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Demàneu-lo a les bones Far
màcies I Drogueries I a VA
LLÉS Gos., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon 33328 - Barcelona 

LIS OL 
' VALLES G.Ns 

L'únic que pot combatre 
eficaçment totes les pla
gues del camp i dels 

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

mala del bestiar. 



·VILAFRAltCA 
DEL 

PENEDES 

~umnal~ a Rent [riptana i Xere[ ~e Ja frontera 

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

PREl\'ISA. CONTINUA ((SEPSA)) · 

I_,REl\'ISA HIDRAULBCA. a.!ITLIIS>> 

APARELLS D 'ANÀLISIS DE VI NS: 
PRODUCTES ENOLÓGICS : 
ADOBS : SULFAT I SOFRES 

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

Aft0ft1MA BAR[ELOHUA DE [OLA~ l ABOHO~ 
ALIMENTS PER A L'AVIRAM I PORCS 

Farina de peix ft'esc "Hhcules" 
Proteïnes. . . . 60 % I Fosfat de ca lç . . 19 % 

Farina de carn "Hèrcules" 
Proteïnes . . . . 70 % I Fosfat'de calç .. 12% 

,. 
Ostres granulades i en pols per a l'avir<am 

Fosfar ina o farina fosfatada 
Fosfatde ·calç. 70 a72° '0 

De¡patx: Rambla Sta. Món ica 13 - Fàbrica : Hospitalet de Llobregat 
Telèfon núm. 48A. .BARCELO NA 

~ Yoghourat Conda~ 
11 ( F ari n a I a et e ad a a m b f erm en t s ) 11 

Poderós ali
ment Natural 
per al ramat i 
aus de corral 

Evita i comba t la 
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INVESTIGACIO_NS I 
-S U B T E R R A N I E S 

. 

DOMÈNEC PALET i BARBA 
Geòleg-Prospector • 

Auxiliar: 

MlQUEL PALET MARTÍ Ulli> R A SA , 2 9 • - Telèf. 404 

Prospecció · d'aigües, minerals i roques, a 
qualsevol fondària, amb dispositius paten

tats de pròpia invenció 
. 

TE NIVA VIENTIFIVA :~: METO DE PRAVTIV 
Deter minació concreta, des de. la superficie, de jaci
men ts, llurs extensi~ superposicions, naturalesa i 
composició, pro fundita ts i gruixàries, intens itats 

o relativa riquesa, etc., etc. 
E nginyer T E R R A S S A · L-----::------------' 
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Molins trituradors 

@~~~~~~~~~~~~~~~~~@ t ~MM ; 
"El [ampeón Universal" 

~ • Un article no és car o ba- f 
~ rat solament pel que costa tll 

i de compra. t 
Patent n.• 91267 

@ 

Medalla d'or en l'Exposició de 

Maqu inària Agricola de Barce

lona, juny de 1927 

@ @ ® 

El més avançat en molins per a l'ela

boració de pinsos per a l'alimentació 

del ramat, sucre, canyella, pebre, 

calç, guix, alfals, palla, carbó, ossos, 

xufla, etc. etc. - - Demanin referència 

.... i detalls del darrer model a .... 

MARC TORRES 
Riereta, 15 i Aurora, 11 

Telèfon 16884 

Barcelona 

Sol'liciteu mostra i fascicles gratis 

"SOCIEDAD LECHERA MONTAÑESA, A. E." 
Plaça Catalunya, 20- BARCELONA 

i t 
~ La Bomba de pistó ~ 

! "N eptuno" Pat:n!ado ; 

~ és sempre accionada per motors instal·lats a la f 
i superfície. No porta cuiros ni premsa-estopes. No f 
i cal encervar-la. Funciona sols per tracció i és abso- f 
~ lutament silenciosa i económica. Construïm models f 
~ per a tots els caudals i elevacions, així com per a f 
i qualsevol dasse de força motriu. f 
i t 
~ Tipus econòmics des de 300 pessetes. f 
i Molins de vent f 
/.\ Lloguer de bombes per a profunditzar pous tll 
'O' Vendes a llarg termini \'f 

~ t 
~ t 
~ CONSTRUCTORS : f 

! Bombes "NEPTUN O" S. .4. ; 
~ Passeig, 7 TERRASSA f 
~ t 
®~~~~~~~~~~~~~~~@ 

LLET - coNDENSADA 

' ' EL NIÑO 
La llet condensada marca EL NIÑO amb 
tota la seva crema i elabor_¡ida d'acord 
amb procediments novíssims de fabrica
ció, ' reuneix els majors avantatges desit-

jats per tot consumidor. 

' ' -

No deixi de provar avui mateix la llet cond-ensada 
marca EL N IÑO i quedarà convençut de .la seva 

alta i insuperable qualitat 

FARINA LACTEADA ''EL NIÑO" 
La farina lacteada marca EL N1ÑO esta elaborada 
d'acord amb una novíssima fórmula que respon als 
més moderns· procediments científics en matèria d'ali-

mentació infantil 

En la seva composició hi ha una substància vitamíni
ca que evita el raquitisme i, quan existE>ix, el cura. 
És auto-digestiva i d'una assimilació perfecta i asse
gura als nens un capital de salut per al pervindre. 



TRACTORS AGRICOLES 

"CLE.TRIC" 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

TIPUS TANC 

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

Tot agrir:ultor progressiu í amant dels seus interessos que desitgí augmentar conside
rab1ement el producte de ses finques, deu enterar-se dels avantatges que ofereix el 

'' (__ L E T R ..4 C ~~ 
-

1ipus W 12/20 HP. per a tota classe de cultius PBSSBTES: ' lO.OOO 
Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PB S S ET E S: 15. O O O 

Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PB S S ETB S 2 3. O O O 

Íparells complementaris de ...- totes classes i marqnes, a preus considerablement reduits. 
Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

ÀUTOMÓBIL 

Bàsvules ARISO 
SANS, 12 BARCELONA 
;:::::::::::::::r:::::::::uJ:::::Iilllllff::m:u¡:::l:lllflliiJI::u::¡¡:::::::::::n:::t::::::::¡:::u:::::: 

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 
IN FRACTURABLES, contra fo e i so plet. 

Bàscula-Grua po.rtàtil model 207 
Demani dibuixos i preus 

SALÓ TRAFALGAR, 52 
BARCELONA 

TALLERS PFEIFFER 
\. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 

PER E IV, lO 9 - Casa fundada en 1855 - BARCB101U 

Fundició 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. 
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• . .. Escolta , Peret! No et descuidis ~de portar de la Farmàcia un • tub de • 

• DERMOSA CUSI ANTISEPTICA "DERCUSAN" • 
• ·Ja saps que a casa no hi pot mancar. • • • • • • • • • • • . \. • • • 

A l 'hivern qu an amb la tallada de boscos i poda d'arbres, o trebal ls casolans de fusteria, ht ha tanta propensip a tallaF-se, és bo tenir sem- • 
prea mà la DERMOSA CUSÍ ANTISÉPTICÀ • QERCUSAN• per a- evitar una infecció que pot oc?siona.r conseqüències greus. 

•• Dermosa Cusi Antisèptica "Dercusan" Antisèptic enèrgic i cic~t.¡-itzant ràpid per al tractament de •• ' 

Grans , clrvell es, f'ERIDES (recents o infectades), paràsits, pústules de ía verola, CREMADES, penellons ulcerat ' , SUPURACIONS , 
• . . ULCERES de les cames, tòrpides o antigues. • 

• 
~làxlma eUcàcla. Innocuïtat abso luta . Aplicació senzilla. Envasat còmode. Cicatrització ràpida. • 
Cures sense dolor. Conservació Indefinida. No taca . ni destrueix la roba o el~ telx1ts sana. · 

• S'EMPLEA TANT EN MEDICINA HUMANA CO~ EN VETE -RINARIA • 

• DE VENDA EN LES FARMACIES: • 

• Tub petit a ptes. 1 '60. Tub IJran a ptes. 3'65. Tub espeçlal per a Veterinària a ptes. 7'70 • 

•1 ~~t!t:.'l~u Ag~ ~s1~~~J~c~ Laboratoris del Nord d'Espanya ~ Masnou - Barcelona • •'--- ' ' - - ~ . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nitrat_ 
de C _a I ç 

I 

BA S.F 

Mnsupet'able 
adob azoat d.e 
co'bertera i de 
efectes rapidís- , 
sin1s contenint 
15/ 16 per t 00-de 
Nitt'ogen i ~8 
per t 00 de Calç 

De venda a les prin~ 
vipals vases d'adobs 

,_ 
1-

l
I--

Per a informes, mostres 
i detalls: 

Consultori A-gronòmic 
de la 

Unión Química 
y Lluch, S·. A. 

_) 
Apartat de correus 462 

BARCELONA 

- . ~ 

N i t r a-t 
d-e Leuna 
BASF 
,(Nitro-sulfat d'amoniac) · 

que co~nté ~6 6/ 0• 

de Nitrogen en 
, pt'oporció,apro
ximadamenl 1/4 
eo.q1 nitrat i 3 j 4 

co n1 ~mon iac 
AVANTATGES: Bl nitro-

. gen uitric constiluei·x per a 
les plantes un element assi
milable disponible des del 
primer moment. mentres 
que el nitrogen ampniacal 
constitueix una reserva de 

efecte lent i permanent . . 

