a para moverlc ••• aeaao menor da 
la que Vd.,.. calcula. 

Su trabajo no deja nada que deeear pueat.o 
que grao1.aa a &U _gomb1nac1d'n de eribaa JlU6ile 4arae a la mercanoh 
el ' grado da · t1nura qUe ee qu1era haatn convertir la en polvo; Y en 
ouanto e ren41m1ento ai bion en lo pulveriudo ee reduoe baatabte, 
todevia r1nde mae que una 'J)iedra hec1endolo muaho maJor y trituren· 
do Uttinite.mentè mne qua todoa loo a.'J)aratoa haah boy conocidon. 

Q.uedando ol mo1r. a manco de mcdio grano, ha 
llegada a moler beata 2000 Kgo. por hora, el ·tritu rado no be 'POdido 

re~rr!i· o~:~~~ro n~u:11: 1~~:j~. (b~"tr:~:~·:· d~~i"e ·rs t!~ïm~~~~:1ori 
neoe•orie. 

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

El construeixo en quatre tam anys per proporcionar els tipus que poden 
necessitar des del més petit industrial o ramader al més gran industrial. 

Producció en farina de moresc per a pinsos, de 150 a 1.000 quílos 
per hora. 

Unic conslructor i venedor que els instal·la i cobra un cop posa ts 
en marxa i després d'haver-se obtingut el resullat convingut. Finor i 
gruix de la molluració desitjada. 
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ELS NOSTRES PAGESOS 

Bxom. Sr. Eusebi de Puig 

Hi ha pe rsones que no111 és cal veure-les wna ve
·z:egada p,er esta.1· col1'vençuts que són uns senyors 
de da'lt a baix, que- la seva aristocràa:a més que 
en els pe1gamin. està en tola sa pe1·smw. La im
pressió de grp11 sen.yor és la qtw produeix dm'!. 
Eusebi de Pu ig. 

Però, el senyor de Puig no és un aristòcrata for
mat en aquells medis ambie11ts g1·isos qtte confo
fonen els senyors de tot arreu, sinó que don Eu
sebi posseeix i ha conservat sempre la naturalesa 
inconftmdible d'empordanès. En el seu bon temps 

el senyo1· de Puig era franc, obert, amable, ria
lle?· i semp1·e amb aquell optimisme que caracte
ritza els empordanesos. A ra, aqu,gstes qtwlitats 
estan entelades pe r un vel teixit an-¡,b pe11es fa
rniliars. 

Don Eusebi de Puig és de toles tnalteres cO?·al
jós; el dolo1· s: li ha deixat una p1·ajunda marca 
de t·rist.esa 110 li ha pas inte-rron'Lput el senti111 e11t 
del deure, d'aquest de1.¿1·e que les seves altes qua
litats morals 1: /¡an c1·eat, consagrant-se a l'agri
cultu1·a, pri?'LcipalnMnt en tot el que afecta al sc11 
prog?'és 1 defema. És per això que el lloc ade
quat a la idiosincràsia del senyor de Pu·ig e-ra e11 
les Corporacions agrfcoles, i és en .aquests orga
n,'smes on ha desplegat llurs activitat · . 

. El senyo1· de Puig ha esta t presidet1t de les 
més impo1•tants entita~s de Catalunya : de la Fe
derac-ió 1l gdcola Calalano-Balear i de l'ft¡s lilut 
Agr·ícola Català de Sant Isidre. Però ja abans 
d'ocupar aquests càrrecs ha1·ia eslat, des de sa 
fundació, i co ntz:111w esse11t -lw, president de l!J 
Cambra Ag-rícola de l'E111pordà, que és la més 
alltiga de Catalzmya. 

Figura de pr i mer qrd re clou E useb · .lw ocupat 
i segtte·ix .al davant dels càrrecs de més responsa
bilitat; de la p1·ovíncia de Girorza. Ha estat Cap 
dl. F onwnl, llavors que els Co11sells de Fomenl 
erren quelcom de superior i orgànic . _J ctualm<ml 
és Comissa1·i regi President del Consell de Fo
ment de Girv11a i Preside11t de la Cambra Agrí
cola pro'U·ucial de Girmza. 

El prestigi d. què amb justícia disfruta el se
nyoY de Puig ha fel que els guverns, malgrat no 
haver volxul figuraz mai en política, el nom.enes
sm per a càrrecs preemiuenls. !?.s així que ha 
formal pari del Consell s·upcrinr de Foment i que 
actualme11t P.s vocal de l'A .çsociaci6 d'Agricultors 

d'F. sp a 11 Y,a. 
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Un cas interessant de la cooperativa d'elaboració 
l. Les laíteries cooperatives des Charentes et du Poítou. - Il. Organització i funcionament d'una 
cooperativa. -- UI. La indústria de la caseïna. - IV. L'as~ociation Centrale. - V. L' Unión de 

caseineries cooperatives. - VI. Caràcter jurídic d'aquestes cooperatives 

Les laiteries cooperatives des Charent-es et du 
Poitou. - L'agricultura d'una comarca pot evo
lucionar entre límits molt distants. Aquest és el 
cas de l'extensa regió a l'Oest de França i que 
s'estén des del riu Garona :fins al Loire. 

Pins a l'aparició de la filloxera es tractava d'una 
regió ~ssencialment vitícola, sobretot el departa
ment de la Charente Inférieure, que ocupava el se- • 
gon lloc a França. En 1886 es valorava l'extensió 
dedicada al conreu de la vi nya en aquest departa~ 
ment a 130.000 h.ectàrees, o sia - la quinta part 
de la superfície total, i la importància d'aquest 
conreu no va decréi..-.,;_er :fins a la invasió :filloxèri
ca. La població bovina era al contrari : molt re
eluïda i sobretot composta d'animals de treball. 
L'estadística de 1852 la valorava en 107.000 caps, 
dtls quals 59.000 bous i 30.000 vaque,s ocupades 
súbretot pel treball. (Aques tes xifres tampoc no 
variaren sensiblement fins a l 18So.) 

La · filloxera fa la seva aparició en 188o. En 
1882 la vinya no s 'estén sinó sobre 84.000 hectà
rees. En 1892 queda reduïda a 32 .o_oo, i en aquest 
país, dedicat quasi al monocultiu de 1a vinya, el 
desastre sembla irreparable, molt més que en al
tres regions , car la gran riquesa en calç del' ter
reny retarda molt la replantació amb peus.. ame
ncans. 

Tot això ocasiona l'èxode d'una bona part de la 
població rural cap a les ciutats. En canvi agricul
tors vinguts dels departaments veïns s'iñstallen 
en la regió, duent amb ells els seus ~ostums de 
conreu i els seus animals. Hi ha al principi una 
certa desorientació, però al final es doneu compte 
que les t5rres de la regió són aptes pels conreus 
més variats i especialment pel de plantes farrat
geres, i comencen a posar vaques. En r882 n'hi 
havien 42.000 ; ·en 1892, 6o.ooo, i en 192~ la po
blació bovina del departament de la Charente In
férieure està composta de 207.000 caps, dels quals 
u6.ooo són vaques l_leteres. 

La vinya sols és replantada del cantó de Co
gnac, on es produeix el licor de tanta anomenada. 

Però no és solament la vinya que s'ha ressen
tit de l'extênsió que ha pres el bestiar boví. La 
cria de guarans i mules, que tanta anom.enada 
han donat a la regió del Poitou, també ha dismi
nuït notablement, car als pagesos els surt més a 
compte tenir vaques. 

La raça de vaques que més extensió ha pres és 
la del país anomenada Parthenaise, Vendéenne o· 
Poitevine, encara que es nota ·una certa invasió de 
vaques normandes. La vaca Parthenaise és q'ap
tituds mixtes, però gràcies a una bona selecció han 
arribat a millorar-la molt en el sentit de la pro
ducció lletera. f:s sobretot remarcable per la seva 
riquesa -en matèria grassa. Existeix el Herd-book, 
de la raça Parthenaise, i diverses societats de- con
trol, les quals donen ·com a promig de rendiment 
del animals controlats, 2.200 quilos de llet i rrs 
de mantega, haveJJot-se arribat fins a 4 .300 de llet 
i 239 de mantega durant una lactància normal de 
300 dies. 

Donada, doncs, aquesta tendè~cia cap a la pro
ducció_lletera, un problema que .es posà des de bon 
principi fou la utilització de la llet, i és natural 
que amb animals d'aquesta mena la fabricació de 
mantegues com~ncés a prendre peu. 

Desde r884 alguns fabricants varen crear en la 
regió diverses mantegueries . F ou llavors que un 
agricultor anomenat Eugeni Birand proposà als 
seus veïns de transformar la llet de llurs vaques 
en comú. La idea fou acceptada pels altres page
sos, i en r887 es va crear la primera mantegu€t;Ía 
cooperativa, la de Chaillé. Eren 6o socis que va
ren posar cada· un 25 francs per contribuir a les 
despeses d'installació. . 

La cosa anà creixent. Es fundaren noves co-
0peratives, cada dia amb material més perfeccio; 
nat, i avui dia n'existeixen en aquesta regió pot
ser més de 150, de les quals en corresponen més 

·de 50 al departament de la Charente Inferieure. 

L'èxit ha estat grandiós, afavorit J?er l'aptitud 
excepcional d'aquesta regió a una tal elaboració, 
sobretot als v.oltants de Niort i Parthenai, que és 
on produeixen h millor mantega i la que es ven 
més cara. Abans del 1900 es veia anunciat en els 
millors establiments · de París amb lletres molt 
grosses: ccBeurre d'Isigny'' (Normandia). Av\.U 
dia es veu : ccBeurre des Charentes». 

Un opuscle publicat sobre les c~operatives es
mentades comença amb el següent paràgraf : 
ccD~sprés del desastre :filloxèric, fes lleteries e~ 

·operatives him salvat les Charentes de la ruïna 1 

han esdevingut una font de riquesa i prosperitat 
de diversos departaments de l'Oest, que produei-
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xen anualment prop de 20 milions de quilos de 

mantega de g ran anomenada .,, 

01'ga,nitzaci6 i fu Hcim1ament d'·una lleter·ia co

ope?·ativa. - Quan es vol crear una nova coope

rativa, els iniciadors del moviment comencen per 

organitzar UJla reunió amb tots els interessats. 

En aquesta reunió s'anomena una comissió orga

nitzadora encarregada de fixar tots els detalls per 

a la creació projectada. Generalment prenen mo

del de les lleteries existents. pesprés una assem

blea general discuteix i vota els estatuts de la 

nova societat. 

Podeu inclús manllevat al Crèdit Agrícola una 

part del capital que neces·siten a 'condició que Uurs 

estatuts siguin aprova te per l' <cÜffice du Crédit 

Agricolell. El més senzill en aquest cas és d'adop

tar com estatuts el .model establert per l'esmen

tat ((Office''. 

Una vegada votats els ,estatuts, l'assemblea ge

neral nomena el Consell d'Administració, que 

substitueix a Ja Comissió organitzadora, i nomena 

igualment una Comissió de control. 

En resum, existeixen en una lleteria cooperati

va tres organismes : 

r. L'assemblea general que, sola, pot votar 

modificacions en els estatuts i prendre certes de

cisions que cauen fora el domini del Consell d'Ad

ministració. Es reuneix almenys una vegada cada 

any. 

2. La Comissió de Control, encarregada de 

controlar la comptabilitat i que sol constar de deu 

membres. 

3· El Consell d'Administració, que sol cons

tar de 20 membres i que s'encarrega de prendre 

les decisions que no duen modificacions en els es

tatuts. El president és el que té la tasca més im

portant, i d'ell j del seu valor personal depèn en 

gran part el bon funcionament de la societat. 

Tots aquests càrrecs solen ésser desempenyats 

gratuïtament. 

El personal empleat en els treballs de la mante

guet"ia cobra generalment una mesada fixa. Sols 

·algunes lleteries del departament de Deux-Sèvres 

han adoptat el sistema d'interessar-los amb una 

participació en' els beneficis. 

Generalment existeix anexa a la lleteria coope

rativa un segur contra la mortalitat de les vaques 

lleteres, i en molts casos aquest segur és obligatori. 

Totes les femelles són assegurades en complir un 
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any. En cas de pèrdua d'algun animal assegurat, 

Ja Comissió de Control valora els danys i sol pa

gar el 75 o Bo per IOO del valor total. Aquesta 

quantitat es reparteix proporcionalment al nom

bre d'animals assegurats que té cada soci. 

En el que es refereix al ' producte fabricat, o 

sia a la mantega, la major part és venuda al mer

cat central de París. La resta, que representa un 

20 per roo, és venuda al detall o en les altres ciu

tats. Aquesta clientel~ de províncies, quan pre

senta tota garantia, és en general la més avan

tatjosa, però el treball és més complicat i sempre 

hi ba contratemps : clients mal pagadors pèrdues 

durant el transport, gran demanda quan la pro

ducció és petita, i inversament, etc., etc. 

Per pagar els socis s'estableixen cada mes els 

ingressos totals (mantega, caseïna, llet desnata

da, etc.) i se'n dedueixen les despeses generals 

(personal, carbó, oli, embalatges, transports, etc.) 

La diferència es reparteix proporcionalment al 

nombre de litres entregats per cada soci, i no se

gons la matèria grassa, la qual cosa fóra evident

ment més justa, però pràcticament impossible, si 

· tenim en compte la gran divisió de la propietat 

en aquesta regió, on el promig de vaques que té. 

cada soci no és gaire major de tres: De totes ma

neres, ja existeix un cert rigor en aquest sentit : 

moltes societats només admeten la llet produïda 

per vaques de raça Parthenaise, i no la de vaques 

normandes, que és molt menys rica en matèria 

grassa. Així veiem que mentre aquestes coope

ratives amb r6 o 17 litres de llet fan r quilo de 

mantega en promig, a d'altres els en calen 23 o 

24 litres per fer la mateixa quantitat. 

Generalment, però, en totes les societats el 

controlador índica les vaques que donen llet mas

sa pobra en matèria grassa, i el soci propietari 

d'aquests.animals es veu obligat a desfer-se'n. 

El pagament de la quantitat que toca a cada soci 

es sol fer el dia ro o 15 de cada mes per la llet 

produïda el mes anterior. Inútil de dir que el preu 

a què cada cooperativa paga el litre de llet és 

tema de nombrosos comentaris sempre entre els 

pagesos. 