/. 
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UN SOL NÚMERO: t Pesseta M. ROSSE LL I VILA FORA: Ptu. iO ESTRANGER: Pfes . t I 

ELS NOSTRES· PAGESOS 

B l s e nyor Ja u me dc R i b a d ' B spa ñ a 

Enca1·a que 11aSf31·t a BaTcel.ona, la se"va fantília 
:.~ 1·esidir des de més de cinc segles a Can Ribes 

de la. S e·rm de Palau del Vallès, lrasUadaHtl-se a 
Barcelona, on han ¡•esidit les últimes ge? le?"a
cio?lS. El. se~t. pa·re, don Francesc de P. de Riba 
i de llfilans hav ia. Linrrut gra11 amor a l'agricul

lLt.ra, essent soc i de l'Tnstitt~t Agrícola Català :ie 
Sant Isidre des de la seva jovent·ut. Acabada la 
canna d'advocat, do'll Jawme de Riba va numi-

feslar son amor a le case•- de la terra amb la 
campanya emp1·esa pels pmpie,ta.ri.s del Vallès, 
l'an'Y r9ro, cont ra e~ projecte de po'Y'tar - les ai
gües del M ogent a· Ba·rcelona, patrocinad-a pels 
elements lerrou.xistes i combat~t.da pels catal.anis
tes . Va éSI>er n01Jte lw.t p·resident de l.a J1Lnta de 
Defensa. de lt?Js Aigiies del Mogent i altres afhte.t!ts 
del B esàs , que va fer una intensa feina de propa
ganda per la. co·marca del Vallès i "ua facilitar tola 
mena de dades ·als que en l' A..juntamenl i el Par
lament · t•aren defensa?' els intewessos de la ci·utat 
amenaçats per' aquell projecte. 

Ocupà dita PTesidència fins que, el.egit ·regi
dor de l' Ajunta ment de Barcelona, va cre·ure-la 

inco1·nPatible amb el nou càrrec, essent amb 
aqtLest motitL lw me?wtjaJ, pels pmpietaris del Va
llès e11. a.gmïmen/ a la seva gestió . 

Quan el Coven~ "ua donar vida als R egist?·es 
d'ap·rofilam.ents d'a.igiies públ·iqtLes, va muntar 
el't l'Institu.t Ag1·ícol.a Ca.ialà de Sant Isidre una 
oficina pe1· a tra.nútaT els expedients d'inscrip
ció, an·iba11t a prop de 700, amb la qual cosa e.> 
v a acbnseguir que e~ 110r..malitzessin a Ca.talunya 
aqu.ells registre!5 tan importants i co nve nients 
per a ga•r·Hatir els d1·ets de l'u•·uari . 

Quan fou elegii dipL~tat provincia~ i més tard 

co11selle1' de la J'v.[a ll con~·uniia.t, v a deixaT aq_tLella 
oficin.a conv~rt·ida en l'a.ct1ta.l Oficima J-urídi cn· 
A dnú11istrativa, ta11 útil als propief;aris 1' LL1'a ls. 

A ell es degué /.'acord del III Cong1·és Nacio· 
Hal de R eaad iu.s de T-alè11cia de ce leb'rar el IV a 
Barcehma, que t•a te11ir Lloc a la prima·vera d.P 
I927, e1 1 el qtwl va desenrotllar t~na de les vuit 
ponèHcies i va inte1·venir i orie11tar les altres. 

P er delegac ió de l'Institut Agrícola Català dP 
Sa11t Ts idre forma pari de la Co missió Central 
de Co·rporac io 11 s agràrie,s del Mi11isteri de Tre
ball, ha1•e 11t Bis tat des ig Haí "t.Jocal de la Con'lrissió 
Perman e11t d'aquesta entitat, la qual té per mis
sió d'impia/llar el règim .. co1·{•o ratiu parita1·i, q·ue 
tantes dificu/.tats i perills té per a l'agricult-ura . 

En el -e u despatx d'odvot at s'ha especial itzat 

e 11 ma I èries d'aigües. 

, 
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La . . . , trrtgacto 

Es ociós d'explicar la necessitat de l'aigua 
per a la vida i la producció vegetal ; tot

hom sap que l'aigua constitueix: un dels factors 
essencials de la riquesa d'un país, majorment 
com el nostre, on· per la gran quantitat de calor 
solar, si una collita s'ha de perdre gairebé sem
pre és degut a la secada. 

En el present treball ens proposem de demos
trar com amb la tercera part d'aigua, o menys 
encara, de la que s'utilitza per a regar pels mè
todes ordinaris, n'hi ha suficient per a portar la 
collita a bon tE;rme, a part d'altres avantatges 
que s'aniran dient. 
· Per regla general, la quantitat d'aigua de què 
disposa una comarca o un terme, en la pràctica 
sol ésser insuficient, i això degut a què les ma
neres de regar habituals comporteu una grossa 
pèrdua de líquid. Aquestes maneres tenen, a més, · 
greus inconvenients que una tècnica hàbil pot ate
nl]ar parcialment, però impossiblè d'evitar del tot. 
En cada irrigació pels mètodes ordinaris hi ha 
una .pèrdua d'aigua per evaporació, filtració, es
corriment, imbibició, etc., i conseq\iència de la 
regada, enduriment de la terra, que per l'acció 
del so1 forma una- crosta, la qual les granes di
fícilment poden foradar, perjudicant així mateix 
les plantes joves. Llavors, per tal de facilitar el 
creixement de les plantes, després de cada irri
gació, s'ha de practicar un binatge o acabada, o, 
del contrari, la manca d'aireació de les arrels po
dria cansar ,l'asfíxia dels vegetals o bé, reduin_t 
llur vigor, les plantes creixen raquítiques i són 
atacades per tota mena de maiures . 

Altres pèrdues encara. Una, està representada 
per la pèrdua de terreny que ocupen els canals i 
reguerols ; una altra per la invasió de males her
bes i finalment, en la terra humida i . calent els 
paràsits de tota classe troben un medi exceUent 
per a prosperar-hi. Aquests· inconvenients aug
menten en certes condicions naturals, o per una 
tècnica defectuosa que resten avantatges a la irri
gació. 

Per a suprimir tots aquests inconvenients s'ha 
pensat substituir els procediments ordinaris èe 
regadiu pel mètode d'irrigació subterrània, es
tudiat a Itàlia . 

Els principis d'aquests mètodes són els se
güents: 

AG RICULTURA I RAMADERIA 

su bterrània 

Constrücció d'una xarxa de canals subterranis 
que distribuiran l'aigua a una certa profunditat, 
en 11oc de repartir-la per 1~ superfície a l'aire 
lliure. 

Aquests canals que .portaran al mateix temps 
en tot el terreny l'oxigen necessari, podran ser
vir eventualment de tubs de drenatge i sanejar 
un terreny què acci den talriJen t seria massa moll. 

Els avantatges de la _irrigació subterrània es 
resumeixen en set fets : 

r. Economia i millor distribució de l'aigua, 
la qual es porta al nivell mateix de les arrels. 

Aquesta aigua no sofrirà pas les múltiples pèr
dues que tindria a la superficie, sigui per escorri
ment o evaporació, pèrdues que es calculen en les 
dues terceres parts de l'aigua utilitzada en recs 
a l'aire lliure. 

2 / La capa superficial i ~xteríor del terreny 
roman perfectament seca d'alguns centÍ?letres, 
puix ,que no és regada. La capa superficial essent 
seca, no permet la germinació de granes i de ma
tes herbes, les quals mancades d'humitat acaben 
per morir sense haver pogut infe~tar el 'camp. 
La terra neta d'herbes estalvia el treball d'herbe
jar, çosa que no succeeix amb la irrigació liabi
tual. Els binatges ig.ualment- indispensables des
prés de cada regada, per tal d'esmicolar la cros
ta que es forma-en la superfície del terreny, no 
són necessaris, puix que la terra és tova . . 

3· Cap parceJ.la del terreny no és ocupada pels 
canals, sèquies i reguerols, i per con;següent..aug
mentació de la superfície de sembra disponible, o 
que és el mateix, augment de la collita. 

4· Els adobs químics solubles en lloc -d'ésser 
escampats pel distribuïdor i colgats per l'arada, 
mètode pel qual els adobs no sempre estan a 

1l'abast de les arrels, poden ésser portats per l'ai
gua de rec a les mateixes arrels. 

) . 

5· La invasió de paràsits que constitueix un 
dels inconvenients i perills del · rec ordinari, pel 
fet que l'actual forma de regar crea una atmos
fera calent i humida, particularment favorable 
al seu desenrotllo, ja no serà à. témer. Totes les 
despeses i ·les angúnies que comporten les maht
res seran e vi ta des, puix que la terra restarà seca 
a la superfície i per consegüent supressió dè com-

--

' 
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pres d'anticriptogàmics i dels corresponents apa
rells d'aplicació. 

6. La irrigació subterrània, el mateix temps · 
que proporciona l'aigua necessària a la vida de 
les plantes, porta també l'aire indispensable a la 
vida de les arrels i de les bactèries, del que re
sulta més gran activítat microbiona, vegetació 
més luxuriant . i maJOr nquesa coUectiva de la 
terra. 

7: · En fi, aquests avantatges, que són comuns 
a totes les formes d'irrigació subterrània, són 
encara augmentats en el sistema Ser-nagiotto, t"l 
qual permet de desfer ràpidamept la xarxa de 
c;:mals de tubs de terrissa sense envernissar, ro
dons o quadrangulars i utilitzar-les per qualse
vol altre ús que convingui. 

La irrigació subterrània pot ésser realitzada de . 
diferents maneres. Els mètodes coneguts són 
nombrosos : el de Lec, Sauford, Fellemberg, U l
piani, Petersen, .Monterisi, Sernagiotto, i altres. 
Ens ocuparem solament d'aquest últim, que és el 
darrer que es coneix. 

La majoria de mètodès d'irrigació subterrània 
exigeix,en un material especial, la utilització ul
terior del qual és inservible, i les despeses d'ins
tal-lació pugen a 5, 6, 8 i fins ro mil pessetes per 
hectàrea. En el sistema Sernagiotto, pel contra
ri, els materials estàn constituïts exclusivament 
per tubs de terrisa ordinaris. El eost total d'exe
cució no va més enllà de ,2.ooo pessetes per hec
tàrea, de les quals el primer any, pel més gran 
rendiment de collita,· en paga la meitat. 