La indústria de la caseï11a. _,_ La indústria de 

la mantega deixav~ un subproducte, la llet des

natada, que fou durant molt de temps, d'una uti

lització difícil, almenys ~n la Cbarente Inferieure, 

on no es dedicaven ni a la cria de porcs ni de 

/ 

EL MILLOR~ .. MATERIAL 

PER A COBERTES 
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vedells, i on, per consegüent, no es podia tornar 
la llet desnatada als pagesos tal com feien en el 
departament de les Deux Sèvres . En la Charente 
lnferieure hagueren d'implantar explotacions de 
porcs anexes a les cooperatives ; però la cosa donà 
1Joc a tants inconvenients, que en la majoria dels 
casos l'engreix ament de porcs fou entregat .a un 
industrial que ho fes pel seu propi compte, com
prometnent-se sols a comprar tota la llet desnata~ 
da a la mantegueria a un preu estipulat per en
davant. D'altra part, la llet desnatada és un ali
ment excessivament ric eu M. A., i més apropiat 
per aquesta raó a la cria que a l'engreixament de 
porcs, i això era causa sovint d'accidents més o 
menys greus. 

Es va parlar de la utilització de la llet desnata
da per la fabricació de llet en pols o de Uet con
densada, però les llets d'aquesta regió són massa 
àcides a l'estiu per servir de base a aquestes fa
bricacions, que demanen abaus que tot una llet ben 
bona. A més el mercat de llet eu pols i condensada 
és bastant irregular i aviat fóra enfarfegat si 
aquesta regió es posés a produir-ne ·una quantitat 
important. S'havia pensat també en la fabricació 
de formatges magres, però la cosa era difícil, a 
causa encara ·de l'acidesa de la llet i a causa de 
l'enorme prodúcció, que tampoc no hawia per
mès a una fabricació tan poc estesa a França, 
prendre un lloc suficient. en aquesta utilització. 

En· realitat, la utlització racional de la llet des
natada, tal com surt de la mantegueria, no fou 
possible fins al dia que va néixer la indústria de 
la caseïna. 

Ja · abans del 1900· hi havia, especialment al 
nord de França, algunes mantegueries que fabri
cav~n caseïna per a les indústries· locals, però 
aquesta fabricació no prengué un veritable impuls 
fins a 1904. 

Existia en aquell moment una societat que fa 
bricava a França, a base de caseïna, UB producte 
nomenat La Galalith, explotant una patent a~e
mana, però feia venir la matèria prima d' Austria
Hongria. Havent-.se establert un dret de duana 
molt elevat sobre la caseïna, un industrial dels 
voltants de Praga tingué la idea de venir-se a es
tablir a Surgères, on fundà una societat, ({L'In
dustrie laitière>>, que prengué ràpidam~nt un in
crement enorme. La caseïna d'aquesta · regió es 
revelà per ésser úna de les millors, a causa pot
ser de la pobresa de les terres en ferre. S'instal
laren un grau nombre de fàbriques que compraven 
la Uet desnatada a les cooperatives, però de niica 
en m1ca algunes d'aquestes es posaren a fabricar 
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.elles. mateixes la caseïn~, i no es comprèn que a 
les cooperatives els hagi costat tant d'implantar 
8questa fabricació, car és una cosa molt més sen
zilla que la mantegueria i la venda · del producte 
fabricat no corre pressa, car és de fàcil conserva
ció. ·És que consideraven la llet desnatada com 
un subproduéte poc interessant i s'espantaven da
vant del cost d'una nova instaJ.lació que, no obs
tant, és ben ràpidament amortitzada amb els be
neficis importants que proporciona. 

He dit que de mica en mica la majoria de les 
cooperatives extreuen la caseïna de la llet desna
tada. N'hi ha, però, un cert nombre que són re
fractaris a aquesta indústria i s'estimen més guar
dar la llet desnatada pels porcs. Això, sobretot, 
en les comarques qu~ es dediquen a la cria de por
cells, car venen .aquests. animals a molt bon preu. 
La raça porcina que tenen és la Craonesa creuada 
molt sovint amb reproductors anglesos de raça 
Yoàshire. Els porcs d'aquesta regió ocupen un 
lloc importantíssim en el mercat de La Villette 
i fins en els escorxadors de París directament, 
sense passar per aquell mercat. 

Quan' a la manera de fabricar la caseïna a Fran
ça, s'empren tres- sistemes, segons que es vulgui 
obtenir un o altre producte, demanat per la inclús~ 
tria o el comerç : 

. r. Caseïna industdal o làctea, . obtinguda per 
coagulació espontània de la Uet en r8 o. 20 hores. 

2. Caseïna per la preparació d'objectes plàs
tics que imiten l'ivori, el celluloïde, etc., obtin
guda per precipitació mitjançtnt la premsa. 

3· Caseïna soluble en l'aigua o caseïna ali
mentícia, que no és altra que la precede_nt, a la 
qual s'ha afegit una certa quantitat de bicarbonat 
de sosa abans de secar-la. Es forma u,n caseïnat 
de sosa soluble en I? vegades el seu volum d'aigua 
calént. 

Hi· ha un altre procediment per a obtenir la ca
seïna mitjançant els àcids comercials (sulfúric, 
clorhídric, acètic), però no és gens emprat a 
França. 

La base de la fabricació és sempre ·la mateixa ; _ 
separar la caseïna de la llet desnatada per coa
gulació provocada, ja sia per un ~cid o per ~'ac
ció de la presura, i després reduir la quantitat 
d'aigua, és a _dir, assecar-la fins a deixar-li sola· 
ment una· humitat de ro per roo, de manera a 
obtenir un producte de fàcil conservaci6. 

JOSEP LLOVET 

(Seguirà.) 
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La raça de gallines del Penedès 
Extracte de la conferència donada el dia 20 de juny a 
la So~ietat «La Principal», de Vilafranca del Penedès 

ECONO:IllA I PSICOLOGIA 

Per deslligades i indiferents que .apareguin 
l'economia de la psicologia, hi ha entre ells una 
relació tan important, que quan s'estudia un fp~ 

econòmic i no es tenen en compte les determin ants 
psicològiques, el fet econòmic queda talment iso
lat i desprès de tots els altres factors socials, que 
les causes que l'han engendrat i els efectes que 
l'han fet desaparèixer romanen completament 
obscurs. 

Que havia èxistit una raça penedenca de galli
nes, la productora del cèlebre ou de Vilafranca, 
és indubtable. 

Que aquestll. raça s'ha extingit, és una cons
tatació que tots fem dolorosament. 

La producció natural d'un país és conservada o 
millorada quan el patriotisme és actiu. Pel con
trari, quan el ~entiment patriòtic baixa, arrosse
ga totes les valors del país, tant les morals com 
les materials. 

En la gran depressió de patriotisme que ha pas. 
sat la nostra terra, bo perdérem gairebé tot, i en 
aquesta pèrdua es pot incloure la raça de gallines 
d'aquesta comarca. 

Si la raça es perdé fou perquè altres races, pel 
sol fet d'ésser estrangeres, e~ consideraven ' de. 
beU antuvi millors que la penedenca, i aquesta 
fou substituïda directament o d'una manera in
directa per creuaments i mestissatges. 

I si ara tractem de la raça penedenca, de re
construir aquesta raça, és perquè el sentiment 
patriòtic a tots ens corprèn, i amb ell totes les co
ses del nostre país reprenen un valor que no te
nien, valor corresponent al grau de sentiment pa
triòtic. 

L'OU DE ''lLAFRANCA 

¿Quantes dotzenes d'anys fa que el mercat de 
Barcelona posa en primer lloc l'ou de Vilafranca? 

Ignorem si la fama de l'ou de "Vilafranca es 
pot comptar per dècades o per segles. En un tr~
ball publicat amb la meva signatura en els nu
meros de generer i febrer d'AGRICULTURA I RA
:\lADERIA s'indicava que l'anomenada dels capons 
del Prat semblava que era cosa corrent en el_ s:
gle XII. Res obsta, fins i tant que es possee1~111 

, 

dades col!cretes, que la tradicional fama del~. ous 
de Vilafranca es compti per segles . 

Per a què un producte munti en valor a tots 
els altres, prec{sa una constància de bondat de 
moltes anyades ; en canvi, per a perdre el crèdit, 
de vegades n'hi ha prou amb pocs anys. I bé ; la 
fama de l' ou de Vil'afranca s'ha aguantat, pen', el 
fet de què 'els avicultors penedencs es preocupin 
de mantenir l'anomenada d'aquest producte, de
mostra també que la fama periclita i que cal re
meiar la irregularitat de la producció, és a dir, 
que l'ou que ponguin les gallines del Penedès, 
sigui l'ou de gran tamany, de rovell gros, pu,iat 
de color i de closca també colorejada. 

tA RAÇA PRODUCTORA DE. r,'ou DE VltAFRANCA 

Si l'ou de Vilafranca o del Penedès era més es
timat que el d'altres comarques, és evident que 
la gallina productora havia d'ésser una gallina 
diferent de les gallines que poblaven la resta dt: 
les comarques catalanes. 

Una collectivitat de gallines que pels seus ca
ràcters exteriors o per llur classe de productes es 
distingeixi d'altres col-lectivitats, constitueix una 
raça. 

Doncs al Penedès hi havia d'haver una raça de 
J 

gallines diferent de les races que poblaven la resta 
de les comarques, una raça, en fi, que hagués 
produït amb secular constància una mena d'ous 
que agafaren merescuda fama, coneguts per ous 
de Vilafranca. · 

Quins caràcters tenia aquesta raça? És una 
pregunta aquesta que l'he formulada a diversos 
penedencs moltes vegades, i ningú no l'ha s~buda_ 
contestar. Ignorem del tot, doncs, els caracters 
distintius de l'antiga raça penendenca. 

.\ LA RECERCA nE !,A RAÇA PERDUDA 

Una cosa ens permet afirmar que la raça pene
denca no és perduda del tot, puix que si així fos, 
)'ou de Vilafranca, malgrat ésser produït amb tan
ta irregularitat, hauria desaparegut completa
ment. I no és així : les gallines del Penedès, amb 
un percentatge potser cada dia més reduït, conti
nuen, emprò, donant els ous d'anomenada. 
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En virtut d'aquest fet i d'altres similars, es 

podria formular una llei genera I que digués : A 
tot arreu on ha existit una raça i els an imals o els 

seus productes conserve11 un o m(~s caràcters ra

cials, és factible, mitjançant la utilització o pro

voéació de fenòmens hereditaris, de reconst itui r la 

raça perduda. 

I com que en la prod ucció d'ous de l Penedès hi 

J!a encara ous clotats dels caràcter s d.e l' ou de Vi 

lafranca, la reconstitució de la raça és cosa fac

li"ble. 

EL ME'I'ODF. 

L a llei general que acabem el" esmentar, i que 

nosaltres formul àrem farà ap rox imadament den 

anys, és la que ens h a guia t en la recerca de les 

races autòctones de Catalunya, 110 sols d 'aviram , 

s inó de tota mena d'animal ramaders , excepte 

conills , ànecs i gall s d in di, que encara no ens ha 

vagat d'estudiar. 

Veus ací com !'!S proced í per a cl ete rmi11ar l ' ex is

tència en les comarques d'u na raça autòdona . A 

manera de pràc ti ques cl ' inv.estigació, encarregava 

per les vacan ces a clos o tres alumnes de l' Eséola 

Superior d'Agricultura la visita als galliner s d ' un a 

comarca, segu int el progra~:n a que els cl onava , i 

que era , poc més poc menys , el següent : 

a) V isitar pel cap baix u n centenar de galli 

ner s de p o b I es força el is ta 1Í ts un s el' altres . . 

b) L es gallines que present in car àcters indub

tables de r aces conegudes , ser an immediatament 

eliminades de l' examen. 

e) · L 'atenció es fi xarà en les gallines mestisses , 

principalment les que portin caràcters no atri

buïbles a r aces conegudes . 

el ) A quest s últims caràcter s han d'ésser el s 

que mereixin tota la vostra atenció . I observeu 

detingud ament si en els gall iner s que visitare-u 

aquests car àcters es presenten amb insistència . Si 

és aix í, la r aça autòctona· vi rtualrpent est à tro

bad a. 
Aquest mètode, pedagògic a r~ . em, m 'h avia donat 

bons resultats . A lguns dels m eus alumnes tin

· gueren la inexpressable joia de descobrir alguna 

de les r aces de gallines de Cataluuya . 

R ecordo, però, que els que vaig enviar al Pla 

de Bagès i al P enedès no foren gens afortunats. 

Llurs recerques havien estat infructuoses . 

Jo tenia , val a dir-ho, un marcat interès per la 
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raça penedenca . I vaig ésse r jo mateix qui va em. 

prendre la recerca. 

En efecte, crec que va1g trobar la raça pene

clenca. 

CES GALLINES DE RAÇA I'ENEDEJiCA 

E n i:nig de la grandiosa barreja de ca ràcter~ 
que pr~senten les gallines en un mercat de Vila

franca, és ·possible destriar-ne 1111 es poques, el s 

caràcters de les quals són : 

C~esta molt g rossa , caig ud a i molt dentada, 

orelletes blanques voreiades de vermell ; plomat

ge de fo ns ros amb diver ses tonalita ts , però sem

pre esquitxat de negre o amb fran ges del matei:-.; 

color ; potes sense plomes, . bla nques o rosses. 

, Per al ga ll els caràcters són : 

Cresta senzi ll a , grossa , un poc tombada i molt 

dentada ; or elletes bl anques i roges ; p lomatge del. 

r os for t a l vermell viu, amb fran ~es transversals 

negres, clonant al plomatge un aspecte favat o de 

perdiu . Potes nues anant del blanc al rosat. 

Aquests caràcter s foren els utilitzat s per al 

concurs que celebrà la 1VI ancomunitat en aquesta 

ciutat el ella 2 1 de desembre de 1921. 

Es comprendrà q~e els caràcters descrits tenen 

solam ent u n valor provisiona l i que estan subjec

tes a r ectifi.caéió. 

L-a gallin a que presenta aquests caràcters no 

.significa que sigui igual a la gall in a que era de 

pura raÇa penedenca . V ol dir només que a questa 

gallina pot ésser el punt de partid a per a recobrar 

la r aça perduda 

DEPUR ACTO I FTXACIO DE L A R AÇA 

La unió del gall i de la gallina suposada ·autòc

tona, donarà un tant per cent molt petit de pollets 

que s ' assemblin à llurs pares . 

S i aquests pollets al seu degut te~ps es fan re

p roduir, produiran .un tant per eent més crescut 

de polls amb més semblança encara. És a dir, a 

cada generació els c:::.r àcters s 'aniran :fixant, al 

mateix temps que disminuirà la proporció de po

llets dissemblat:tts. 
A la "tercera o quarta generació, si les gallines 

que s 'han assenyalat com autòctones verit able

m ent bo són, la raça, és a dir, un conjunt de ca

ràcters responent als descrjts s' haurà :fixat . 

F E U QUE LA. RACIÓ SI G UI COMPLETA. I NUTRITIVA. AFEGINT-HI UNS GRAMS DE 

''NITROGINA'' i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i una 
gran producció d'ous e n les gallines. 

De manin referències i preus a: F RANC BS C ESPINAS - J. A. <.:!av é, 17 - Tel éfon A . 701 - Barce lona 
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Això és precisament el que ha succeït en els 

casos parells de la raça garrotxina i selvatana. 

Pel contrari, si la gallina assenyalada per in

dígena no ho és, a cada generació els caràcters, 

en lloc de sumar-se i fixar-se, es dispersaran. 

COMPROVACIO l FINALI'l'A'I' 

Obtenir gallines de c!lràcters morfològics o ex

teriors iguals i completament fixats, ja seria al

guna cosa. Però si aquestes gallin es no respon 

guessin a l'objecte desitjat s'hauria fet un tre~:>all 

en va. 
Els pagesos i avicultors del Penedès no de

manen pas que la gallina sigui blanca o negra ; 

el que volen és una gallina que produe>..::i el cèle

bre ou de Vilafranca. 

Algunes de les gallines els caràcters exteriors 

de les quals hem indicat produïen l'ou desitjat. 
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Altres, menys nombroses, donaven ous que no 

s'assemblaven amb els de Vilafranca. 

Això és degut al mestissatge perllongat en el 

qual la dissociació de caràcters és tan gran, que 

els productes no s·;rvenev amb els caràcters mor

fològics i aquests i aquells de vegades són tan 

entremesclats que sols una ll arga i acurada selec

ció els pot destriar. 

Per consegiient, sols es tindrà la completa se

guretat de què s'ha reconstruït la raça penedenca 

quan les gallines amb identitat de caràcters ex

teriors produeixin amb tota regularitat l'ou de 
Vilafranca. ~ · 

Per acabar : si algun dels òients que amb tanta 

atenció han seguit el meu d-iscurs, posa mans a 

l'obra per a restaurar la raça pròpia d'aquesta 

comarca, realitzarà una oora altament patriòtica . . 

:.I. ROSSELL I V IL A 

LA BONA MEL 

L ES flors segreguen un líquid dolç, anomenat 

nèctar. Aquest líquid, recollit per les abe

lles, concentrat i dipositat en les cèllules de la 

bresca, constitueix la mel. Les abelles no fabri

quen pas la mel, sinó que la cullen de les flors. 

És per això que existeixen tantes diversitats de 

mel, sigui pel color, sigui pel gust. 

Els apicultors sovint es troben amb mels de co

lor bla11ca, groga, vènnella i fin vérda . Per con

segiient, no es pot judicar de la bondat de la mel 

pel color que tingui. Una altra variació sol pre

sentar la mel, que té la seva importància, i és la 

fi.nura de la mateixa. Hi ha mels completament 

fines, sense cap mena de granet, i en canvi, hi ba 

d'altres amb granets, que fa pensar a molta gent 

que hi ha sucre barrejat . El sucre no serveix 

per a fer mel, com tampoc l'aixarop simple o ai

xarop de sucre. Si s'obliga a les abelles a consu

mir aixarop de sucre, la mel és neutra i li manca 

en absolut el gust propí de la mel. 

En les explotacions apícoles modernes, la mel 

s'extreu de les bresques per la força centrífuga, 

per medi d'un extractor. Aquesta mel porta el nom 

de mel centrifugada, la qual és molt pura. La mel 

centrifugada té l'aspecte d'un aixarop espés i bri-

llant. A una temperatura baixa, la mel s'eJ>pes

seeix més. Si es vol tornar a l'estat líquid s'ha 

d'escalfar al bany maria, però llavors perd algu

nes de les seves propietats saboroses, i més val 

consumir-la en estat granulós, que ês com queda 

quan s'ha solidificat amb més o menys grau. 

La mel es conserva molt temps, si es té en 

pots tancats hermètic_ament. Si els pots estan ~al 

tapats, la mel absorbeix l'aigua de l'atmosfera, i 

damunt de la capa de mel s'hi fa una capa d'ai

gua. Aquesta absorció d'aigua determina una fer

mentació i la me! es fa dolenta. 

Així, doncs, la mel s'ha de conservar en ·pots 

tancats hermèticament i en locals secs i frescos. 

La diferència que hi ha entre la mel centrifu

gada i Ja mel premsada és que la primera és clara 

i l'altra tèrbola. 

Fóra ociós parlar del valor nutritiu de 

la md, més gran que no pas el del sucre, com 

tampoc no s'ha de dir res de les virtuts curatives, 

per ésser prou conegudes. La mel és, per conse

giient un dels dolços o postres més fi, i una subs

tància que entre en la composició de molts re

mets. 

LA MILLOR TUBERIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 
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Glraut:herba. - Pulgccrda_:aJ fona 

EL MAS 

E L ma~ Fl~rensa, ho p~dem dir sense circum
loqms, es el mas mtllor portat de · Cerda

nya~ un mas que posat al costat de la majoria 

d'explotacions agro-pecuàries dels països estran
gers més avançats, hi faria bon paper. 

L'actual manera d'explotar el mas Florensa té 

per a Cerdanya, comarca a la qual perteneix, una 

importància transcendental. Els cerdans, que per 

a fert el com~rç són tan espavilats, per a l'agricul

tura i la ramaderia són els més grans rutinaris 
de Catalunya. To hi ha, en efecte, cap més altra 

comarca catalana que s'hagi resistit taut a les 
innovacions, cap com ella tan aférrada a mètodes 
de pretèrita secularitat. 

El mas Florensa, per consegüent, ressalta .1 

Cerdanya d'una manera isolada i sense parió, i si 

el mas Florensa és així, es deu a un fenomen re

petit en molts casos de progrés. Sempre que un 

mètode o una idea fecunda en una branca de 
l'Economia s'aplica a una altra classe de produc-
ció, aquesta en surt beneficiada. . 

És el que ha passat amb el mas Florensa. El 

seu propietari, don Josep ::\oiaria l\1Iata, fa pocs 
anys que adquirí aquesta propietat, i si la com

prà fou indubtablement perquè .és un enamorat 
de Cerdanya, lloc on va a estiuejar cada any. Però 

això no té res que veure amb la millora de la 

finca, puix que són molts els estiuejants que hi 
tenen propietats, i -aquests segueixen la norma 

general de la comarca. 
La marxa progressiva del mas Florensa es deu 

senzillament al caràcter industrial i financier del 

PLOREN SA 
senyor Mata, al fet d'haver · volgut aplicar a la 

seva propietat els mètodes industrials. I com que 

el senyor Mata no pot, pels seus múltiples nego
cis, ocupar-se detalladament de tots ells, amb el 

mas Florensa procedí com en una de les seves fà

briques : al davant hi posà un director. El direc
tor del mas Florensa és l'enginyer agrícola se

nyor Roca. 

El· mas Florensa és al peu de Puigcerdà. La 

seva extensió comprèn So hectàrees, de les quals 

La vaqueria i el paller 

.· 



AGRlCUL TURA I RA~IADERL\ 

Bl be9tiar del mas Florensa:a Ja pleta d'Osoejà 

so de regadiu. Les terres de secà són pobres, suc
ceint el contrari amb les de regadiu, principal
ment amb les 36· hectàrees que ocupen els prats 
naturals. 
. Una de'Jes necessitat que s'imposen en tota ex
plotació agro-pec'uària és la d.e suprimir el més 
gran nombre po_ssiole de mossos i jornalers. La 
maqui.nària en el mas Florensa- està ben represen
tada. El mas compta amb una installació pròpia 
de llum i aigua; té demés una bàscula per ani
mals i accionat per un motor hi ha molí, setraçlo
ra i bomba per a -pujar el suc del femer. 

La maquinària pròpia del camp es composa de 
màquines de dallar, escampar adobs, sembradora, 
segadora-lligadora i un tractor Fordson. 

El femer del mas Florensa, l'únic en la comar
ca, té úna construcció senzilla i pràctica . Està for
mat per una plataforma encimentada amb un di-

La vaoada._Bn"prlmer terme L<na magniilca suïssa 

pòsit de 40 metres cúbics per J·ecollir el suc que 
es produeix en el femer, més els orins de les 
corralines dels porcs. La bomba per a elevar el 
suc el tira directament al rec en les temporades 
de regar i a l'hivern als carros-bótes. 

Cerdanya no sap pas els mils duros que perd 
no aprofitant els sucs del femer, puix que al mas 
Floreusa, de totes les classes d'adobs .que s'han 
provat per als prats, cap d'ells no ha superat al 
suc. L'eficàcia d'aquest adob és tan important, 
que temp.s enrera s'adquirí un prat d'una hectà
rea ; a la tardor s'hi escampà 6oo quilos de super
fosfat i durant l'hivern uns J2 metres cúbics de 
suc. Els resultats fore¡1 que es colliren 250 quin
tars d'herba) contra 30 o 40 que en collia l'antic 
propietari. 

L'acció de les adobad~s apropiades· en els prats, 
ultra augmentar considerablement la producció de 
fenc, afavoreL'- de tal manera la fiQra útil, que les 
plantes· perjudicials o de baixa qualitat són elimi
nades per la ufana de les bones herbes, i això 
sense necessitat de sembrar-hi cap llavor. 

.Malgrat que la quantitat de fems produïda pugi 
a la respectable xifra de Soo tones, no per això. la 
utilització dels adobs químics és negligida, puix 
que el mas Florensa figura entre els primers con
sumidors de matèries fertilitzants. 

Els cultius que es fan a les terres de seca són 
blat i segle o sègol.· A les terres de regadiu, a 
més del blat, trefle, patates i alfals. El blat, des
prés dels farratges, constitueix la collita més im
portant. L'última collita fou de 47.000 quilos de 
blat, amb un rendiment de 2.roo quilos per hec
tàrea .. 

La producció total de fenc, és a dir, herba i al
tres farratges assecats, és de 6.500 quintars, ter
me mig. Pere\ s'ha de tenir en compte que l'herba 



Carregant herba 

no daUant-se més que dos cops, per la tardor en 
queda en els prats up bon tou que el bestiar apro
fitarà pasturant. 

El bestiar, com en tots els masos de Cerdanya, 
constitueix l'explotàció més impoÍ'tant del ma.·· 
Florensa. 

L'efectiu actual comprèn els següents caps : 

· Boví ... ... 91 
Cavallí 42 
.Mulatí 6 
Guarà I 

Porcs 50 

Conills rso 
Aviram .. . .. . .. . 400 

El regtm al qual està sotmès aquest bestiar és 
aproximadament igual al que es segueix a la co
marca, però a-mb diferències que convé ;emarcar. 
En primer lloc, el bestiar.va tip, de forma que el 
paller no queda mai buit de fenc, com succeeix a 

Un altre aspecte de la vacad .. 
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Solcant Je• trumferes o patateres 

quas1 tots els masos abans d'arribar la primave
ra; en segon lloc, ' l'efectiu del mas Florensa és 
tardà en anar a muntanya i dels primers en bai
xar-ne, i, per últih1, les vaques de l_let reben ali
ments concentrats. 

Així, doncs, per a alimentàr tots els caps apun
tats, excepte per a les vaques en lactació, la pro
ducció farratgera de la propietat abasta i sobra. 

El criteri que s'observa en el mas Florensa res- 
pecte la producció de bestiar és el de dedicar-se 
exclusivament a la producció de la vaca Hetera, de 

Un tractor que llaura bé I de pressa 
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Adobant e ls prats amb màqu i n a ap r opiad a 

raça Schwytz; a les eugues fer-les produir muls ; 

pels porcs, engreixament, i pels animals de cor

ral, una explotació intensiva. 

La producció que devindrà més important serà 

1; de llet. En el passat mes de maig la producció 

de llet arribà a 6.ooo litres. Aquesta xifra, a 

mida que el ramat boví es vagi seleccionant, 

anirà augmentant considerablement. 

El mas Florensa, com a propietat de rendiment, 

ve determinat pels factors econòmics. Amb això 

es vol significar que tal o qual conreu es fa o no 

en virtut de les resultants de la comptabili tat. La 

comptabilitat al mas Florensa és al dia. En tot 

• 

Detall de l'eugassada 

moment es pot saber el líquid d'un producte en 
particular. Els comptes són la guia de la pro-
ducció. 

El mas Florensa constitueix per a tota la Cer
danya un exemple a -imitar .. ense que sigui una 
granja experimental-, i no ho ha pas d'ésser-, 
llurs mètodes de conreu i d'explotació mereixen 
que siguin considerats per tots aquells que esti
men el progrés de l'agricultura i de la ramaderia. 

Don Josep .:\Iaria .:\Iata, amb els mètodes in
dustrials aplicats al mas Florensa, ha realitzat 
un servei positiu a l'agricultura i a la ramaderia, 
però molt en particular a la comarca de Cer
danya. 

Per la mestressa 

EN el número passat vàrem donar un model 
de menjador pràctic i rialler, dues coses 

importants. Avui dia el menjador pot dir-se que 
és la sala de viure, per tant hem de procurar que 
s'hi estigui bé. 

En el do,...mitori, com menys mobles, millor. i 
tt:.niu la sort de posseir llits antics, procureu con
sc:rvar-los. Un llit antic amb un cobrellit de do

màs es bonic perquè sí. 
També tenen un gran encant aquelles vàno,,as 

de punt de mitja o de ganxet que es començavejJ 
tot festejant i s'acabaven el elia de Jmvis. Cal 
confessar que de pràctiques no en són gens : pe-
en molt i són cares de sabó-, però fan de bon veu

re en les grans diades. Cada vànova és un poema 

per aquella que la va fer. 
Jo per a cada dia aconsellaria un cobrel1it lleu

ger i pràctic per a poder-lo rentar sovint. 
Les cortines de 1 'alcova cal colJocar-les de faisó 

que no privin que aquesta s'airegi bé. Les corti-

nes de musselina blanca amb un farbalà, sempre 
seran boniques i mai no passaran de moda. En 
canvi les cortines de llana o de reps, si no es ras
pallen sovint, >;Ón un niu de microbis, i qui diu 
microbis, diu enemics de la nostra salut. 