La installació del sistema Sernagiotto exigeix. : 

Prim~r. Adquirir - 20.000 tubs de dos forats, 
de 20 centímetres de llarg , que costen aproxlma
dament 5 cèntims cada un. 

Segon. Construir petites valls o regues de :)O 

centímetres de profunditat, la qual ha d'ésser na- . 
turalment variable segons la naturalesa del sòl, 
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i disposar-les paraJ.lelament en el sentit del ~en
dent i separades de 2'5 metres. 

'rercer. Collocar aplanadament els h;_bs en el 
fons dels reguerols, ajustant llurs extrems, sense 
cap mena de material. 

Quart. Tapar amb terra els tubs ajustant-los 
bé dels costats i piconar-los una mica amb els 
peus. 

Les experiències efectuades per l'autor han de
mostrat que amb un pendent de 2 a 2' 5 per I .ooo 
era suficient per tal que l' aigua corregués. 

Tots els tubs parteixen d'un canal distribuïdor 
• comú, que els és perpendicular, el qual pot ésser 

cons'truït amb ciment armat, rebent l'aigua d'un 
dipòsit o directament de la bomba. 

Aquest canal principal està proveït de boques, 
les quals es relliguen per un fillol d'angle rec~e, 
que pot ésser format per dues meitats encimen
tades d'un tub tallat a 45-0 A l'altra extremitat 
cada un d'aquests tubs posseeix igualment un 
.fillol semblañt, destinat a retenir l'aigua, la qual 
per aquest fet posse~ix certa pressió, .de forma 

- que tots els tubs funcionen com un nivell d'ai-
gua. 

L'aigu a aviada al canal principal passa als 
tubs ; una part del líquid s'escapa per les juntu
res; que,_ com es recordarà, no estan pas unides 
per cap material, sinó coHocades frec a frec. En 
aquest sistema l'aigua no es reparteix pas per la 
porositat dels tubs que la conteñen, com passa 
am,b el sistema d'Ulpani, sinó que s'escampa per 
les juntures . 

En les experiències realitzades s'ha demostrat 
que malgrat la resistència que oposava el sòl ;1 

la penetració de l' aigua, aquesta s'escorre rà
pidament per cada costat dels tubs i en menvs 
de vint-i-quatre hores es _topa amb l'altra aigua 
dels tubs de cada costat, almenys en les terres 
lleugeres. 

Igualment s'ha demostrat que el -pendent de-
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via ésser poc, no depassant de ~ a 2' 5 per r.ooo, 
1 del r a I' S per cent en el canal distribuïdu : . 
En la pràct_ica aquest pendent es rletermina sen
se necessitat d'instruments de precisió, d'm1a ma
nera aproximada, i si convé es corregeix destJÚS 
d'haver-hi fet passar una o dues vegades l'aigua, 

Quan els tubs són emplaçats abans de- collocar 
el fillol términal, és convenient de fer córrer un 
poc dJaigua per a treure la poca quantitat de 
terra que hagi pogut entrar per les juntures. 

L'obstrucció dels tubs no s'ha pas de témer, 
~puix que jamai no s'ha experimentat · de totes 

mane¡_;es," serà prudent, per a evitar-la, · de posar 
al cap de cada tub un bocí de tela metàllica. Si 
per cas entressin impureses, aquestes anirien a 
parar al capdavall del tub i .per tant s'hauria de 

netejar el fillol terminal. 
_S'havia pensat, si per manca de terra, les arrels 

penetrarien en els tubs i acabarien per obstruir
los, però aquest fet , no ha estat jamai constatat, · 
ni en les plantes arbustives ni e-n els vegetals 
herbaci . Per altra -banda, cal remarcar que 1 'ai
gua no s'està en els tubs discontinus, sinó que 
en surt ràpidament per a d_ifondre's en la massa 
del terreny, on l'aparell radicular pot trobar hu
mitat sense entrar en els canals, els quals, com 
es recordarà, són bastant superficials, mentre que 
les arrels ten dei. ·en a profunditzar. 

Quan es troben arrels abundants en els tubs 
~e terrissa de drenatge, és que busquen l'aire que 
els manca en un terreny assecat . En el sistema 
d'irrigació preconitzat, pel contrai, els tubs por
ten l'oxigen a totes les parts de la terra. 

Els resultats cuturals obtinguts a Itàlia són 
molt notables, i en podem exposar alguns : 

a) .Ordi i alfals per farratge, -en lí.nies, amb 

adob complet. Cinc dalls han produït: 759 quin
tars mètrics d'ordi (en verd) i 766 quintars d'al
fals, _ que a ro francs (recordi's que cada franc 

. val aproximadament o'25 pessetes), importa 
I2.250 francs per hectàrea. 

b) Faves i blat de moro, amb fesols, havent 
adobat amb fems i adob fosfopotàssic, donaren : 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

40 quintars de faves per sement, venudes 
a I8o francs el quin:tar . . . . . . . . . . . . . .. 

2 quintars- de faves ordinàries, venudes 
a 75 francs el quintàr ......... ........ . 

20 quintars de palla, .a 7' 50 francs ..... . 
4 quintars de fesols o mongetes a 300 frs. 
Blat de moro venut al camp 

Total, francs 

FRS. 

7.200 

ISO 
I 5o 

I.200 
r.6oo 

Segons l'autor, les despeses_ d'installació per -
una hectàrea de terreny serien les seguents ·: 

FRS. 

20.090 tubs a 200 francs el miler . . ...... . 
4.000 metres de val o reguerol, a o'zo frs . 

el -métre . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . . . . . . . . 8oo 

roo metres de canal distribu:idor a I2 frs. 1.200 
8Ò fillols a r friwc . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. So 
40 ·boques de presa a 2 francs . .. . ,. . . . . . . . 8o 
Posar i tapar els ttibs .. . . . . . . . .. . . . . .. . 8oo 
Despeses generals i imprevistos . . . . . . . . . 520 
Interès al 7 per roo de les sumes emprades 520 ----

Total, fran~cs . . . . . . . . . 8 .ooo 

Per altra banda, l'actiu es repartiria de la se

giient manera : 

Economi~s : 

6.ooo m. cúbics d'aigua a o'zo francs 
Dos binatg~s i dues vegades herbejar 
Mà . d'pbra per 6o regades, a 30 francs 

Adobs ...................... .. 
Excedent mínim de la collita ..... . 

Total, francs 

FRS. 

I.200 

400 
I:8oo 

200 

I -400 

s.ooo 

Hi ha, doncs, un estalvi de 3.ooo francs, al 
qual s'ha d'afegir 350 francs d'interessos, o si

gui un total de 3 ·350 francs. 
El benefici essent de s.ooo francs, al segon 

any l 'operació -es salda per s.ooo0-3·350, o si
gui, I .650 francs de plus valia neta . 

En conseqüència, totes le"s despeses són ampla
ment pagades e.1.1 dos anys i fins en menys temps 

i tot. 
E. MIEGE 
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La multiplicació dels fruiters p_er sements 

S I reproduïm els fruiters pel sistema natural 
de la sement, ens trobem que no podem 

aconsegmr aquella qualitat de la qual hem ex
tret les granes-salvant excepcions-i ens cal la 
intervenció de la mà de l'home per a transformar 
aquella qualitat mitjançant l'empelt . Els fruiters 
així reproduïts queden degenerats totalment i 
sols conserv~n en el fruit uns petits rastres del 
que era aquella qualitat. 

No obstau~ això, és la manerélj més eficaç per a 
la_ reproducció. Si es multipliquen els fruiters 
per aquest sistema, no és pas perquè no es sà
piga altra manera d'avançar la reproducció, sinó 
per aconseguir un peu de vigoresa que no es pot 
trobar sense acudir a aquest mit jà. Són molts, 
però, els que de coneixen totes les cures per a 
portar· a cap una reproducció d'aquestes; acu
diren a una reproducció de tan escassa força que 
a la més petita malura l'arbre :qo té prou resis
tència ; amb pocs anys de vida, no pot satisfer 
les molèsties i les cures que ha donat, ja que 
no ha tingut temps de produir el fruit necessari 
per a donar un x ic de rendiment. La força cte 
l'arbre és produïda per les arrels, i si aquestes 
no poden trobar-se vigoroses, l'arbre no pot des
enrotllar-se com voldria per faltar-li la par:t més 
essencial que li ha de donar vida. . 

Per la multiplicació natura, doncs, havien 
perdut totes les qualitats, i és _ per això que 
abans d'empeltar aquella quali tat que desitgem, 
hàgim tingut preparat un bon peu i aquest sigui 
proporcionat per sement. 

Solament pot aconsellar -se, i encara amb poca 
seguretat, la reproducció natural , en les prune
res, cirerers, presseguers i albercoquers , ja que 
amb tots els altres, rares excepcions, pot acon
seguir-se la reproducció. E l millor és utilitzar la 
sement com a peu de reproducció mitjançant 
1' operació artificial d'em pel tar. 

Els viveristes quasi no practiquen la propaga
ció d'altra manera, ja que així es proporcionen 
el planter més econòmicament que amb estaca o 
mugó. Es clar que el desenrot11ament és molt més 
lent que amb estaca, però després proporcionen 
arbres de més vigoria i desenrotllament. 

Cal, però, ans de sembrar les granes de frui
ters fer unes indispen ables operacions perquè 
no perdin llur valor germinatiu. 

Les granes deuen treure's d'arbres sans vells 

1 v1gorosos. Cal seleccionar-les de les fruites que 
maduren primer i que siguin ben madures : ni 
massa -passades ni podrides. Per a sembrar en 
els vivers no deu pas mirar-se qualitat, ja que 
per a pr:oporèionar un peu, només es busca vi
goresa . Un cop escollida la fruita, cal, doncs, 
preparar-les per a la conservació . Cal separar-le 
tot seguit de 1~ polpa, fer-les assecar a un lloc 
sec i sense llum. i no es prenen aquestes pre
caucions, tot seguit perden llur força germina
tiva. 

Un cop seques, hom deu fer-les entrar tot se
guit en activitat per mitjà de l'estratificació. 

Estratificar-les vol dir posar-les en contacte 
amb la terra. Això es fa per. a preservar-les de 
l'aire i que no perdin aquell grau d'humitat que 
paralitzaria llur desenrotllament. 

Cal preparar terra molt fina o sorra humida. 
Deu evitar-se totalment que massa humitat pre
cipiti la germinació. Per a conèixer el moment 
opor tú per a sembrar-les, cal vigilar el primer 
esclat de les arrels, posant molta cura perquè la 
grana no quedi desfeta en dues parts. 

En preparar l'estratificació, per a evitar aquests 
inconvenients, deuen posar-se les granes per ca
pes d'aquestes i sorra o terra molt fina i que que
din solament cobertes. Una volta les granes han 
estat preparades així i essent totes recobertes de 
terra, aleshores es posa d~munt una capa de pa
lla i terra sobre aquesta, per preservar-les de les 
gelades. Per a preparar-les al moment de sem
brar-les es practica m1a operació molt senzilla, 
però que necessita molta cura i precaució, ja que 
de no ésser així podria malmetre totes les granes. 

Si no es practica l'estratificació, moltes sements 
de pinyol no germinen fins al cap de dos anys 
i encara amb inseguritat. 

Per a practicar la sembra es fa en línies o bé 
a la voleia. És preferible, però, fer-ho en línies, 
ja que així es dóna el lloc corresponent i mate
màtic per cada planta. 

La sembra es fa segons el terreny, la qualitat 
1 les necessitats de cadascú. Com més claroses 
més aviat es desenrotllen, i és precís femar-ho 
amb · fems ben esmenussats i podrits perquè no 
escalfin la sement. 

E planten en línies de 40-50 centímetres de 
distància i amb una espessor de planta a planta 
d'un -28-39· centímetres. 
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Si la terra és molt lleugera, cal piconar-Ja 

una mica amb l'aixada, perquè no es trobi Ja se

ment buidada de terra al seu entorn. 

Si un cop sembrades, les aigiies afeixuguen la 

terra, cal raspar-la un x ic per amorosir-la. La 

sement solament deu enterrar-se uns 4-7 centí

mentres de profunditat i regar totseguit si la 

terra no és humida. 
Un cop nascuts, si han nascut massa espessos , 

cal aclarir-los com més aviat millor, per a facili

tar llur desenrotllament. 

AGRICULTURA I RAMADER IA 

En arribar l'hivern del primer any, ja que Pl 

seu desenrotllament encara no permet pas d'em~ 

peltar-los, cal arrencar-los i tallar les arrels per

què no creixin d'una manera napifoF-me que ài

:ficultari§t llur desenrotllament i tornar-los a 

plantar. Aixl:, Ies arrels es reprodueixen i tenen 

més facilitats de penetrar a les capes de la terra 

superficial. Si es procedeix d'altra manera per a 

fer la reproducció, no pot trobar-se pas la vigoria 

com amb aquesta. 
BALDIRI JUSCAFRESSA 

Els aliments melassats o erisu·crats 

L ES fàbriques de slicre produeixen dos resi

dus, que s'utilitzen per a l'alimentació del s 

animals. Un d'ells, és la polpa de remolatxa, ali

ment molt conegut a Catalunya, i altre, la me

lassa, residu semilíquid, de consistència xaroposa 

i de fàcil fermentació. 
La melassa no és gaire coneguda al nostre país, 

motiu pel qual creiem oportú divulgar la seva 

utilització en el racionament del bestiar . 

A tot arreu d'Europa la melassa es consumeix 

en quantitats formidables. A França el pron;lig 

del consum anyal és de 82.000 tones ; a Alema

nya la quantitat és doble. 

La melassa, a causa 9-e la facilitat amb què 

fermenta i per consegüent difíci~ de conservar tal 

com surt de les fàbriques, es dóna als animals 

barrejada amb altres aliments de poder absorbent 

cop1 són la palla, fencs , segó, farines i altres. 

La mescla de melassa i altres aliments constitueix 

el que se'n diu aliments o pinso-s melassats o en
suc?·ats . 

La composició química de les melasses és la 
segii.ent: 

Sucre . .. 
Glucosa ..... ... . 
Matèries minerals 
Aigua .... . . .. .. . . 
Matèries indeterminades 

Melassa de sucreria % 

44'20 
0

1 20 
10

1
27 

28'89 
16'44 

Melma de relineria "lo 
45'8o 

0J15 

11'30 

25'08 
17'67 

Entre les melasses de les sucreries i les de les 

refineries no hi ha pas, com s'acabl! de veure, 

una gran diferència . Les substàncíes de les me- -

lasses utilitzades en l'alimentació del bestiar con-

tenen del 44 al 45 per 100 de sucre i del ro al 

rr per 1 00 de matèries minerals . 

Eu molts països on les sucreries són nombro

Si!S; els pagesos van a comprar-hi la melassa i 

ells mateixos fan la barreja amb altres aliments. 

La palla, el boll, els fencs, la bledarave, naps i 

altres l!liments voluminosos es tallen en petits 

bocins i s'hi barreja del 30 al 6o per roo de me-

l ~ssa . . 
La .melassa també es pot barrejar amb aliments 

concentrats o semiconcentrats. El segó, turtó, fa

rines de tota mena, la pinyolada o sansa i els 

residus de vinificació es barregen així mateix 

amb la melassa. 
Les barreges, però, no són pas fàcils de prac

ticar. La melassa, a causa d'ésser espessa com 

xarop, fa de mal manipular, i per altra part, 

convé de barrejar-la de seguida per a evitar que 

es faci malbé. Pel contrari, la melassa un cop 

ba.rrejada amb altres aliments es conserva molt 

temps. 
Per a facilitar les barreges de melassa amb al

tres aliments existeixen diverses màquines, el 

gravat d'una de les quals illustra aquest article. 

Hi ha molts ramaders, però_, i principalment 

els propietaris d'empreses de transport, que pre

fereixen comprar els aliments melassats en el co

merç, procedents de _cases que els mereixen ple

na confiança. Els aliments melassats solen ésser 

tramesos en sacs de so a 70 quilos. tJn dels ali

ments més comuns que es barregen aí:nb la me

lassa és el segó, barreja que es sol practicar en 

parts iguals . 
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El segó melassat té una composició química 
pr01nig de 

rS % d'humitat. 

7 )) de matèries minerals. 
s )) de proteïna. 
I )) de grassa. 

7 )) de cellulosa. 

I9 )) d'hidrocarbonats. 

40 )) de sucre. 

Tots el"s aliments ensucrats són menjats àvi
dament per tota classe d'animals. Per això, una 
de les utilitats més grans de la melassa o dels 
aliments melassats, és la de barrejar-la amb. ma
tèries de poc valor, com els residus de vinificació 
i de fàbriques d'oli d'oliva, fent que d'aquesta 
manera els animals mengin una quantitat de bri
sa, granet, pinyolada o sansa, que donada sola 
no consumirien. 

El sucre és l'aliment generador per excellèn
cia del calor i de la força. La principal despesa 
que fa Ull animal és la representada pel mante
niment de calor del seu cos. Hi haurà, doncs, 
avantatge en introduir a la ració de qualsevol ani
mal una certa quantitat de sucre. 

El sucre l'aprofiten millor els animals mono-
gàstrics, com són el cavaU i el porc, que els po
ligàstrics (bestiar llanar, cabriu i boví) . En 

aquests últims, el sucre abans d'arribar al veri
ü\ble estómac sofreix l'atac de diverses bactèriè.s, 

que el fan perdre una part del seu valor nutritiu . 
1\To obstallt, quan aquests animals es posen en 
engreix o bé es troben en producció de llet, la me
lassa es pot utilitzar com vehicle apropiat per a 
incorporar-lo -a alimeñts poc apetitosòs. 

EI porc, el cavall i el mul aprofiten molt millor 
la melassa. Dotats d'un sol estómac, el sucre 
abans de posar-se en contacte amb la flora intes
tinal és immediatament absorbit. 

Una de les utilitats més importants dels ali
ments melassats, és la de prevenir els còlics o 
mals de ventre, els quals tant sovintegen en els 
animals de treball, a l'estiu. Farà cosa de dos 
anys que un carreter de Barcelona se'm queixava 
de les nombroses baixes que cada estiu tenia a 
coniseqüència dels mals de ventre. Jo li vaig 
aconsellar que fes entrar a la ració dels cavalls 
certa quantitat d'aliment melassat. Les baixes 

per mal de ventre han desaparegut. Això no és 
cap novetat. A l'estranger els efectes exceJ.lents 
de l'aliment melassat són tan sabuts, que són 
comptats ells propietaris de cavalls que no els 
darien aliments melassats. 

S'ha d'advertir, però, que la melassa, a cau-
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Màquina de barrejar melassa 

sa de contenir gran proporció de substàncies ml
nerals solubles, la potassa en primer lloc, quan 
és donada en fortes quantitats pot originar diar
rea i eu · les bèstie¡s prenys fer-les avortar. 

La melasa, doncs, s'ha d'administrar limitada

ment. En la forma de barreja amb segó, que és 
de les més corrènts, les quantitats màximes que 

es poden donar són les següents : 

Cavalls de méls de 6oo quilos 
I dem de menys . . . . .. 
Bous de treball . . . . .. 