El millor ornament de la cambra és una calai
xera ben lluenta (això ho obtindreu passanth-i dt
tant en tant un drap humitejat amb una mica 
d'oli de llinosa i unes gotes d'aiguarràs), amb 
una imatge al mig i a cada costat un canelobre. 
E1s canelobres d'aram o de llautó estan molt de 

moda. 
l'na tauleta petita, fa sempre servei, i al ma

teix temps fa bonic; amb això i alguns seient.; 
ja n'hi ha prou .. \1 costat de la cambra hi sol ha
\'er un requartet que ve molt bé per a tenir-hi el 
lavabo . . Si s'hi pogués tenir aigua corrent . fóra 
un gran avantatge, car l'aigua és font de salut, 
i el que treballa, sua, i el que sua, s'ha de rentar 
<Jvint. . To fa gaire que un metge famós atribuí"! 
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el fet de què avui es visqui més que uns quants 
anys endarrera a l 'observància més freqüent de la 
higiene. 

Estem en el temps en què les fruites abunden. 
Cal aprofitar-se'n. A voltes la fruita cau de l'ar
bre encara verda, en aquest cas no és recomana
ble menjar-la crua, perquè fa mal ; aleshores pot 
fer-se'n compotes o bé mermelades . Les compotes 
són més econòmiques perquè es fan amb poc su
cre; tenen, però, l'inconvenient de no conservar
se com les mermelades . S'han <'le fer pel dia, Si 
no fa molta calor es poden guardar fins l'endemà. 

La compota d'albercocs és riquissima i es fa de 
la faisó següent : Es posa en una casserola (on 
no s'hi hagi cuit res de grassa) una mica d'aigua 

·i unes quantes cullerades de sucre. Es fa bul1ir 

AGH ICl.:LTURA I RA:\lADERlA 
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fins que forma un aixarop claret, aleshores s' hi 
posen els albercocs partits per la meitat, treient 
el pinyol, afegint-h i una mica de vainilla o un 
bastonet de canyella, segons els gustos. Es deixa 
bullir a poc a poc fins que la fruita és tova. El 

· mateix procediment s'empra per les cireres, prés
. secs 1 prunes. 

AIXAROP DE MORES 

Amb les móres es fa un aixarop que a l'hivern 
no té preu per a curar els constipats, sobretot la 
tos. S'agafen l~s mores, s'aixafen i es deixen 
vint-i-quatre hores en un lloc fresc. Es passeu 
després per un colador fi i es pesa el suc posant 
Soo grams de sucre per cada lliura de suc. Es re
mena bé i es posa a l foc, on ha de bullir cinc mi
nuts; es treu l'espuma i un cop freçl s'embotella 
i e!'; tapa bé. 

M. T . G. 

L'esterilitat en les femelles 

E s aquesta una qüestió de gran transcendèn
cia LCOnòmica en la ramaderia catalana en 

ço que respecta la producció de bestiar de peu 
rodó. Terme mig , de 40 al so per roo el~ les eu
gues destinades a la reproducció, queden anual
ment estèrils. S'han invocat una sèrie de causes 
a aquest obstacle de la generació, totes elles de 
gran interès científic, però d'una utilitat pràctica 
moltes d'elles gairebé nuHa. 

De les dues formes d'esterilitat, curable i incu
rable, únicament la primera ens oouparà, i dintre 
d'aquesta, les varietats més freqüents i de més fà
cïl diagnòstic i terapèutica. Anem, doncs, a fer-ne 
una lleugera exposició. 

Un gran nombre de casos d'esterilitat poden 
atribuir-se a afeccions agudes o cròni_ques de la 
mucosa uterina. V èxit de la seva terapèutica de-

pèn d'encertar el diagnòstic. Per això cal deter
minar la reacció de la secreció patològica intra
uterina, tant la hiperaciclès com la hiperalcalina, 
les quals poden constituir un obstacle a la pro
gressió de l'espermatozoide en son ·camí fins a la 
feçundació. La terapèutica de les variacions del 
moc vaginal consistirà a neutralitzar-les, aplicant 
en cada cas, en forma d'irrigació intraut-erina, o 
bé una solució alcalina o àcida. Aconsellem pru
dència en la concentració de les solucions, ja que, 
dègut a l'abús, moltes vegades ((és pitjor el remei 
que la malaltia»., puix la inflamació provocada per 
la irrigació _ és de pitjor pronòstic que la que mo
tiva el tractament. 

Totes les lesions ovàriques són un obstacle a la 
maturació de la vesícula de Graaf, principalment 
els quistes, que es presenteu molt freqüentment, 

BASCULES PIBERNAT PARLAMENT,Dyll . 
:R~~E=:~~ BARCELONA 
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els quals poden destruir-se d'una manera molt 
senzilla . Diagnosticat el quist, no cal sinó reben
tar-lo, i per això s'introdueix la mà per via rec
tal ; s'explora la regió sublumbar i es troba fà
cilment l'ovari hipertrofiat; una senzilla pressió 
amb la mà fa esclatar el quist .i amb aiX'ò es venc 
l'obstacle a la generació. ' 

Voclusió espasmòdica del coll uterí, reclama 
la seva dilatació. S'introdueix per via vaginal el 
braç prèviament un tal d'oli o vaselina ; l'obstacle 
E¡Ue ofereix el coU ocluït a la progressió del braç 
es venç amb una mo5ferada pressió de la mà que 
s'impulsa en forma de conus i en un doble mo
viment de rotaci6 i d'avanç .. En cas de degenèra
ció tümoral d.~ ¡'òrgan en qii.estió, precisa la in
cisió del.-:: teixits neoformats, pràctica quirúrg~ca 
ja més complicada i que reque·reix la intervenció 
del veterinari, 

Molt freqüentment en les eugues de tempera- · 
ment -nerviós, es presenta rexpulsió del líquid 
espermàtic immediatamept després de la seva €ja
culació, motivada per les contracciqns uterines 
consecutives. a_ l'excitabilitat que la presència d~ 
la verga ha determinat ~n la porció muscular ute-

Notes 

L 'illustrat enginyer q.grícola francès Mr. L. 
Guilhot ha publicat suara un article en el 

qual resumeix un seguit d'experiments fets du
railt les darreres campanyes vitícoles, i proposa 
unes conclusions, ben encertades al nostre juí, 
sue treu d'aquests experiments, i que tra~criu
rem íntegres en alt;a ocasió . 

Cal reconèixer que un experiment agrícola és 
cosa delicada a bastament. Hi ha una complexitat 
de factors molt gran a tenir en compte, cosa que 
fa que molts cops, àdhuc amb la voluntat miUor 
es faci difícil de treu;e conclusions encertades. 

És clar que si en circu"mstàncies se~blants, 
regió, clima, anyada, conreus, un experiment 
reïx per un mateix estil uns quants cops consecu

-tius, hom es pot creure.. amb dret per recomanar 
tal o tal procediment basat en els experiments 
reeixits. 

Una de les qüestions vitícoles on cal més aquest 
seny pagès, que no b"a d'ésser solament intuïtiu, 
és en el tema que tracta Mr. Guilrot : en la lluita 
contra els paràsits. 

Durant la campanya darrera més de z.ooo vi
ticultors i agrònoms francesos han tingut a bé 
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nna eminentment impressionable ; aquest feno
men l'havem observat en un 30 per roo de les 
eugues correntment estèrils en la comarca de 
l'Alt Pallars. E~ aquest cas s'aconsella la sagnia 
de les fèmelles pletòriques ; operació que no hem 
practicat; en canvi utilitzem un procedimént que 
en la nostra pràctica ens ha donat excel-lents re-

. sultats. Un moment abans de la cubrició s'admi
nistra a la femella un ~nema laudanitza~ per via 
rectal, prèvia expulsió dels excrements : les con
traccions uterines de post-cubr:ici6 no es presen
taran, l'espermatozoide franquejarà el coll uterí 
i restarà lliure;: dels efectes expulsius que puguin 
presentar-se posteriorment. 

Insistim a demanar l'atenció dels nostres ra
maders en aquesta qüestió, ja que, com es pot ob
servar, amb senzills recursos terapèutics pot re
duir-se a una insigni:ficànc:ia él nombre alarmant 
de no fecundacions en la nostra població rama
dera. 

ANTONI MORELL6 
Veterina1·i 

Esterri d'Aneu, Jnny de 1928. 

vitícoles 
experÏIInentar ]a fórmula donada pel professor 
Villedieu per a combatre el míldiu. ¿Veritat que 
és ben bonic aquest afany d'experime?~tar, de sa
b.e>r 1nés, que no vol pas dir, sin6 al contrari, de 
ganes de perdre quartos, que demostra una massa 
tan considerable de viticultors francesos? Doncs, 
encara cal a~mirar-los més a tots aquests experi
mentadors si es té en compte que anteriorment 
!:avien obtingut amb una fónnula .d-ístiuta del 
mateix professor, resultats negatius. 

Ja que · hem parlat del professor Villedieu i de 
la seva fórmula, b.o serà que eri · fem una mica 

d'història. 
El professor \ illed:ieu, quan tothom òperava 

per; defensar les vinyes dels atacs del míldiu a 
base de sals de coure pre-parades en forma de 
solucions complexes o men.ys racionals, tingué la 
gosadia de precmútzar la defensa contra el mik 
diu, sense sals de conre. 

I vingué que, en fer-se en gros cultiu expe
riments del _procediment. Villedieu, els resultats 
no foren pas massa cÓnvincents .. ·o es donà per 
la pell, com es diu vulgarment, el professor, per 
bé que reconegués noblement l'error de les seves 



assercions, i continuà amb un zel lloable, ajudat 
el e 1 a seva. esposa, però sense cap conreu oficia'l, 
el s seus estudis per tal d'esbrinar la cauS'a de què 
no sortís bé en les vinyes ço qu~ era meravellós 
en el seu laboratori, i el resultat de tot plegat són 
aquests 2.ooo experíments simultanis que es fe
ren a França com a conseqüència de la. fórmula de 
combat proposada. Ja no es tractà de suprimir el 
coure en la lluita contra el míldiu, es tractà d'em
prar-lo d'una manera racional i de no fer-ne one
rosos dispendis, perfectament inútils, d'altra 
part. En definitiva, Mr. Villedieu recomanà so
lucions de feble riquesa cúprica, ben imbuït que 
lleugeres traces de coure són suficiènts per impe
dir invasions del temible paràsit. 

Fixem-nos com ~efensen les seves vinyes del 
míldiu la major part dels nostres pagesos i ens · 
farà llàstima el considerar la gra11 quantitat de 
diners llençats. I això que en pocs anys ha estat 
considerable el progrés. 

Els defectes més importants els notaren en l'ac-
. tua.litat en la falta d'una justa mesura c;n el nú

mero i ocasió dels tractament . Hi ha pagès que, 
si el temps li vaga, un a lleugera boirina li és 
suficient per a repetir un a sulfatad;;t, d'altres n'hi. 
ha que si ha.n fet durant l 'anyada les tres sulfa
tades de rigor, ja es creuen amb dret d'estar-ne 
tranquils de~ota una figuera. 

Important com aquest defecte és la forma. llas
timosa en què es preparen els brotis. Pr;n n'hi ha 
de pagesos que han sentit a parlar de brou borde
lès i de brou borgonyès i de brou àcid i de brou 
adherent i d'altres coses més, ·dels avantatges i 
defectes de cada un d'ells, però què els hi fa? 
Hem de reconèixer que llevat de certes zones de 
Catalunya, de les comarques que en podríem no
menar de l'aristocràcia del vi, ja fa prou el vi
nyater de preparar els brous mildiucides ( ?) a 
base de tirar a bell ull, o bé ajudant-se d'un tros 
de pot de l)auna, el sulfat de coure i la calç que 
els sembli bé, sense preocupar-se tan solament de 
la riquesa d'un i altra. 

Un error; per ignorància o per fa. ls a con venièn-

AGRlCUVfURA I RAMADERIA 

cia estès, és el de fer ben carregades les solucions. 
Per què? Senzillament perquè els sembla que com 
més coure, més preservada estarà la vinya o més 
mata~an al míldiu ( !) . O bé perquè el cultivador 
sabent que els obrers són inexperimentats o que 
els polvoritzadors són dolents, tem que del total 
de la ruixada en quedarà ben poca d'aprofitable. 

Mai no havem de cansar-nos de repetir que el 
míldiu, segons frase barroera, però gràfica, és com 
una sageta . . Si el cos, la full a, el peduncle, el 
raïm, es troba cuirassat totalment per una pelícu
la minsa, tan prima com puguem suposar, de 
coure la sageta, el míldiu no hi podrà res. 

Per això cal que els polvoritzador~ agin bé, 
escollint bons mod els , simples , senzill s de maneig 
i de netejar. Per les pràctiques corrents tan bé 
poden anar els de pressió com els atmosfèrics 
(senzills). ~s, però, necessari que surti de la 
canya ruixadora un veritable núvol o boira, de 
gotes ben :fines, mai aquella pluja. a bots i a bar
rals", de gotes grosses que amb tanta freqüència 
es, veu. 

Ben polvoritzada la solució cúprica, en forma 
de núvol que he> embolcalli tot, no hi ha cap ne
cessitat d'insistir ruixant fin s . que es quedi bla
va la terra dels ruixims que es formarien en es
colar-se les ·gotetes . Al co.ntrari, cal plegar de 
ruixar i l'estalvi val la pena. Però és ~ecessari 
que la solució quedi enganxada al pàmpol o al 
raïm; d'aquí la conveniència de l'í1s de solucions 
adherents, adherència aconseguida a base de di
versos productes, caseïna, per exemple. 

A França., on el nivell cultural mig del pagès 
és superior al nostre-fruit immediat <;l'una ma
jor eficiència en l'ensenyament i divulgació-són 
molts els pagesos que es tiren de dret a productes 
preparats a l' avançada per industrials. ¿Vol dir 
això que hom arribarà a no emprar les fórmules 
fetes i preparades' per cada un a casa seva? No ho 
sabent ~s un moviment anàleg al que veiem que 
passa aquí amb els metges i els específics i els 
farmacèutics. Les fórmules magistrals encara es 
recepteu i encara en fan alguna els farmacèutics, 
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¡ però quin increment tan gros no ha pres la me
dicació firmada i avalada per un industrial res
ponsable des de més punts de vista que el senzill 
farmacèutic ! _. 