3'5 quilos 
2 :J 

4 li 

Idem eu engreixàment 2 ll 

Vaques de llet . . . . . . . . . . . . 3 » 

Ovelles eu engerixament .. ~ . .. ... o'3oo » 

Porcs en engerixament . . . de o'3oo a o'6oo » 

Els cereals essent uns aliments molt cars, s'ha 
de pensar i posar en pràctica aquells aliments 
que o són més baratls, com el manioc, o que, tot 
hi essent bons, com els melassats, poden, pel su
cre que porteu, fer aprofitar altres aliments que 
d'altra manera els animals no acceptarien. 

1 n" cal oblidar tampoc que per a evitar les in
digestions o mals de ventre en els animals de 
treball no hi ha di.p règim alimentici tan eficaç 
com el compost a balse d'aliments melassats . 

l\I. ROSSELL I VILA 
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El cultiu de pèsols 
- .. 

E LS p·èsols cultivats perteneixen a dues es
pècies distintes: Pis,um sat·iv,wm, L., i Pi

St~1!'L arvense, L. El PisL~m ar~uense es di~tingeix 
del P. sa tivt~m per les flors de color roig violeta, 
solitàries o geminades ; les granes són angulo
ses, deformades per compressions, amb taques 
brunels. És originari d'Itàlia, on se'l troba en 
estat salvatge. El P. arvense o pèsol dels camps 
s'anomena també pèsol gris, pèsol d'ovella i pè
sol de colomí. És u_n bon farratge, tant verd com 
_sec, pels xais, i les granes i la farina es poden 

donar al bestiar. 

E l Pisum sativt~m o pè:Sol cultivat prové del 
Càucas, de Pèrsia o de l'In dia septentrional. 
Aquesta varietat era ja conreada pels grecs, i en 
algunes parts s 'ha trobat en habitacions lacus
tres de l'edat del bronze. Segons alguns prehis
tc,,.iadors, el pèsol s'hauria cultivat a Hongria 

durant el neolític. 

Les varietats més recomanades són les se
giients, quant a pèsols de granes rodones : Ser
pette, Exprés, \ iVilliam primerenc, Merveille 
el 'Etampes, Merveüle del Mercat, Príncep Albert 
de París, Petit Prove11çal, Unic, Plein le Panier. 

Vaóetats de granes arrugades o arrissade.s : 
'relèfon, Kignigt, Rival de Chelzca, Merveille de 
lZelvedon, Serpette -nana verda, Merveille d'Amè

nca. 

El conreu de pèsols, per a obtenir bones co
llites, exigeix un terreny un poc humit, de mit
jana consistència, de naturalesa argilo-calcàrea a 

argilo-silícea. 

Els pèsols conreats eh terrenys que el sol asse
ca fàcilment, donen poqueis tabelles i les granes 
que contenen s'endureixen molt aviat . 

La pesolera és una planta exigent, essent ne
cessari cultivar-la en terres de bona qualitat i 
convenientment fertilitzades per adobs de fàcil 

descomposició. 

Segons lVI. Grandeau, una collita de pèsols cle 
2.6ooo quilos per hectàrea s'emportaria del sòl 
e11 principis fertilitzants 126 quilos d'azot, 33 
d'àcid fdsfòric i 57 de potassa. 

Malgrat que el pèsol tingui, com totes les lle
guminoses, la propietat d'absorbir l'azot de l'ai
re, per la gran quantitat que exigeix, és conve
níent per a la vegetació de posar-ne més a la seva 
disposició pel mitjà dels adobs. 

La fórmula d'adob que ens ha donat bons re-
sultats estava composta per hectàrea de 

roo quibs de nitrat de sosà: 
roo >> de - sulfat d'amònic. 
200 >> de clorur de potassa. 
400 >> de superfosfat de calç. 

Aconsellem d'escampar el nitrat de sosa des
prés- d'haver nascut les plantes, tenint compte 

de no empolvorar-les. 

Els altres ado~s, ben barrejats, s'escampen i 
s'enterren a seguit per una llam·ada, passant-hi 

després amb el roleu. 

Les sembres poden començar des de fi d'octu
bre fins a abril. Les llavors es planten en línies 
distanciades de 40 centímetres aproximadament, 
i cada planta deu ésser separada de les altres de 
5 a ro -centímetres, segonts la fertilítat del sòL 

_Per hectàrea s'han de menester de so a 55 quilos 

de granes. 

Quan les grane·s són degudament enterrades i 
el sòl s'ba endurit, per tal d'afavorir la germina
ció de la¡ sement es passa el cultivador . Ai~í que 
les planles tenen de rs a 20 centímetres d'alça
da -es binen, però abans •s'escampa el ni~rat de 

sosa. 

Immediatament que les pesoleres comencen de 
produir, s'escapsen els brots terminals de les 
principals tiges per mor que la saba vagi al fruit, 
o sigui per. activar la formació d~ p.èsols i la seva 
maduració. 

En comença-r la cÒllita 'solament es tallaran les 
tabelles grosses, i la collita no s'interromprà 
més enllà de vuit dies . Cal evitar de collir en 
temps de pluja, puix que les tabelles mo1les en
negreixen molt aviat. 

A les plantes èlestinades a sement se les 
escapsarà tots els brots terminals, procurant co
]Jir les tabelles quan ]es granes siguin ben ma

dures. 

Un dels obstacles més important·s del conreu 
de pèsols és indubtablement les malalties. Però 
totes elles, tractades oportunament, es poden eyi
tar o guarir. Una breu exposició de les malures 
de les pesoleres, completarà aquest article. 

Les pesoleres poden ésser atacades per insec
tes i per criptògames. Entre els insectes cal .:i
tar en primer lloc la Bn~ixa, coleòpter de la fa-
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mília dels riucofors. La Bn~ixa. és de forma oval, 
de color -negre; la larva d'aquest insecte penetra 
en la tabella i s'hi desenrotlla menjant la subs
tància farinosa dels cotiledons-: Per a impedir la 
seva propagació, no s'ha de tornar a plantar pè
sots en el lloc on n'hi havien hagut fin..s passats 
tres anys. A mes una precaució necessària és la 
de passar les granes el dia abans de sembrar-lés 
pels vapors de sulfat de carbó o d'acetilè. Els 
insectes perfectes i llurs larves moren encara que 
estiguin a les 'profunditats de la sement pels efec
tes asfixiants del gas acetilè. Per això cal posar 
les llavors dintre una bota o un recipient de llau-, 
na ; l'acetilè en un plat tapat amb tela metàlica, 
en el qual s 'hi posarà el carbur i una mica d'ai
gua. A l cap de vint-i-quatre hores les llavors es 
deixen airejar i els paràssits que contenien 
s'hauran mort tots. 

L' Escarbart és altre dels insectes que danyen 
les pesoleres. L'insecte perfecte rosega les fulles 
a la primavera i les larves les arrels. El tracta
ment contra l'escarbat consisteix a polvoritzar 
les plantes amb una emulsió de : 

r litre de nicotina, 
r quilo de sabó i 

roo - litres d'aigua . 

El Tetmn:ic és un àcar que ataca les fulles , 
les quals formen un color groc d'aram i acaben 
per assecar-se i caure . El revés _ de les fulles està 
covert d'un teixit lleuger i en mig de pellícules 
blanques s'hi allotja el paràssit. Les aplicacious 
de sofre van bé contra aquesta malura. 

La Tinya es sol presentar pels mesos de juny 
i juliol dintre les tabelles dels pèsols. El paràssit 
s'alimenta de les granes. Pel juliol l'àcar es 
transforma i es deixa caure a terr a ou es trans
fonna en crisàlida. La papallona que n'eixirà 
per la primavera serà de color gris i en les ales 
superiors hi tindrà petites taques blanques. A 
n'aquesta època es pot utilitzar per combatre l'ill-

ecte els pólvors següents : 

Calç eu pols ... 
Pols de piretic 

97 quilos . 
3 ll 
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E l tractament s'ha de fer a la matinada pel 
mitjà de l'insuflador, i això durant alguns dies 
seguits. 

Les malalties criptogàmiques són la Peronos
pera v icice, 1'Vromyces piri i l'Oïdium. La pri
mera es presenta en filament fructífers reunits 
en manyoc, en pluritat de ramificacions iguals, 
eFs rams e;drems aguts, la membrana lleugera
ment violàcea. S'allotjà en la pesolera i en mol
tes altres classes de veces. Per a combatre aques
ta malaltia es pot emprar la solució següent, que 
té l'avantatge de no tacar les tabelles : 

Sulfat _de coure ... 
Amoníac a 22. 0 

••• 

Aigua ... 

soo grams. 
o'7oo litre. 

roo'oo 11 

El sulfat de coure es fa dissoldre en alguns 
litres d'aigua calenta, es deixa refredar i s'hi 
tira l'amoníac. Després s'hi afegeix l'aigua. 

El Vromyces piri, o rovell de les fulles, ataca 
les fulles, les tiges i les tabelles . . Aquest paràs
sit es presenta a l'estat d'uredospores i telentos
pores, mentre que les formes oeccidianes ataquen 
certes espècies d'eufòrbies. Les uredospores són 

. / 

esfereidals o bé ovoides, grogenques . Les telen-
tospores formen petits manyocs escampats, irre
gulannen t .arrodonits, de color obscur ; són ovoi
des o quasi eMèriques. El miceli és inferior en
tre les cèllules ; en desenvolupant-se abundant-

- ment sota l' epidermis, aquest es trenca i mostra 
a la superfície petits conjunts d'elements repro

ductors. Des del principi de la malaltia, les plan
tes es tractaran amb una solució de sulfat de fer 
ro, 200 grams amb roo litres d'aigua. 

L'Oïdiwn, o blanc dels pèsols (Brysiphe com
munis), és un fangus o bolet que, quan els anys 
li són favorables ataca les pesoleres amb molta 

intensitat . E l seu miceli difús, e:strellat com una 
teranyina, cobreix totes les parts verdes d'una 

substància blanquinosa. El sofre dóna excellents 
resultats contra aquesta malaltia. / 

En. ZACHAREWICZ 

Feu que la ració sigui completa i nutritiva afegint-hi uns grams de 

''NITRO GI NA'' i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i una 
gran producció d'pus en les gallines 

Demanin referències preus a: FRANCESC ESPINAS ~ J. A. Clavè, 17 ~ Telèfon 12.202 - Barcelona 
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E 1 e 1 a v e 11 en I a _r a ç a __ P r a t 

Rèplica a "Mundo Avícola'' 

L A revista Mundo Avícola que dirigeix el 

professor senyor Castelló, en el número \le 

desembre, en la ressenya l'Exposició de la raça 

del Prat, en l'Institut Agrícola Català de Sant 

Isidre, hi ha uns paràgrafs que ens afecten di

rectament, els quals passem a traduir. 

«A pesar de què certs venedors o anunciants 

de gallines Prat sostenen en defensa dels seus in

teressos i contra la bona selecció de la raça i 

malgrat la desorientació que pradueixen certs 

escrits en els quals encara es qebateix la qüestió 

de si els Prat selectes deuen o poden tenir els 

fatals apèndJixs, aletes o brots en la Gresta, en 

l 'Exposició clàssica de 1928 s'ha posat de mani

fest dues coses dignes de què ho sàpiguen tots 

els avicultors espanyols. _ 

»La primera, el fet de què entre tots els exem

plars presentats no hi havia més que mitja dot

zena amb apèndixs, de manera que com s' ha po

gut veure un any darrera l'altre, els bons cria

dors de Prat han conduït la selecció en el sentit 

d,'elill}inar els reproductors amb 'tal defecte. 

»La segona cosa fou la simpatia que fins {'1 

públic profà én aquestes qüestions, en comparar 

les crestes sens apèndixs amb les que en pos

seïen, mostrava la seva admiració per les prime

res, reconeixent la lletgesa de les segones~ 

»Aquesta qüestió, de la qual ens ocuparem ex

tensament en altre número, no podien menys de 

mencionar-la, en escriure la crònica d'aquesta 

interessant ExposiciÓ.>> 
L'article de Mundo Avícola alludeix, segura

ment, el treball que amb el nom d'El clavell en 

la raça Prat que sortí en els números de gener 

febrer de l'any passat en AGRICULTURA I RA

MADERIA, signat per M. Rossell i Vilà. 

Una cosa fa estrany i és que, malgrat haver 

passat un any que sortí el treball El clavell en 

la ra'ça Pmt, els partidaris de la cresta senziHa, 

que segons lv[m¡.do Avícola són molts, a hores 

d'ara no hagin tingut temps per a escriure qua

tre mots desvü:tuant la tesi de M. Rossell i Vilà. 

Per sort M~tndo Avícola promet escriure ex

tensament d'aquesta qti.estió. Esperem que aix1 

serà i a no trigar gaire_, 

Altrament, el fet de què a l'Exposició de l'Ins-

titut hi hagin concorregut més galls amb cresta 

_senzilla que amb clavell, potser no ptova altra 

cosa que els avicultors de Prat amb clavell no 

volen exposar-se, sabent el criteri del Presi

dent vitalici del Jurat avícola de les Exposicions 

de l'Institut Agrícola Català a merèixer públi

cament una desqualificació. 

En la llista de premis de l'Exposició que es 

comenta, s'adjudicà un sol premi Prat amb cla

vell i aquest sol i úuic premi, és precisament 

l'últim de la colla. 
A les Exposicions i Concursos, els ramaders 

no hi van pas per ésser amb tota seguretat els 

últims, sinó per la possibilitat de figurar entre 

els primers. 

Però quan en una Exposició el Pre!sident del 

Jurat és ostensiblement adversari del clavell, per 

aquest fet, els criadors d'animals amb clave11 , 

malgrat ésser els possessors del veritable' tipus 

de raça Prat, s'han de quedar a casa, puix del 

contrari van a una segura _ postergació com na 

succeït, naturalment, en la darrera E xposició

Concurs dè l'Institut Agrícola Català de Sant 

Isidre. ¿Ho té entès el senyor Castelló? 

AMETLLERS 
FRUITERS 
OL,IVERS 

Bones existències de les 

Arbequina 1 ·verdiell 

Oliven ·~e ~·1~ mtt alt a 1~ 0/o 
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Indicacions importants en la fertilització amb nitrog e n 

S r amb auxili d'nu microscopi observem l'es

tructura interna de le~ plantes que en els 

nostres horts i camps verdegen, floreixen i do

nen fruit, veurem que estan formades per una 

infinitat de petites cèUules molt pròximes i jux

taposac!es. El component dominant en _totes 

aquestes cè1lules és l'albúmina, que a la vegada 

està i11tegrada principalment per nitrogen . 

Ara bé; com per a l'existència i el creixement 

de le-s plantes, així. cGm per a la formació de 

l'albúmina vegetal, el nitrogen té una importàn

cia tan decissi va i aquest element no -pot ésser 

reemplaçat per cap altre, és evident que cap de 

les restantes matèries nutritives p.er a els ·vege

tals influeix en tan alt grau com el nitrogen so

bre el rendiment i la qualitat de les collites. 

Els fets apuntats ens fan veure clarcom abans 

que tot és precís de satisfer les necessitats de 

les plantes en nitrogen, matèria nutritiva fun

damental que absorbeixen le-s plantes per les ar

rels i és indispensable a la seva vida. Són comp

tades les plantes, entre elles els pèsols, les mon

getes, l'alfals i les varietats de t refle que estan 

en condicions d'utilitzar directament el nitrogen 

atmosfèric en quantitat suficient. Si tenim en 

compte que de les tres matèries nutritives fun

damentals : nitrogen, àcid fosfòric i potassa, la 

primera és el nitrogen el que es troba en quan

titat més reduïda en les terres de conreu, resul

ta frapant la necessitat imperiosa de posar remei 

a aquesta pobresa en nitrogen, adobanf. metòdi

cament le-s terres amb adobs nitrogenats . 

Fins avui els agricultors espanyols no s'havien 

preocupat suficientment d'aquest importantíssim 

problema. Ho demostren les quantitats relativa

ment petites d'adobs nitrogenats que éonsumeix 

Espanya i que rep1·esenten .tan sols la quarta 

part del consum d'adobs fosfòrics. ¿És estrany 

així que les c~llites dels nostres camps siguin tan 

sovint migrades? 

Sens dubte per obtenir èxit eu la fertilització 

a base de nitrogen té una importància capital 

l'escollir amb encert l'adob . nitrogenat que caL 

gui. Sempre és precís d'utilitzar un adob--és 

per demés repertir-ho- que resulti adequat al 

clima i a la terra i que demés reuneixi els re-

quisits ex1g1ts per les plantes . S'ha comprovat 

qne en les contingències atmosfèriques que reg

nen a Espanya, el nitrat de calç i el nitrat de 

Leuna Basf, ambdós fabricats per l'I. G. Far

benindustrie Aktiengesellschaft, a partir del ni

trogen atmosfèric, són d'una gran eficàcia. ¿Per 

quin motiu aquests dos adobs nitrogenats són 

adequats per a Espanya? Expliquem-ho en po

ques paraules : El nitrat de calç que conté rs / 16 

per roo de nitrogen i a mes un 28 per 100 òe 

calÇ (corresponent a un so per 100 .de carbonat 

de calç) es caracteritza, enfront als demés adobs 

nitrogenats, per ésser molt soluble i perquè es

ponja la terra. Per causa de la seva gran solubi

litat s'obtindran exceJ:lents resultats amb nitrat 

de calç per tot arreu, però especialment en les 

comarques on la precipitació acuosa és molt es

cassa en 1' època -de vegetació i no hi ha la pos

sibilitat de suplir les pluges que falten amb recs 

artificials . La segon~ qualitat ja mencionada 

d'aquest adob és degut a la calç que conté, i fa 

que sigui especialment avantatjós en terres que 

tinguin tendència a esdevenir compactes, fortes. 

El nitrat le Leuna és especialment indicat 

quan no es desitgi suministrar el nitrogen a les 

plantes en forma exclusívament nítrica, sinó 

també en forma amoniacal d'efectes més dura

bles. El nitrat de Leuna Basf conté 26 per 100 

de nitrogen total, del qual una quarta part en 

forma nítrica i les tres quartes parts restants en 

forma amoniacal. 
L'l1s d'un adob nitrogenat que contingui les 

dues. formes de nitrogen, garantitza l'aprovisio

nament ràpid i a la vegada durable de les plan

tes en aquest element fertilitzant. El nitrat de 

Leuna és especialment índicat on les contingèn

cies atmosfèriques són tan aviat favorables per 

a l'actuació de l'una com de l'altra classe de ni

trogen. En aquestes condicions, la fertilització 

de les terres amb nitrat de Leuna Basf repre

senta la màxima seguretat d'aprofitament ·del 

nitrogen. Les experiències pràctiques i els as

saigs científics han demostrat a bastament que 

el nitrat de calç com el de Leuna Basf són per 

excel-lència adobs adequats per a la fertilització 

dels nostres camps. 
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Els adobs en el 

E L blat, com tota planta cultivada, exigeix 
per a pujar ufanosament un adob complet . 

Com se sap, l'azot activa la vegetació, la potassa 
afavoreix la formació de midó i l'àcid fosfòric 
dóna rigidesa a la tija, disminueix el risc :le 
d'escaldament, avança la maturació i afavoreix la 
formació de les granes._ 

Les fórmules d'adob podeu ésser combinades, 
segons la rotació que es practica. 