Si el metge recepta amb confiança l'específic, 
l'agrònom francès t~mbé ho fa amb el produete 
preparat per una firma solvent . 

Citem, per exemple, el cas de la casa Schloe
sing. Aquesta casa té una secció de productes per 
l'agricultura, adobs, etc . Doncs bé, amb les esta
dístiques als dits vei.em que la secció les vendes 
de la qual creixen amb més rapidesa és la dels 
anticriptogènics i insecticides preparats, talment 
com específics, amb un mínim de feina i molès
ties pel pagès que els ha d'emprar. 

Això representa un estol de tèénics i un grapat 
d'hectàrees destinats uns i altres a una experi
mentació constant que ha de dur fatalment a la 
progressió ferma. 

Perquè es vegi la comoditat i eficàcia que pot 
reportar l'ús de productes d'absoluta .confiança 
preparats industrialment, sabem d'un vinyater 

resident a una comarca on les vinyes pateixen 
força d'escarbató i a més en les situades a la 
plana, del ruïnós cuc del raïm. Abans, per salvar 
}a seva collita, es veia obligat a fer sulfatades de 
tres a sis, segons l'anyada, ensofrades contínues 
contra l'oïdium, tractaments a base de nicotina 
o d'arseniat de plom contra Cochyllis i Eudemis. 
Ara utlitza productes preparats per una casa es
pecialitzada i es limita a fer dues sulfatades amb 
brou arsenical i mantes ensofrades amb sofres ne
gres preparats que són agherents i contenen de
més quantitats de carbonat de coure. I el resultat 
actual és superior al que obtenia abans ! 

Això indica que el pagès, tot i guardant la 
seva estimable prudència- massa que n'hi ha 
d'engatussadors-no ha de defugir, quan sospiti 
que hi ha quelcom de seriós, d'experimentar. Ex
perimentar ell mateix en petit, que al cap d'anys 
els poc~ quarto~ que hi invertirà serà com si els 
hagués sembrat i hagués collit en bona anyada. 

PoNs oE tA Mot,A 

Un nou procediment per a fer madurar de pressa 
la fruita i els llegums 

L. Es experiències realitzades a la Universitat 
de Minesota, als Estats Units, han demos

trat que el gas d'etilèn posseeix la propietat de 
fer madurar fruita i llegums, conservant el gust 
propi d'aquests productes, el seu color i la tex
tura fina, com si haguessin estal madurats en 
palla o en el mateix arbre o planta. 

En alguns fruits ~ncara hi ba avantatge en uti
litzar el gas d'etilèn. Els tomàtec, per exemple, 
quan són verds, són molt àcids, i aquesta acide
sa pel tractament del gas d'etilen es perd o que
da molt disminuïda, sense que el fruit perdi el 
seu color i sabor. Els melons amb aquest tracta
ment són més dolços que no pas els madurats na
turalment. 

El gas d'etilèn pot emprar-se també per a em
blanquir l'api i altres llegums. L'emblanquiment 
de l'api exigeix de tres a sis elies, segons les 
varietats, les d'hivern volen més temps que les 
d'estiu. 

El tractament del gas d'etilè:n es pradíca e11 
una cambra hermèticament tancada, en un ce
ller, per exemple, on hi hagi una temperatura 
de r8". El gas d'etilèn s'escampa a raó d'un pam 
cC1bic per cada mil pams cúbics d'espaí lliure. 
Quan aquest gas surt del dipòsit és inflamable, i 
per consegüent s'han de prenère trJta mena de 
precaucions, perr) així que s'ha escampat una 
mica desapareix el perill, puix que ja no s'in-

flama. 1 

El gas d'etilèn és incolor i inodor, i es po 
respirar sense causar cap mena de trastorn. 

Amb una cinquantena-de pe.ssetes d'aquest gas 
es poden fer madurar en excdlc:nts condicions de 
deu a vint vagons de tomàtecs o de fruita. 

Les experiències realitzades havent estat satí.
factòries del tot els productors i c·(Jmercíants dc 

' ' 
fruita i de verdures primerenques }(){]en Jellefi-

• ciar-se d'aque!>t procediment. 
E. 'IVE'f 
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Les transformacions de la color de les flors 

L A gama de color de les flors és gairebé infi
nita clins les varietats cl'utia mateixa plan

ta ; no obstant, en estat silvestre solen tenir una 
sola color, com, per exemple, el clavell- els ti
pus abunden- i que és causa d'admiració pels 
profa ns en la matèria. Queden, però, dues o tres 
'colors que intriguen encara e_ls professionals. 
Çlui podrà obtenir el claveU blau o bé una altra 
flor qualsevol, verda o negra? Fóra interessant i 
probablement molt productiu. 

L'amoníac, els vapors de l' àcid clorhídric, el 
gas sulfurós , el fum é1e tabac, etc., modifiquen 
d 'una fai só original la color de les fl ors tallades . 
Qui no con e· x les violetes verdes, vermelles, blan
ques ? L' amoníac fa tornar verd el morat, el blau, 
ei púrpura , i el vermell més o menys rosat, es 
tornen d'un verd brut; la color vermella i carmí 
intens , dels clavells, es torna negre, el blanc es 
toma groc, etc. ; les més belles variacions són 
proporcionades per les corol-les venoses o marbra
des , però les flors tractades amb aquest procedi
ment perden en frescor i esclat, i a voltes no tri
guen gaire a tornar a la seva primitiva color. 
H om pot, també, mullar l'extrem:tat de les ti
ges amb líquids colorants (colors d'anilina, ge
neralment) i fin s amb tinta. S'ha demanat, però, 
que es privi la venda de les flors així tractades. 

¿ :f:s possiblè obtenir el canvi de color essent la 
flor a la planta, sense separar-l a dels procediments· 
més o menys aleatoris, tal com seria obtenir el 
canvi de color per la hibridació, les llavors, se
lecció contínua, empelt, estaca, variació espon
~ània, regress·ó, alteracions nutritives, decalcifi
cació física, c-onreu forçat, vidres de colors, fe
mades, naturalesa del terreny, ser~se comptar les 
variacions meteorològiques (temperatura, llum, 
radiacions químiques, etc.)? 

La color blava atreu l'atenció_. Sense entrar en 

D _IABÈTICS 

detall s respecte l'origen íntim del color, m1a teo
ria (n'hi ha tres o quatre) pretén que el blau (ti
pus de la sèrie ciànica, es torna vermell sota la 
influència de l'acidesa de la saba (el pap~r blau 
tornassol es torna vermell per mitjà dels àcids). 
S1 hom pot fer absorbir a una planta de flors co
lor carmí, una substà11cia alcalina que dissolgui 
l'acidesa, la flor recobra la color normal de :Ja 
Claiuna. 

Si bé és veritat que el vegetal és ur1 qunmc 
meravellós, cal que tingui en aquest cas una cer
ta pTeclisposició. Si l'hortènsia rosa es presta tant 
a transformar-se en blava, és perquè existeix una 
varietat naturalment blava d'aquesta flor, l)Ho·r
len ,:a japonica Euge-niae coeTafes. El peròxid de 
ferro, el ~ulfat de ferro, exalten la nutrició i la 
facultat de la çoloració blava, però aquests ma
teixos productes no podeu reixir tractant-se del 
roser, la dàlia, que no tenen varietats posseïdores 
del pigment blau. No obstant, la rosa blava que 
Stantchef va poder observar _en r897 a Kézantick 
(Bulgària) en un roser de flors d'un rosa clar, 
creixia en un terreny ric de cal~, amoníac, sal 
de coure i òxid de ft;rro. Xavier Levriem ha ob
tingut una rosa verda amb òxid de ferro. Recor
dem que per l'hortènsia es recomana també la 
pissarra picada (alumini, ferro, magnèsia), les 
sals amoniacals, l 'alum amoniacal , l'al um romà 
(su lfat triple d'alumini de potassa i de ferro). 
S'ha proposat també com a ingredient adequat 
per a saturar l'acidesa interna, el,s alcaloides ve
getals, però la major part d'aquestes substàncies 
són verinoses i per tant molt perillosa Ja seva 
manipulació. Abans de començar el tractament de 
les plantes, és convenient experimentar si una 
flor tallada pren per mitjà de l'alcalí volàtil la 
color desitjada. 

Regant un roser cl,e flors blanq-ues amb una so-

el vostre pa és el Zwieback 
per a Diabètics, de la casa 
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lució d'acetat de plom, carbonat de potassa, o bé 

de calç viva, va donar per resultat la coloració 

de la base dels pètals que es varen tornar d'un 

vermell viu. En una terra barrejada amb granell 

de ferro, hem vist els pensaments adquirir colors 

més vius i una més gran varietat de matisos. La 

ravenissa ordinària es matisava d'un granat ave

llutat després d'un tractament a base de llimadu

res de ferro, o d'haver-la regada amb aigua de 

pluja en la qual hi haguessin s;ojornat uns quar.ts 

claus, o bé granaU de ferro. Per a fer tornar verds 

els clavells conreats en testos, cal regar-los, cinc 

o sis setmanes abans la :florida, i cada dos o tres 

dies, amb una solució de sulfat de ferro a raó 

de ro grams per litre. Els terrenys rics en òxid 

de ferro donen una color més fosca a les violetes 
i a les fulles. 

En aquesta transformació dels colors, si les 

granes de la planta són fèrtils, es pot, segons 

sembla, per mitjà de sembres successives i ben 

seleccionades, fetes sempre en un terreny for

tament carregat de cossos actius, arribar a fixar 

definitivament la nova color en els terrenys or-

dinaris. A propòsit d'això e~ cita que l'hortèn
sia fèrtil (hidrangea de flors sexuades) i a la 

"primavera es transformen primer en roig, des

pres en rosa i finalment en blau, i que la pr1me
vera de Xina esdevé blava. 

Es diu que el carbó vegetal {que no és soluble) 
fp tornar més fosca la dàlia, la rosa i la campane

ta ; que el carbonat de sosa euvc;rmelleix el jacin
te; que la terra recollida dels boscos en els llocs 

on es fa carbó, fa tornar blaves les hortènsies. 
Segons Duchaussoy, és convenient. regar les 

plantes amb una solució, a r per r.oop, amb co
lors d'anilines d1tés «per llana¡,. Com no hi ha 

assimilació, però sí absorció física, penetració, 

cal tallar una part de les radiceJ.le? de la planta. 
Podría així obtenir-se roses negres, lliris verds, 
etcètera. 

Queden encara per esmentar alguns sucs ve

getals colorants, així com interessants sugges
tions dels antics, puix ja Plini s'ocupava 

d'aquesta qüestió; però no ens resta ni temps 

ni lloc. 
SEBASTIÀ PTTTG 

CALENDARI 

J UL~OL - AGOST 

Vir¡,ya i vi. - Som al temps de l'oïdium. Cal 

evitar aquesta plaga gels raïms . Res tan eficaç 

com les ensofrades. El milidu no s'haurà pas 
d'oblidar. 

Les vinyes que per la seva ufana puguin des

merèixer el fruit, poden ésser escabotades i els 

senuents despuntats. 

Algunes varietats de raïms comencen· de madu

rar; llur maturació es pot activar seguint les ins
truccions qU:e es donen en l'article «Un nou pro

cediment per a fer madurar de pressa la fruita i 

els llegums». 

Les visites al celler han de sovintejar, assegu
rant-se del bon estat del vi, principalment després 

de les tempe tes i de tota forta variacié1 de temps. 

Terra ca11fpa . . - Es sega el mill i l'herba de 

les closes o prats naturals. 

Així que les garbes són fora del camp o hi 
quedin arrenglerades, es p<actica la primera llau

rada, aprofitant la humitat que tota vegetació 

deixa en la terra. Si aquesta no és prou humida 

s'haurà d'esperar una ploguda. També es llauren 

els camps on hi havia llegums. 
Es sembren fasols o mongetes, patates i moresc 

farratger. 
A les patateres es dóna l'últim sulfatatge1 si el 

temps és humit. Es comença l'arrencament de les 

patater~s o trumferes precoces a mà o amb la 
llaura. · 

També és convenient començar les llaurades 

profundes, les quals poden arribar a 40 centíme
tres. En aquestes labors s'hi colguen els fems 
sols o barrejats amb adobs químics. La quantitat 

de fems per hectarea no baixarà de 40.000 quilos. 
Si s'hi barreja adob químic els fems poden reduir

se a 30.000 quilos. 

Bledara<·c o 1·emolatxa. - Si la secada és molt 

persistent encara es pot donar una regada, evi
tant, però, que es faci més enllà del primer 

d'agost. 

!Torta. - S'ha de procedir a la captura dels 

insectes. Vegi' s l'article:. del número passat, aEls 
agafainsectes lluminosos". Continua la destrucció 

de les males herbes. 



Es planten maduixeres i fragueres, es sembren 
cols, espinacs, ceves vermelles, ensiam, i es tallen 
les tiges de les carxoferes que han ftor;t. 

Jl rbres fruit ers. - Tractar les oliveres contra 
els atacs de la mosca, a base de solusions arse
nicals. 

Es fan els clots per a substituir els arbres 

morts. La terra que els envolta deu ésser reem

plaÇada per terra d'.altres llocs i el clot es desin

íecta amb una solució de sulfat de coure . L a 

terra que s'ha tret del clot es crema. 

• 
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Es procedeix a empeltar en escut els perers, 
pomers, cirerers i albercoquers. 

Destruir el pugó amb insect:éides a base de pi
retre, nicotina o petroli, però millor encara amb 
el producte a\ olb, que ens diuen que va molt bé. 

Animals. - Mantenir les condicions higièni
ques dels locals. Refrescar els anin~a l s de treball 
amb aigua ,quan acahin la jornada. Les vaques 
lleteres i els porcs que no tinguin mosques que els 
inquietin (utilitzeu el ((Flit»). Ko poseu ous si 
l'.aviram ba començat la muda, puix que la majo
ria són infecunds. 

Una mtca de tot 

LES FULLES DE L'AMETLLER I LES 
OVELLES 

Les fulles d'ametller les vaques les rebutgen, 
però les ovelles les apTofiten. En els ametllerars 
ue Mallorca els ramats mengen la fuUa d'aq~ests 
2rbres des del mes de juny, que comencen a cau
re fins a les primeres herbes de tardor. 