Després ·d.'un conreu de trumfes, de bledarave 
o de naps, el qual s'ha femat convenientment, la 
fórmula pels blats de tardor o de primavera per 
a un terreny de mitjana fertilitat, és a dir, cou
tenint en una profunditat de 20 a 25 centímetres 
una dosi suficient de calcari, el IO per IOO pel cap 
baix, i havent-hi en un quilo de terra I gram 
d'azot, I gram d'àcid fosfòric i 2 grams de po
tassa, aquesta fórmula per hectàrea es compon
dria de 

Nitrat de sosa o de calç ... . ... IOO quilos 

Clorur de potassa . . . ... ... IOO )) 

Silvinita nc a . .. ... 250 )) 

Superfosfat de calç 300 )) 

Guix ... ... .. . ... ... ... .. . 300 )) 

Després d'un conreu solcat, havent rebut adobs 
químics, la fórmula que s'acaba d'exposar es pot" 
. modificar substituint el nitrat per I50 quilos de 
sulfat d'amoníac. 

-
Si el co?reu anterior ha estat una planta far -

ratgera, de la fórmula susdita es pot treure 
l'~zot, puix que la terra en conté -la suficient 
quantitat que li han aportat les arrels de les lle
guminoses, les quals, com és costum, es deixen 
al terreny. 

Després de goret blanc, la fórmula a propòsit, 
per hectàrea, seria : 

Nitrat de sosa o de calç IOO quilos 

Sulfat d'amoníac ... IOO )) 

Clorur de potassa, o IOO )l 

Silvinita rica ...... ... 250 ll 

Superfosfat de calç ........ . 400 )) 

Guix ... ... ... ... ... 300 )) 

Aquestes fórmules, que donem per guia, poden 
variar sego~s la composició del sòl, i, natural
ment, això fa ressaltar encara la conveniènc1a 
que tots els pagesos tinguin la composició q~í-
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conreu del blat 

mica de llurs terres, única manera de poder ado
Qar-les com cal 

Els adobs, si no s'utilitzen immediatament 
després de l a recepció, seran dipositats en locals 
secs, damunt taulons o palla. La barreja dels 
adobs no es farà fins el n1oment d:escampar-los. 

Pels blats de tardor la barreia es composarà 
de clorur de potassa i de superfosfat de calç. La 
matèria azotada no s'escamparà fins el mes <1e 
febrer-març. Corn sigui que en aquest mes es 
sembren els blats de primavera, alguns dies abans 
es pot escampar els tres adobs plegats. Però, pels 
blats de tardor serà convenient ¿·'escampar l 'azot 
pel -febrer-març, època que el blat .està en vegeta
ció, i èpOca que per ésser quasi sempre plujos8., 
la planta _ tindrà l'aigua necessària per a aprofi
tar l'adob. 

Fins al present, com adob azotat de cobertura 
no s'havien utilitzat més que els nitrats, oerò _ 
després de diverses experiències, no hi ha cap 
obstacle a poder recomanar la substitució dels ni
trhts pe~ sulfat d'amoníac . 

Per tal d'escampar més uniformement les ''ma 
tèries azotades que s'acaben d'indicar es barre
jaran amb guix, cos1. (!UC permetrà a l'home qui _ 
les escampi, sigui a mà, sigui per mitjà de l'es
campador mecànic, •de veure l'indret on s'és pa
rat i on ha de reprendre de nou el treball . 

Èls adobs no havent de servir més que pel blat, 
el camp s'ha d@ tenir net de males herbes. Avúi 
dia això és relativament fàcil per l'aplicació Je 
solucions salades o per solucions d'àcid sulfúric. 

Per a les solucions ~alades s'utilitza la fórmu
la següent: -

Agua, a la temperatura de rS graus . 
Sal ... :.. ... ... .. ......... . 

roo litres 
33 quilos 

La quantitat de solució que s'ha de menester 
és de IO a 12 hectolitres per hectàrea i màxim 
20 hectolitres. El tractament serà fet quan els 
cereals ti11dran fulles de ro a 12 centímetres de 
llarg amb 5 ó. 6 fulles per peu cobertes- d'aquella 
mena de cera que les fa difícil de prendre l'ai
gua. E l tractament es començarà quan el temps 
sigui bo i sec . 

Per a les solucions d'àcid sulfúric, aquest ~i

quid deu ésser de' '65 graus i ell la proporció 0.e 
ro quilos per roo litres d'aigua i a raó de r.ooo 
litres per hectàrea. A. ELIES 
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.. - UN A MICA 

ELS PEIXQS CONTRA EL PALUDISME 

Una nota a l'Acadèmia de Ciències de París, 

del professor Brunpt, senyala l'èxit complet ob

tingut a Còrsega respecté la destrucció dels agems 

propagadors del paludisme. 
El paludisme és inoculat a les persones p~r un 

mo•squit de la família dels Anofals, les larvès 

c\el qual vegeten en les aigües mortes. Fins ara, 

per a impedir d desenrot11ament d'aquestes lar

ves s'utilitzava exclusivame11t petroli, o produc-. 

tes químics diversos. 
És més senzill tirar en aquestes aigües, tal com 

preconitza el professor Brunpt, peixos petits 

(Ga1nbt~sia. Halbrook), els quals devoren totes les 

larves del mosquit transmissor del paludisme. 

Aquests petits peixo havent-se aclimatat a Còr

sega, també s'aclimatarien a Càtalunya. 

¿ QUINS SON ELS ARBRES QUE VIUEN 
MES TEMPS? 

El tell és, segurament, l'arbre que envelle1x 

més en els països de clima temperat, pmx que 

se'n citen alguns que són mülenaris. 

El pi pot viure també molts anys, de 706 a 

1.2oo' ; el làrix arriba als 8oo; l'alzina de 400 'l 

6oo ; l'acàcia uns 400; la freixa, de 300 a 400 ; 

l'eura, uns _200 anys. 
Aquesta longevitat s'assoleix a condició que Ja 

destral del llenyataire no fereixi, ni els arbres 

s1gtun víctimes d'altre accident. 

UN VI CORDIAL 

Totes les masies podrien preparar per a llur 

consum un vi cordia1, que si bé necess~ta molta · 

cura i temps per a elaborar-lo, diuen que és ·tan 

bo que els que en tasten, cap any no es descuiden 

de fer-ne . 
S'escullen raïms d'una vinya que els don1 

molt dolços i no es cullen fins que són molt m:.

durs, traient tots els grans que _siguin alterats. 

Després es fa el vi. El most es posa a bullir i 
així que hagi arrencat el bull es deixa que el foc 

redueixi el most a la tercera part. Llavors, es 

tira a un cubell i es barreja a seguit abans no 

es refredi . Si aquest vi no es bat d'aquesta for-

-
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ma dèsprés .sentirà a fumat. Al cap de vint-i

quatre bores es posa a una bóta ben neta. 

Aquest vi havent-li mort els ferments i havent 

concentrat el sucre, passaran alguns mesos 5en

se fermentar. És per això que no es trasbalsarà 

fins al cap d'un any . E 1s donaran un parell de 

trasbalsades més i s'embotellarà. 
Diuen que aquest v1 és deliciós . 

LES DIVERS:gS CLASSES D'AZOT O NI
TRAT 

La planta utilitza de preferència determinades 

classes de nitrats. Segons el professor Smith, 

s'ha de posar en primer lloc el nitrat de sosa, 

després l'úrea i a seguit el sulfat d'amorúac, la 

farina de peix, els residus d'escorxador i el fang 

o llot de clavegueres. 
El nitrat és l'element més· mòbil del terreny, 

i és per això que la planta l'utilitza molt ;le 

pressa. El nitrat que desaparei..'C més aviat de la 
terra és · 1' úrea . 

LA PELL DELS CONILLS 

Quan els conills muden el pèl no s'han de 

matar. Llavors els pèls cauen, són desllustrats i 

el'; comerciants en poden donar molts pocs di

ners perquè són inútils per a la pelleteria. 

La muda es fa més de pressa donant a cada 

conill una polsada diària del següent medica

ment: 

Pols de fenngrec 
Pols de genCiana .. ·' ... 
Flor de sofre ... 

30 grams 
30 )) 
IS )) 

ELS CUCS DELS ARBRES 

Els arbres fruiters .s'han de visitar sovint. 

Trobareu a vegades petits granets de color ro

genc al pen de la soca. Aquests granets són els 

excrêments de les larves dels cucs, els quals 

viuen en galeries que s'han obrat en la fusta 

de l'arbre. Cal matar els cucs. o hi ha més que 

cercar .el forat de la galeria, i amb un filferro 

introduït pel forat de la galeria es pot matar d 
cuc. 
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ADOB PELS PRATS O CLOSES 

Per una hectàrea de prat o closa és un bon 

adob: 

r. ooo quilos de calç apagada. 

400 » d'escòries. 
400 n de silvanita. 

A la primavera, si les plantes no són gaire 

ufanes, escampar roo quilos de nitrat de '>Osa. 

Els resultats, però, seran molt millors si la 

primera fórmula d'adob químic va precedida 

d'una femada. 

L'ESFORÇ DE TRACCIO DISMINUEIX 

AMB LA PROFUNDITAT 

Hi ha molta gent que ignora que la superfícte 

del sòl és més dura que les altres capes del te-r

reny degut a la dessecaci6 colloïdal o l'entrava

ment de les arrels. 
L'esforç de tracció segons la superfície · de sec

ció del solc obert. Aquesta última s'expressa en 

decímetres quadrats. 
Quant més profunda és la labor, més petit és 

l'esforç per qecímètre quadrat de la secció del 

solc . 
Per exemple, un solc de 20 centimetres d':tm

ple per 30 de profunditat, exigeix menys de força 

de tirar que un solc de 30 centímetres d'ample 

per 20 de fons, tenint igual superfície de secció. 