J ,ES OVELLES DE RAÇA MALLORQUINA 

Un amic de Mallorca ens escriu que una de les 
seves ovelles, de pura raça mall0rquina, l'any 
passat xaià dues vegades bess~nada. Els quatre 
anyells valgueren 215 pessetes. 

-Però el cas veritablement extraordinari és el 
que passà aquest.a primavera a Llucmajor. L'ove
lla produí set nadons, dels . quals quatre femelles i 
tres xais. I tots set, segons una fotografia q1,1e ens 
ha enviat el nostre estimat collaborador J oau Sa-
1om, es veuen trempats i alegres. 

Que nosaltres sapiguem, és aquest el cas de 
major fecunditat registrat fins ara. 

LA CONSERVACIO DE FLORS EN FRI
GORIFIC. 

Flors transportades del C.anadà a Anglaterra 
en frigorífic conservaren tota llur frescor. No 
havent-se gastat totes, _una part de l'expedició 
retornà al cap de molts dies al Canadà, on arr_iba
ren com si les acabessin de collir. 

ELS OUS I L'A VIRAM ALS ESTAT U ITS 

En aquesta República la producció d'ous i ga
llines en 1927 s'ha estimat en l'enorme suma de 
2.ooo milions de pessetes. 

UN MAL SEr YAL E T ELS PRATS 

Els botons d'or en abundància en els prats 
constitueixen l'indicador de què el prat és massa 
humit i que seria convenient procedir al dre
natge. 

Mentrestant, adobeu el lloc ocupat pels_ botons 
d'or amb escòries de desf'bsforització . 

L'ALBERCOQUER 

Abans era Provença el país de l'albercoquer. 
Ara és Rosselló. En dos anys s'han plantat més 
de 20o.oóo albercoquers de la varietat ((vermell 
del RossellÓ>>. Actualment en el Rosselló hi hau
rà uns soo.ooo albercoquers. 

LES FERIDES DELS ARBRES 

No poseu mai en les ferides dels arbres quitrà 
d'hulla, el qual pot emmetzinar els arbres, prin
cipalment si són joves ; en canvi, el quitrà vege
tal no causa .cap perjudici. 

PER A TRE1JRE LES'TAQUES DE FANG 

Es renta la taca amb un raspall muLlat amb 
aigua tèbia. A vegades amb això n'hi ha prou. 
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Si la taca queda es pren un rovell d'ou- i se'n 
barreja una mica amb aigua tèbia i es raspalla . 
Encara a vegades ]a taca no vol marxat . Llavors, 
es torna a mu·JJ ar la taca i s'empolva a~b cre
mo tàrtar, però tenint compte de no deL.'-::ar-hi la 

. I 

pols més que deu o dotze segons, puix del con-
trari es descoloraria la roba. Immediatame~t i 
amb abundància el' aigua es raspalla el lloc de la 
taca. 

Si és un paraigua de seda que cau al fang no 
e' r aspall eu pas. Poseu-lo a sota _d'una aixeta 
d'aigua i l' aigua que vag~ traient la taca. De no 
fer-bo aix í, un drap o ·un raspall no farien sinó 
enfonsar el fang en l'interior del teixit. 

Feu assecar el paraigua en un lloc otnbrívol i 
que no stgut airejat. 

ELS TOMAQUE'I'S SENSE GRANES 

Les varietats de tomateres que donen fruits 
sense llavor i que el mercat les paga a més alt 
preu que no pas els tomàquets que porten gra
nes, són CartM·'s Dtt-ke of York, Cct1·tef's Sou

rire, CaT/.er' Ma1'Ch, Beauty of all. 

TJN CAVALL DE PREU 

S'ha venut el cèlebre cavall de curses · ((Call
Boy)), guanyador del Derby anglès, per l'enorme 
quantitat de 3.soo .ooo francs. 

UN SE YOR BOLET 

A França es deixà créixer un enorme bolet que 
, aparegué espontàniament en un jardí. Tenia mig 

metre d'alt i feia un metre i mig de circumferèn
cia. Aquest bolet pertany a la varietat anomenada 
((peus de ll opJ> i tenen molt bon gust. 

'PER DESTRUIR EL GRAM 

Immediatament d'J¡aver entrat les garbes es pas
sa l'ex tirpador aprofitant de la humitat que en
cara hi .ha en eÍ terreny. Després s' hi tira 2.500 

quilos de ((crudll el' amonía~ (producte residual de 
les fàbriques de gas d'illuminació). L'endemà es 
torna a passar dues vegades l'extirpador i els ulls 
o nusos queden ennegrits i moren. 

PEl~ LES VAQUES QUE LES HI COSTA 
VEDELLAR 

Ja se sap que les primerenques triguen molt a 
\·edellar, i no s' ha de. clonar gaire importància als 
dolors dunmt les primeres trenta sis hores. 

lï 9 

Però algunes vaques de segon part i més velles 
encara, de vegades van tan calmoses, que és con
venient apressar el part per tal d'evitar dolors 
iuí:tils . 

Llavors es dóna cada mitja hora un paquet de 
p0ls de Ja següent barreja : 

Pols de ruda fresca ... 
Pols de sabina 
Peròxid de fe rro . . . 
Pols de regalèsia 

5 grams 
4 ». 

o's » 
6 )) 

EL DE TT ~ T DELS CONILLS 

Uuan un conill" no menja gaire o està magre, 
mentre que els seus companys estan grassos, i en 
canvi no s 'obser va que estigui malalt, llavors cal 
pensar que la causa del seu enflaquiment rad ica 
en el dentat. 

En efecte, alguns conills tenen una dent que 
no està ben posada i que dificulta que l'animal 
pugui rosegar. 

Cal arrencar a seguit aquesta dent. L'endemà 
l' animal menjarà normalment i en ,pocs dies es 
posarà bé de carns. 

LES MALES HERBES DELS CAMI ALS 

És necessari destruir-les ; les seves llavors amb 
et vent o l'aigua van a parar als sembrats. 

P oseu 30 grams de clorat de sosa en un litre 
'~'aigua i que es fongui. Ruixeu am.lò aquesta ai
gua un metre quadrat de caminal. Totes les, plan
tes quedaran destruïdes. Però, si n'hi ha que te
n'en fondes arrels o cabeça, en lloc de .posar-hi 
30 grams de clorat de sosa poseu-n'hi so. 

LES MI JES DE POTASSA A CATALU lYA 

La revistà L' Engrais, de Lille, dedica un llarg 
treball a descriu re les mines de Súria i de Car

dona. 
De les de Súria el referit periòdic diu que la 

potassa pura que conté es calcula 268 milions de 

tones. 

L'extensió dels jaciments potàssics ocupen una 
superfície de 330 quilòmetres quadrats. 

' 
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BIBLIOGR.AFIA 

J,os BOSQUES, per ]. Maspo11s i CamaTassa. 1\IIemòri a 
premiada pel Consell Provinc ial clc Barcelona. 

Aquc.;ta :Vfemòria tracta clels beneficis i utilitats 
dels boscos, dc la despoblació f01·cstal, incendis 'i con
scn·aci6 i repoblació dc boscos , terminant amb 1111es 
notes breus , advcrtL·ncics i con ·ells. 

E l senyor l\!as)1011S i Cam rassa en aquesta obra 
1nostra una vegada més la seva competl:nci¡_t en els 
afer.; agrícolc;;. 

Demés, com propielnri forestal- que és l'autor, de se
g-uida veu en cada pmb lema la s lució natural. 

La part lcgislati,·a és m olt eomplet a . 
En la secció cle notes breus ha copiat una pila dc 

dites dc divcr-os autors, component la part lírica fo
restal. 

Er, SrNilfCAT. 

El portaveu del S indi cat Agrícola de Cen:era i la 
seva eomarca, que duu per títol El Siudicat, ba pu-

blicat un número cxt raon.l ina11i en celebració del nú
mero 100 tle la f;eYa collecció, que començava el dia 
1 2 d'octubre de 1919, 

En aquest número hi ha treb:tl ls q~e. ignen Emih 
Yell anclo, Josep 1\I. \ 'all s, mossèn Pere Dansà, Ramo11 
Blanca, Josep Piñol Agu lló, mossèn Ramon Vallbona, 
J ; nme Carbonell, Jo>:cp Serra Mateu, E . I>ascnal d'A· 
migó, mossèn Antoni l'ont, A l fons López Lópc?-, Frau
cesc S'an tacana i \'idal lle Foutpalau. 

També publica 1111s quants gràfics molt su ggestius 

per l'interès que representen i les cnseny~nces que 

contenen. Així mate ix porta un a sèrie de g rayats dels 

ü i\ersos g rups cPelem cnts directors del Sindicat, d'en. 

Ç~l de la se \·a func\ació. 

És un bon núm ero ~xtraordinari i ajuda en bona 

manera a formar-se la idea del que és aquest Sindicat 

Agrícola clc Cenera i la seva coma rca , de la seva pui

xança, cic la se\·a riquesa, de la seva organització ex

ceJ.Ieut. 

NOTICIARI 

CONSULTORI 

l'rovendine. - Encapçalem aquesta resposta amb er 
títol, motiu de la consulta, que en l'espai de tres set
manes ens hau fet diversos senyors de Caldes dc M 
buy, Granollers, Vic, Ripoll, Torredembarra, Valls, 
Sampedor, La Bisbal i Banyoles. 

Invariablement aquests senyor ens han preguntat 
si sabíem el que era Provendine, producte nou qu e fa 
algunes setmanes que s'anm1cia en Ja nostra terra 
destiual a obtenir vna ràpi·da creixença dels porcells, 
a nctivar 1 'engreixament i evitar el raquitisme. 

A tols ells els r esponem que nosaltres no pÓsse'im 
cap dada pròpia respecte'aquest específic, però que en la 
premsa agrícola i ramadera de Bèlgica i de França, 
1-rincipaliiJent, hem ·dst que se n'ocupava sovint client 
que és uu bon producte. 

!::>i, com diu la premsa aHudida, Provendine porta 
una gran quantitat de vitamines i totes les substàncies 
que la composen han estat sotmeses a la irradiació 
ultravioleta, forçosament ha de produir bous resultats, 
màxime en les corralines d'engreix intensiu, en les 
quals per regla general els animals estan privats de 
prendre el soL 

Rasats, doncs, en els informes de la premsa estran
gera, creiem que seria convenient proYar la P?'ove n
dine per espai d'un parell de mesos, per tal cle poder 
comproYar els seus Yeritables efectes. 

A . de F., Barcelolla. - Havia d'haver començat 
per sulfatar amb snc bordelès (sulfat de coure, 1 ; 

calç, 2 ; aigua, I OO) les tomaqueres al moment de plan
tar-les, i després continuar el tractament cada tres set
manes . 

] . F., lg'btalada. - EfectiYament, és una errada 
d'impremta. Allí on diu en l'article «La vinya blava» , 
1 de coure i 25 de calç, ha cle dir 1 cle sulfat de coure 

2'5 de calç. 

M. I ., Sarrià. - Xo cal que es gasti diners per a 
~'adquisició d'nua sulfatadora. l>er combatre el pugó 
del seu petit jardí pot utilitzar les mateixes manxes i 
pólvors que amb destí a matar insectes- domès tics ve
nen a totes les c~roguer ies . 

LA DELlMITACIO DEL PRIORAT 

A Poboleda va_ tenir lloc una reunió del poble a la 
plaça, per a clonar-li un caràcter més popular, en la 
qttal parlaren ~l s senyors Crivillé, Sanz, Sentis Nogués 
i Compte; versaren tots sobre la delimitació del Prio
rat, que avui tot el paí¡¡ considera necessària per a 
poder tornar a renàixer aq nells temps no molt llunyans 
de riquesa i prosperitat. 

El nombrós públic que hi hav ia va quedar molt sa
tisfet, i exterioritzà la seva: conformitat a.mb forts 
aplaudiments a tots els oradors. 
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ALS EXPORTA DORS DE FRUITES 

El Centre Internacional d'Intercanvi per a], foment 
del Comerç i de la Indústria de Barcelona ha rebut de 
la seva Delegació General a Munic (Alemanya) una 
extensa informació sobre les possibilitats que hi ha en 
aquell mercat per a exportar els fruits del nostre país . 

A tot Baviera reben diàriament grans quantitats de 
fruites de procedències les classes de les quals són 
d'inferior qualitat, per la qual raó desconeixen en 
aquell país el que és fruitll bona. 

Creu aquesta Delegació a Munic que seria molt fàcil 
per als exportadors espanyols vendre ds seus fruits 
en aquells mercats si tinguessin cura de trametre'ls 
escollits i de superior. qualitat, la qual cosa faria que 
en aquesta forma no tinguessin competidors. 

Al Departament d'Intet·canvi d'aquesta Organització 
i als seus locals de la Plaça d'Urquinaona, 13, primer, 
Barcelona, proporcionarà a totes les signatures expor
tadores interessades en aquest assumpte totes les da
des que ha rebut de la seva Delegació a Munic. 

CIVADA NEGRA DE BRIE 
Varietat recomenable i coneguda pel seu gran :endiment 
en gra i palla, procedent d~ selecta llavor vinguda de la 
comarca de Brie, l'any passat (1927) s'ofereix als agricul-

tors al preu de 60 pessetes els 100 quilos 
Dirigir-se per encàrrecs a Sebastià Armenter de Balaguer 

L'EXECUCIO DE TAXES DE RODATGES 

El l'vlinisteri d'Instrucció pública ha publicat una 
reial ordre aclarint el decret que exceptua del pagament 
de la taxa del rodatge els vehicles de tracció de sang, 
.dedicats als transports dels productes agrícoles. 

Disposa la reial ordre que es consideraran carros 
agrícoles els destinats o dedicats exclusivament als 
transport dels productes agrícoles, propietat aquests i 
aquells dels agricultors, bé siguin propietaris de les 
terres o arrendataris, colons o parcers, que siguin 
arrastrats per una o dues cavalleries o per una vaca, 
bou o parella. 

L'exempció <le la taxa de rodatge acordada a favor 
dels canos agrícoles pel decret de 2 de març passat 
no · tindrà efecte retroactiu, pel · que afecta l'any I92ï. 

Tots els carro que circulin hauran de portar una 
placa que acrediti el pagament de Ja taxa o l'exempció. 

El Patr01nt de Circuit acioual d'Afermats espa
nyols posarà a disposició dels contribuents, de la ma
nera més fàcil, les plaques. 

El valor, ja establert, d'exempció no podrà excedir 
de 75 cèntims, i s'ha de renovar la placa cada any. 

Els propietaris de carros que hagin d'acollir-se al 
benefici d'exempció no podran adquirir la placa sense 
acreditar que hau abonat la taxa corresponent a 
l'any 1927. 

Els propietaris dels carros agrícoles, bé siguin amos 
de les finques, arrendataris, colons o parcers, que de
sitgin acollir-se als beneficis d'exempció, estaran obli
ga'l:s a presentar anyalment el padró acompanyat de 
declaració jurada eu ]a qual consti la quota del tresor 
que per territorial aboni a l'Estat. 

Si aquesta excedís de soo pessetes anyals no se'ls 
considerarà inclosos en l'exempció. 

Per a poder disfrutar del benefici d'exempció de la 
tr.xa de rodatge estan obligats els propietaris dels 
carros a no emprar aquests en altres operacions que 
lés directament afectes a les feines pròpies de l'explo
tació agrícola, en relació amb el previngut en el de
cret óe 2 cle març darrer. 
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INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANfi' ISIDRE 

En la darrera sessió celebrada per la Junta directiva 
de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el seu 
president, el senyor baró d'Esponellà va donar compte 
de la visita collectivaq ue els socis de l'Institut realit
de la visita collectiva que els socis de l'Institut realit
tam.bé de la reunió del Comi té d'Agricultura. El Pa
lau - digué - les obres del qual estan molt avança
des, produeix molt boua impressió, per la qual cosa cal 
felicitar els arquitectes autors del projecte. 

Pateix, no obstant, del defecte d'ésser insuficient 
per a douar cabuda a tot el material expositiu que 
caldria exposar. _Davant d'això, el senyor baró d'Es

·pouellà va proposar tmes reformes d'ampliació del lo
cal i l'establiment de camps de demostració dintre el 
clos de l'Exposició, les quals propostes foren accepta
i:ies pel Comitè d'Agricultura i seran sotmeses a 
l'aprovació del Comitè executiu. 

També va proposar, i fou acceptada, la celèbració 
d'uns cicles de conferències agrícoles de caràcter re
gional, nacional i interuacional, i esbossà el correspo
nent programa de temes. 

·També va donar compte el president de l'Institut, 
d'haver rebut Ja visita de don Emili Gómez Flórez, 
inspector general del Cos d'enginyers agrònoms i pre
sident del Comitè permanent d'agricultura tropical i 
sots-tropical, creat pel Govem espanyol, en relació amb 
el Congrés internacional que projecta celebrar a Se
villa per la primavera de 1929 l'Associació internacio
nal científica de París. Va explicar el senyor baró 
d'Esponellà les gestion que d'un temps ençà es vénen 
practicant des de Barcelona i Madrid per tal que els 
que prenguin part en aquell Congrés, al qual s'espera 
que donaran molt de contigent les repúbliques sud-ame
ricanes, en tornar de Sevilla, a més a més de passar 
per València i Madrid, com hi ha projectat, prolon
guin llur viatge fins a Barcelona. Va parla1·, finalment, 

de la conveniència de crear uu Institut d'Ensenyament 
Colonial, com a complement d'aquell Congrés, i també 

d'establir a l'Exposició de Barcelona tma secció desTI

nada a la producció agrícola tropical. 

Entre altres assumptes, la Junta directiva de l'Ins

titut es va ocupar, encara, dels següents : 

De la petició de la Cambra de Comerç i Navegació 
de Sevilla, per a obteuir del Goveru la concessió d'un 

Dipòsit Franc. S'acordà acudir a la informació oberta 
sobre el particular en el sentit que no convé a l'eco

nomia general del país prodigar organismes d'aquesta 
naturalesa, com ho ha palesat prou l'experiència. 

De l'imminent perill que, com cada any, en la pre

sent època, s'incendiïn considerables extensions de 
bosc. Reclamen, en conseqüència, i en previsió de sem

blants accidents, diYerses mesures dels gove::rnadors ci

vils i del Ministeri de la <;overnació. 

Del decret-llei d 10rganització Corporativa Agrària.

Es nomenà don Jaume de Riba i d'Espanya, delegat 

de 1 'Institut de la Comissió interina encarregada d'adop
tar aquell Decret de tanta transcendència per a la vida 

agrícola. 
La Junta va acordar suspendre les seves sessions or

dinàries durant l'estiu, i es donà un vot de confiança 
a la prel;idència perquè entengui en els assumptes que 

es presentin, sense perjudici de convocar reunió si ho 

creu convenient. 
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EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

--=---~-=-

ADOBS 

Superfosfat d'os, r8-2o per 
100 d'àcid fosfòric i 1!2 
per roo de nitrogen ... 

Superfosfat de calç, r8-2o 
per roo d'àcid fosfòric so-
luble .................... . 

Superfosfat de calç, r6-r8 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble .. . ......... : .... . .. . 

Superfosfat de calç, 13-1s 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble . . . . . . . . . . .......... . 

Sulfat d'amoníac, 20-21. per 
100 de nitrogen . . . . . . . .. 

Nitrat de sosa, rs-r6 per 
100 de nitrogen . . . . . . . .. 

Sulfat de pota6sa, 90-92 per 
100, equivalent a 49-SO 
per roo de potassa pura. 

Clorur de potassa, 8o-8s 
per roo, equivalent a 
so-sr per 100 de potassa 
pura .. . .......... ...... . . 

Matèria orgànica còrnia 
natural, 10-II per 100 de 
nitrogen i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric . . . . . . . .. 

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
100 de nitrogen i 9-II per 
100 d'àcid fosfòric i s-6 
per 100 de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro en gra . . . . .. 
Nitrat de calç rs-16 per 100 

de nitrogen i 28 per 100 
de calç .............. . 

Cianamida 19-20 per 100 de 
nitrogen, 6o per roo de 
calç ........ . 

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, 98-roo per 
100, extra .............. . 

Id. íd, 98-100 íd., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat ..... . 
Flor de sofre o sofre subli-

mat ... .... ... .......... . 
Sofre de terròs . . . . . . . . . . .. 
Sofre en pans, refinat ... ... . 
Sofre de canó ... ... ....... . . 

PRODUCTES ENOLòGICS 

Metabisulfit de potassa clas-
se ss-s6 .. . . . . . . . ... . ... 

ld. Classe extra blanc s6 
Clarificador Tête de breu{ 
Adhesol líquid en bidons de 

10 litres .............. . 
ld. en pols ... .. . ... . .. 
Brou Billault ........ . 
ld. Montpeller . . . . .. 
Tetracuprita . . . . . . . . . . . . 
Pirafolhol . . . . . . . . . . . . . .. 
Anhídrid sulfurós . . . . .. 
Acid cítric .............. . 
A cid tartàric . . . . . . . . . . .. 
Sulfat de coure, 98-99, cris-

talls grossos . . . . . . . .. 
!d. íd., cristalls petits ..... . 

UNITAT 

100 quilos 

> 

» 

• 

>) 

7ò quilos 
100 quilos! 

4oqui!os ¡ .. 

so quilos 

100 4uilcs 

1 quilo 

» 

" 
)) 

)) 

> 
100 quilos· 

PI!.SSI!.TI!.S 

16'5o 

tr'-

34 '50 

33'-

18'-
12 '-

24 ' 50 
35'-
42'-
49'-

2tó'

~37'6o 
3'15 

I ' 35 
2'90 
4'40 
1'38 
0'44 
0'38 
1

130 
s6o'-
465"-

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella .. . 
Xeixa de la Manxa ..... . 
Froment de la Manxa .. . 
Aragó ........... . 
;;Tavarra .. . .. . .. . 
Urgell i Vallès ... . ... .. 
Comarca .............. . 
Extremadura, blanquet 
Cruxer ...... .. . 
Lleida ............... .. . 

Ci-vada 
Extremadura . . . . . . . .. 
Manxa .. ...... . 
Aragó ........ . 

.Ordi 
Extremadura . . . . ...... .. 
Manxa ........ . .. .. ... .. . 
Urgell ...... ........ . .. . 
Sagarra ................. . 
Aragó ....... ...... .. 
Castella .... .. 
Comarca .. . 

Moresc 
Plata, intervingut 
ld., mercat lliure ... 

Mill 
Estranger 
Comarca 

A n-òs 
Benlloc, zero 
Idem, mitjà ... 
I dem, selecte ..... . 
Matisat, ordinari 
!dem, selecte ... 
Bomba, ordinari 
!dem, superior 
Telem, extra ... .. ... . 

LLEGUMS 

Fa.-ves 
Extrem adn ra 
Itàlia .... . . 
Tunis .... .. 
O ran, 
Valencianes, 
Prat ........ . ... ..... . 

Fa-vons 
Sevilla ... 
Xereç ................. . 
Marroc ..... . ........... . 
Italia~s ........ . 
Anglesos .............. . 

Garrofes 
Vinaroç .............. . 
Roges ........... . 
Mallorca ..... . ..... . 
Eivissa .... ...... . . 
Tarragona ........... . 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

• I UNITAT 1--PI!.SSI!.TI!.S 

I 

I 

. .. I 

1ooquilos1 

. )) 

)) 

)) 

>) 

51 ' - a 52'- l 
53'-
52'- I 

51 '- as3' 
so'- a 52'- ¡I· 
46'so a 47'-

5o'so 
41'- a 41'50 
oo~- a oo' _:_ 
oo'- a oo'-

37'-- a 37 ' so 
37'- a 37'50 

" 38'- a 38'so 

» 32'-
¡» 32'-

J) 30'- a 31'-
, 30'50331'-

40'50 a 41'-
41'- a 42'-
40'- a 40'50 

oo'o;¡ 
42'- a 42 ' 50 

4S'- a 46'- ' 
,, 49 ' - a so'-

)) 

62'- a 63'-
69'- a ¡o'-

72'-
6~'- a 6s'-
67'- a 68'
To~·- a tTo'
rtÒ' - aitS'-
120'- a 130'-

46 '- a 47 '-
46'-

» 45'- a 46'-
, 4S.:- a 46'-

48'__: a 48'5o 
43'- a 43'50 

4ó'¡¡o a 47'-
46'50 a 47'-
45'- a 46'-

,. 45'- a 46'-
45'- a 46'-

27'08 a 27'38 
» 2S'59 

17'26 a 19'64 
» 20'23 
)) 27'08 



AGRICUL'rURA I RAMADERIA 

UNITAT PESSETES - --------- -

València 
Xipre ... 

Veces 
::-,Tavarra ........ . ........ . 
Romania ............. .. 
Calaf ................. . 
Màlaga ........ . 

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

A ltTes llegums 
Ers .............. . 
Titus .......... .. 
Guixes ......... .. : ..... . 
Llenties ........ . 
Cigrons pel on s . .. .. . .. . 
!dem blancs . .. .. . .. . .. . 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
I dem ordinària . . . . . . . .. 
Flequera .............. . 
Número 3 .............. . 
Número 4 ........ . - .. . 
Segones .................... . 
Terceres .............. . 
Quartes ........... . 
Segó .................... . 
Segonet .................. · ... 
Farinassa d'arrós .......... .. 
Mon·et ..................... .. 
farina de manioc ........ . 

FARRATGES PINSOS 

Alfals ................... .. 
Palla llargueta · . . . . . . . .. 
Polpa de remolatxa, estran-

gera .............. . .. . 
ldem, país .............. . 
Turtó de coco .. . . .. .. . .. . .. . 
!dem de cacauet .. . .. . .. . 
Farina de turtó de llinosa . 
Farina de carn ... 
Farina de peix .. . .. . .. . 
Farina d'ossos .. . .. . .. . 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A vella11 es 
Ordinària amb clofolla 
Negreta • • .. . 
Sense cio fo! la, p1·imera .. . 

segona 

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

1ooquilos 

)) 

" 
>) • 

» 
)) 

)) 

. )) 

100 litres¡ 
)) 

70 quilos 
)) 

100 :t 

I· 
40 quilos 

>) 

I, oo ~uilos l 
I ¡) 

I , I 

so'- a 51 ' -
39'- a 43'-

so' - a 52'-

Bo'- a 83'-
82'- a !:!3'-

88'- a Bq'-
70:- a 72:-
89- a 90-
g ,•_ a 83'-
Bs'- a 86'-

32'-
39'50 a 40'-
43:- a 44' ;-
65- a 1oo-
53:- a 90:-
55- a 87-

70 ' -a71 '-
68'5o 

46' - a so'-
39'- a 42'-
35'- a 37'-
34'50 a 35'-
33'- a 34'-

4'85 
6'25 

.23'-
38'-
32'-

6'- a 7'
z'so a 3' -

38'- a 38'50 
z6'- a 211'50 

36'-

32'-
55'- a 75'-

1 90'- a 110'-
35'- a 40'-. 

,, 480'-
• ooo'-

490'-

I •30'-

I 
sB'4oo q. I 47'-

» 47'-
41'6oo q. 70'-

)) 72 ' -

10 quilos ;' so 

s'-

Pinyons ... ... ... ... ... ... 100 quilos 460'-

I -

:Vous 
Selectes ... 

Alls 
Cappares 

VINS 

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

ALCOHOLS 

Destilat de vi 94-95 graus 
Rect •ficat, residus ~· ínies 96 

97 graus ... .. .......... .. ... . 
Rectificat industrial 96 a 97 

graus ....... .. ..... . ... ..... . 
Desnaturalitzat, 88 a 89 graus. 
Aigua1·dent de canya, 74 a 75 

graus .............. . 

BOTAM 

Barrils de 14 a rs litres 
!dem cle 30. ídem .. . ... 
Idem de 6o ídem .. . .. . 
Quarteroles 120 ídem .. . 
Pipa de 480 f dem ... .. . 
.Bocoi de 6oo a 6so ídem 

Oliva 
Ordinari 
S.~1perior 
F! ...... 
Extra ... 

OLIS 

De pi11yola 
Verd, primera 
Iclem, segona 
e; roc, p!'Ímera 
Iclem, segona 

Exòtics 
Cacauet ... 
l 'uco, hlanc .... .. 
ldem, Cochin .. . 
!clem, Palma .. . . .. 
Llinosa, cuit ..... . .... .. 
ldém, incolot· ...... ..... . 

ANIMAl$ I LLURS 
PRODUCTES 

A ni mals 

Rous del país .. . .. . .. . 
Vaques ídem ... .... .. .. . 
V~:delles ídem ... ..... . 
o,·clles ídem ...... ... .. . 
Xais ídem amb liana ..... . 
Idem esquiLcts ... ... . .. 
Cabres ídem ... .. . .. . . .. .. . 
Cabrits ídem .............. . 
Porcs blancs del país, de 

uo quilos net .. . 
!dem, molt grassos 
I dem íd . ya)enèians , :íd. 

. I 

I8 3 

UNITAT PESSE1HS 

IOO (J lli los
1 

IlO' -

12 forcs 2~ ·-

Grau i hectólitre 

" l 
100 litreJ 232'- a 234'-

» 222 '- a 225 '-

Un 

1 oo q ui ros 

" 

» 

1 quilo 

" 

228'- a 230'-
119'-

18s '-

12' -

181-
34'-
75' -

:Zoo'-
25o'-

I86'9S 
200'-
239' 15 
24 7'8 s. 

18o'¡o a 115'os 
00 -

139.15 a 143 '50 
I 21 '7 5 a 126' I O 

ooo'-
152' -
161 '-
170'-
152'-
172'-

z'¡o 
2° 70 
3.30 
2

1
70 

3'85 
3' 10 

2'50 a 2'75 
6'5o a 7'-

3'40 
3'2o a 3'3o 

3'4S 



~oleu ~ue el~ ~om no ~afeixin ra~uili~me o ~olor 1 

~oleu en~reixar ~e ~ruu el~ ~ou~ 1 
La causa del raquitisme és una alimentació incompleta, la manca en la 

ració d'elements indispensables per a la formació d'ossos i muscl~s. 
EtÍ la Provendine s 'hi troben totes les substàncies contra el Raquitisme 

dels porcs. . 
Els ramaders que donen Provendine a llurs porcs engreixen més ràpi

dament que no pas els que no utilitzen la Provendine. 

,_,...---.--:::~111!1111! ..... __ La Provendine és el mateix temps un po-
~-::- derós estimulant de la nutl!ició. 

La mateixa ració amb Provendine 
o sense, la bàscula ·diu, per:la 

diferència de pes, els porcs que han menjat 
Pro~endine i els que no l'han tastat. 

Provar-bo no costa gaire. El ramader que bo prova, 
ja no deixa mai més de donar Provendine als porcs 
La PROVENDINE és un producte que conté fosfats i vitamines superacti~ades per 

l'acció dels raigs ultravioleta. Es suficient afegir-la en petites dosis, al pinso 

habitual dels porcs . 

. I! • • 

DEMANEU DETALLS A 

. Bosquets, germans . i c .. ¡~' Corts, 587, ent. - BARCELONA 

MADRID 

R. Atocba, 23 

SEVILLA 
Ma ria 

A ux iliadora 

BILBAO 
Apartat 

432 

SUCURSALS: 

VAL ÈNCIA VIGO GIJÒN PALMA DE MA LLORCA 
Garcia Trini dad, 

Ba rbon , 43 31 Martí, 4 i 6 Plaça Weyler, r 



Carbonitzador ''Automatic'' Trihan 
PA T B N T A T ~¡¡;;;;¡¡¡¡;;;~~~=-;;¡¡,¡;;;;;=-=-;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Per a la fabricació econò
mica de carbó de bosc. 

E l C a r b o ni tzador auto m à ti c . 

satisfà les exigències de tothom 

Aquest aparell d onà el més alt rendi 

ment en el Co ncurs de Carbonització 

de la Gironde i de les Landes, en rgz ó 

Classifica t el prim er ePtre 

tots els aparells sim il ars 

El Carbonitzador "Automatic" es desm unta 

amb facilit at i és transportab l e a ba s t 

·Talleres Españofes de Caldereria, S. A .. 
Casa centr al: Llull, 126 - BARCBLÒNA :: Sucurs·al: Estación, 3 y 5 - ZARAGOZA 

CR-EDIT r DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

F U NDADA L ' ANY 1881 

11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 11111111111111111111111111111111 

Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats a m b la xarx a 

ferroviària.-Magatzems a Alda (Amposta) 

Prèstecs sobre cereals, fruits i primeres ma teries 

Obertura de credits. 

Comptes corrents a la vista i a terminis.-Comptes cor r ents en m a ne

de~ estrangeres. -- Descompte . i cobram ent d 'efec tes comercials. -

· Valors. - Cupons. - P r èstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ. 7 -Ap artat de C orreus 661 



La Bomba de pistó "NEPTUNO" 
és sempre accionada per motors instal·lats a la <>uperfície . -
No porta premsa-estopes. - No és necessari encevar-la. 
Funciona sols per tracció. - Absolutament silenciosa. -

Econòmica. 

Es construeixen models per a tots els caudals i elevacions, 
així com per qualsevol classe de força motriu. Patentada 

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

TIPUS ECONÓMICS DES DE 300 PESSETES 

LLOGUER DE E30ME3ES PER A PROF'UNDITZAR POUS 

VENDES A LLARG PLAÇ 

C O ·N S TRUC TOR S 

BOMBAS NEPTUNO, S. A. 
Passeig,' [S 7 

Bàscules ARISO 
SANS, 12 BARCELONA 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;;::::::¡:::::::::::;:¡¡::::::::;:::::::::::::::: 

Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, ma
gatzems d'olis i vins, i indústries, per llur 
-:- -:- duració, seguretat i exactitud -:- -:-

Caixes d'acer per a valors 
amb e I au i sense 

Nou sistema patentat d'un sol bloc massís 
INFRACTURABLES, contra fo e i soplet, 

Bàscula-Grua portàtil model 20? 
Demani dibuixos i preus 

TERRASSA 

TALLERS PFEIFFE R 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer IQduslrial 
PER E IV, 1 O 9 - llasa fundada en 1855 - BARIJELONA 

Fundíció i construcció de maquinària 
en general - Especialitat en maqui
nària per a elevació d'aigües - Fabri
cació d'olis - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions- Premses 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. 



Fàbrica de teixits metà l'I ics i sunyers 

Enreixat s de simple torsió.-Teles de 

fantasia, ondulades i de sunyers 

FILFERRO ESPINÓS 

Nicanor Arqués 

MATERIAL INSTRUMENTS 

PER A DE 

LLETERIES VETERINARIA 

ARTICLES DE FILFERRO 
Cedaços i garbells d 'espiral (aranya) 

Especialitat en les inst a l·l acions DAVID FERRER I C;u 
Jaume Giralt, 5- Telèfon 1338 S. P. - BARCELONA 

(Travessia del carrer Card•rs i Sant Pere més Baix) 
S. EN C. 

BARCELONA 

AftóHJMA BAR(fLOHESA DE (OLA~ Y ABOHO~ 
A·LIMENTS PER A L'AVlRAM I PORCS 

Farina de peix fresc "Hèrcules" 
Proteïn es ... . 60° '0 I Fosfatdecalç 

Farina de carn "Hèrcules" 
J:roteïnes. . . . 70 ° 0 I Fosfat de calç 

Ostres granulades i en pols per a l'aviram 

Fosfarina o farina fosfatada 

12 % 

Fos tat de calç. 70 a 72 % 

Despatx: Rambla Sta. Món ica 13 - Fàbrica: Hospitalet de Llobregat 
Telèfon núm. 483 4. BAR CEL O lli 

Apartat 358 

MOTORS 

D'OLIS PESATS I DE
MÉS COMBUSTIBLES 
LÍQUIDS PER A 

L'AGRICULTURA 

Passeig de Gràcia, 94 

MAQUINES 

DE RENTAR, 
OMPLIR, TAPAR 
I ETIQUETAR AM-

POLLES 

Societat Anònima Clausolles 
• 

Apòsits esterilitzats marca Hispania 

Extens assortit d'instruments i aparells 

de cirurgia veterinària i triquinoscòpia 

Abans de comprar demaneu-nos pressupost 

CASA CENTRAL: 

RAMBLA DE CATALUNYA, 8 

SUCURSALS: 

Barcelona; Ferran, 8 i Rambla del Centre, 27 - Madrid; 

Carretas, 35 - València; Sant Vicens, 6 · Sevilla; Velaz

quez, 17- Bilbao; Bidebarrieta, 1 -Saragossa ; Alfons I, 7, 9 i 11 

• 

FÀBRICA A SANT MARTÍ DE PROVENSALS 



/ 

O I P. O S I TA R I S : 

J. u ri a [ h y (.i a 
S. A. 

13RUCH, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A L.A. PELL 

LINIMENT 

ALONSO OJEA 
Vexigatori i resolutiu, el més 
actiu i econòmic de tots els que 
es coneixen . No deixa ni la més 
petita senyal a la pell. Garantit
zero els seus efectes i activi tats. 
Remetem un flascó de mostra als 
senyors Veter in ar i s que el 
:-: :-: :-: :-: demanin :-: :-: :-: :-: 

PERE P AGES VIDAL 
TRACTANT EN BESTIAR PORQUÍ 
• • • • • • • • 11 • • • • • • • • 

VENDA DE PORCS GRASSOS A COMISSIÓ 

A L'ESCORXADOR DE BARCELONA 

CARRER DE LA PRINCESA, 57, 2.0
" -La 

B A ·R CEL ON A 

I. Bi~nchini, Ing. S. t .I 
Paseo de Gracia, 100 -Tel. 1530 G. - BARCELONA. 

Dlrecclón Teleorllfica: "GA VIONES" 

UGAVIONES" 
eucofrados y enfaginados metalicos para 

DEFENSAS FLUVIALES 
y demas aplicaciones 
(Sistemas patentados) 

Corrección de torren tes - Desviación de cauces- Construcción 
de presas- Protección de margenes. IL Solicíten nuestro folleto que les s era remítido gratis 

-==========·=o;!~ 

·TRACT·ORS AGRICOLES 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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 qu~ desitgi augmentar conside
rablement el producte de ses · finques, deu enterar-se dels avantatges que ofereix el 

" C L E T Il. A C ~· 
1ipus W 12/20 HP. per a - tota classe de cultius PBSSBTBS: 12.000 

Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PB S S B T B S: 1 5. O O O 
Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PB S S B '! B S 2 3. 000 

Aparells complementaris de totes classes i marques, a prens considerablement reduïts. 
Demanar catàlegs i proves al re~resentant general a Espanya: 

À UTOM~ÓBIL SALÓ 
TRAFALGAR, 52 
BARCELONA 



Sovietat Enològiva del Penedès, S. A. 
ltliitt illiltiltlll til lll il l til litl l littll ll lt ii¡¡jj ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡,¡j ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡j¡¡¡¡ ¡¡f ¡¡ ¡ jfiift tlttl l lllltlll/11111 1111/llllllllittllllitlllliitltlliltlilltlllliittlltillllllllllllllllllllllllllllllllll/lllllllllllllllllltlllllllllliltlllllllllllllllllittilt 

VILAFRANVA 
DEL 

~umnaJ¡ a Rent rriptana i Xeret ~e Ja frontera 

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

llUEIISA CONTI NUA cc SEPSA» 

fli\EIISA HIDUAl.l.~ICA C</JTLIISn 

APARELLS D'ANÀLISIS DE VINS : 
PRODUCTES ENOLÒGICS 
ADOBS : SULFAT I SOFRES 

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

MOLl ''JAY BEE'' EL MILLOR 
DEL MON 

EXPRÉS PER A AGRICULTORS I RAMADERS 

Els molins "JAY BEE" es fai riq uen en nou tamanys diferents, capaços per a moldre de 40 a 
900 Kgs. per hora. Qualsevol dels models està equipat usualment amb aspirador i recol-lector 
de pols, amb això resulta una instaJ-Iació completa. Únic molí que mòlt perfec-
tament alfal s i farratges secs, productes que, bon punt mòlts , pode n donar·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 econòmi c. 

Construït per The Bo ss ert Corporation, Utica - New-Y ork 

4oent exclusiu per a 
Espanya I Portugal: JOSEP ILLA 
VIA LAIETANA , 15, 2.• : : TELÈFONS: A. 2210 i A. 4515 : : BARCELONA 

C0 1JIPA 1VYIA GENERAL D ASF.IILT8 I PORLA N D 

ASLAN D 
Passeig de Gràcia, 45 BARCELONA 

Adreça postal: Apartat 263 - BARCELONA 

Adreça telegràfica, telefònica, cable i radiotelegràfica: ASLAN D- BARCELONA 

F AB RI Q U E S a LA POBLA DE LILLET i MO TCADA (Barcelona) 

VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo) - BILBAO 

PRODUCCIÓ ANYAL .300-000 TONES 



Substitueix amb avantatge el Sulfat de .Cou.re 
El producte més pràctic, segur i econòmic assajat per les Estacions 
Vitfcoles de l'Estat contra El Mildiu (Cochillys Eudemis) 

El N osperal és més 
econòmic que el Suli~t 
de ; ~oure, ~é~ pràctic 
pel seu empleu i més 
enèrgic pels resultats . 
obtinguts. Aparells -
p u ·l V e r I t Z la d O r S • .' ' 
En s o i rad o .re s·-

Els més pràctics, els 

més segurs de durà.ció, 

els més econòmics. Ma-

terial per a la vinya. 

Bscaldadores. Guants 

de malla, etc. Sofres 

Flor, Terròs i Sublimat 

VI CENTS VILA CLOSA,, Snccesor_- de Kegels i Vila 
Passeig de Gràcia, 88 Telèfon 1338 G. - Dir. telegràfica: KEGEVIL4 BARCE,LONA 

- ·. ... 

Pr~pl· e:t· .... a ·r ,l.,S l ~: u a n . n :e e e-s s~ t e ;u - ~te-~ a -r a i g u a 
V - ·· • recordeu-vos sempre de la 

. que vos donarà · completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO ·.;. ·Aragó, 252 - Barcelona 
(entre R. Cata luny a i Balm es) 

' 
L'ADOB AZOAT MÉS BARAT AVANTAT'-'ÓS 

Ql!lllBIHiO~~D'~ 

19f2Òcyo DE NITROGENO V 60'Yo DE CAL 
UíilíYA#.l'tiMííUtRI' P&M~RJiiRASHCIZW' - ~ { ' .... ' 

FACI LITA D ET ALLS I ASSA IGS G RATUITS E L 

DELEGAT TÈCNIC DEL CENTRB: D'UfFORMACIÓ AGRÍ COL'A DE LA CIAN AMIDA A BARCELONA : ~ 
CA~L..ES BIEL..SA ROXL..O·CONSELL DE CENT, 294-BARCEL..ONA 

~--------------------------------------------• • -L0P-U-LU-USA-S, -IMP-., D-IPUT-AC-0N-.. -- • 