Però en la pràctica resulta que l'amplada deu 

ésser igual almenys a la profunditat per tal àe 

facilitar la girada de la terra, de manera que els 

solcs s'eixamplen al mateix temps que es pro

funditzen. 
L'esforç de. tracció augmenta sempre amb la 

profunditat, però disminueix en relació amb el 

de terra girada. 

ALIMENT ACIO DELS ANECS 

Per a engreixar bé els ànecs cal tancar-los i 

no donar-los-hi el menjar aigualit, sinó que l'ai

gua deurà posar-se en un abeurador, com el de 

les gallines, i a més de la quantitat de verd 

corresponent se'ls donarà aliments amassats i 

50 grams de granes per cap, de preferència 

blat de moro. 
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Quant als anedons o pollets d'ànec·, per tal que 

creixin regularment, si estan tancats, o si pels . 

afores no poden trobar gaires caragols i llimacs, 

s'h~urà d'afegir a la ració de dos a cinc grams 

de farina de carn o de peix. 

Si els anedons pugen raquítics i van coixos, 

caldrà augmentar un poc la farina de carn. A 

l1aigua es posarà 5 grams de bicarbonat de sosa 

per litre d'aigp.a . Les fulles d'ortigues trinxa~ 

des van molt bé barrejades amb farina a tota 

mena de pollets. 

UN FILTRE COMODE 

A pagès les aigües que ha de beure el bestiar 

no sempre són clares, i en algunes localitats el 

.mateix succeeix per a les persones. 

Les aigües tèrboles són un niu de paràsits per 

regla general, paràsits que poden ésser causa de 

malalties diverses. 
Cal filtrar l'aigua. El's filtres, però, que venen 

e-n el comerç i que són expressos per a filtrar 

· aigua, són més o menys cars i s'han de tractar 

amb molta cura, o sinó s'embussen de seguida. 

Construïu vosalt:t:es mateixos un filtre de du

rada i de poques pessetes. Amb un filaberquí es 

fan s:is o set forats en el fons d'una bóta, la qual 

haurà d.' estar dreta. Es desfona la part su_pe

rior. A dintre la bóta es posa una capa de grava, 

després un a de sorra, damunt d'aquesta una de 

carbó de bosc o millor de carbonija, i altra 've

gada una altra de sorra . L'aigua que passarà 

per aquestes capes quedarà clarificada. 

Munteu la bóta de manera que es pugui -reco

llir l'aigua que raja filtrada. 

UTILITAT DE LES CENDRES 

Les cendres poden ésser utilitzades en agricul

tura. No totes les cendres són igualment bones. 

Les d'hulla tenen molt poc de valor i sols es po

den aprofitar per la calç que contenen en la pro

porció de 8 a 15 per roo . . Van bé a les terre's. ar

giloses i pantanagoses. 
Les cendres de vegetals tenen més gran valor. 

Les de falguera contenen el 29 per roo de po

tassa, la de les ginestes el 31 per roo. Aquestes 

cendres comparades amb la silvinita, mostra tot 

el sen valor. La silvinita. porta del 1 2 al r8 per 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 
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Ioo de potassa; el clorur de potassa, el 49, i el 
sulfat de potassa, el 46. 
. Per a les cendres de llenya, úniques que per la 

quantitat amb què es produeixen poden ésser re
gularment emprades com a adobs, Garola dóna 
la se_güent . composició química : 

Potassa Acil fosfòric __sa_!_ç _ _ ---- - ----
Alzina 8 a I6% 6a 8% 30 a so. % 
Faig 8 a I2 » 5 a 7 )) "' . 
Om 20 a 2S )) 8 a IO >J 20 a 40 lJ 

Alber ro a IS )) IO a I3 )) 30 a 40 » 

Pi Io a IS )) 3 a 4 )) 

. Les cendres són molt recomanables per als 
prats naturals o artificials, emprades a la dosi 
de I .000 a 2,000 quilos pèr hectàrea. També do
nen bon resultat per a les trumf~s i bledarave~. 

Les cendres que han servit per a fer llexiu han 
perdut Ja potassa, però- contenen d~ 20 a 35 per 
IOO de carhonaat de calç i de 6 a 8 per IOO d'àdd 
fosfòric. -

· BOLL I SEGO D' ARROS 

El boll de l'arròs;- tal com surt dels molins, és 
una closa dura, molt rossa, neta de pols i amb 
molt poca potència d'absorció per la humitat. 

A causa de la seva duresa no és utilitzable 
per a l'alimentació, i quant a jaç, no- xopa com 
la pal] a i boll d'altres cereals. 

El !¡egó d'arròs no es ven separadament com 
el de blat. El molí, després d'haver perlat l'ar
ròs, o sigui després d'have·r despullat el gra de 
totes' les pellofes, el residtt que queda co~venient

ment mòlt constitueix la farinassa o cilindre . 
El microscopi revela Sl en el cilindre· o fari

nassa hi ha boll o no. 

EL RACIONAMENT DE LA VACA LLE

TERA 

En el Congrés mundial de lleteria celebrat 
darrerament a Londres, M . Bont:flour va indicar 
que el rendiment de-les vaques lleteres disminueix 
per la ingestió d'una excéssiva quantitat de ma
tèria fibrosa no digestible i per la sobrecàrre¡:a 
cle les mamelles a causa de les munyides massa 
distanciades. 

Una vaca que pesi 550 quilos únicament pot 
assimilar I 3'soo quilos de matèria seca, de for 
ma que si la ració conté per exemple r8 quilos 
de matèria eca produirà menys llet / que amb r~. 

Les racions a base de fenc, segons Bont:flour, 
haurien de distribuir-se de la següent manera : 

Pl1lduttló diaria en litres 

r8 

27 
32 
36 

Quilos ne fenc 

() 

7'2SO 
s'4.)0 
4'100 
2' 700. 
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Quilos aliment concentra! 

6'6so 
7'900 
9'400 

I I'roo 
!2'700 

Aquestes diverses racions equivalen a una ra-
ció uniforme de I2' soo de matèria seca. 

L'APOPLEXIA DE LA VINYA 

Una de les malalties de la vinya que passa 
desapercebuda sovint fins· que els ceps són morts, 
és l'apoplexia, la qual a .Provença es coneix tam
bé amb el nom d'esca. 

.En -les vinyes velles, però encara en. plena pro
ducció, apareixen ceps sobtadament assecats a 
l'est1u, assecament que es realitza en un parell 
de dies, sense donar temps de madurar els raïms. 

La malaltia s'atribueix per regla general a la 
secada, però si s'arrenca un dels ceps morts i 
s'obre la soca, es veurà ·que conté una matèria 
esponjosa com l'esca. L'examen apropiat dels 
ceps morts mostra la presència d'un fungus, que 
és la veritable causa de la malaltia. 

Contra l'aplopexia es pot emprar un tractament 
que sol dbnar bons resultats, tractament a base 
d'arseniat de sosa en solució amb aigua al 3 per 
roo. A ~és el comerç ven alguns específics con
tra aquesta malaltia, els quals solen anar acom
panyats de les i~struccions ne~essàries per a llur 

aplicació . 
El tractament s'ha de realitzar abans que els 

ceps entrin en vegetació, de manera que des del 
moment que s'ha practicat la poda · i durant tot 
l'hivern, ~s poden tractar els ceps . Quan hagin 
passat dos . anys sense que s'hagi mort cap cep , 
llavors el tractament es farà una vegada cada 
tres anys, per tal d'evitar la malura. 

UNA RACIO PER ALS COLOMS 

El total de la rac10 per colom és de 40 grams 
diaris de granes . Aquesta és la quantitat d'ali
mens que l'animal consumeix estant en llibertat, 
més una certa quantitat de verdura. Quan els co
loms es tenen tancats, a més de la ració indicada 
se'ls ha d'afegir un poc de verdura. l!s millor 
que les granes no siguin de la mateixa natura
lesa. La ració pot estar composta de 

Veces ........... . 
Blat de moro .. . . .. 

-

20 grams 
ro » 

Civada o ordi . .. . .. .. . .. . ro >> 

Si -els coloms pass_en una part del dia en ili

bertat, amb 20 grams de granes hi ha prou. 

i 

' 
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NOTICIARI 

INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT ISI

DRE 

E n l a darrera sessió de la Junta Directiva de l'Ins
titut Agrícola Català de Sant Is idre, entre alil:res 
assumptes, es varen tractar els següents : 

La p residència va clonar compte d 'haver celebrat 
detingudes conferències amb e~ president del Comi:tè 
organit zador del II Congrés Internacional cle la Vinya 

i del Vi , senyor Nicolau Garcia cle l os Sahnones , que 
ha estat a Barcelona per a ultimar treballs prepru:ato
ris -del Congrés . 

J_a Junta es fé u càrrec d'alg unes reclamacions de 

propietaris agricultors clavant l 'aplicació per part de 
determinats Ajuntaments el el R. D . el e 3 el e novem
bre darrer, que amplia les -facultats concedides per 

l 'Estatut m u:q icipal per a g ravar la riquesa rústica . 
Fou rebuda amb e pecial complaença una comuni

~rió del Comis,sar i regi del ConsJ()rci del Dip0sit 
Franc, senyor Alvarez de ia Campa , traslladant l'acord 
del Consorci de nom enar el senyor baró d 'E sponellà 
representant dels D ipòsits Francs d ' Espanya en el 
ple i Comi;sió permanen t de la Jw1ta del Comerç Es-
panyol d'Ultramar. ' 

Haven t cle procedir-se al nomenament de represen
tant cle l 'Ins t itut en el Consorci del Dipòsit Franc, 
per haver expirat el termini reglrunent ari del.s del 
darrer nomenruneut, la Junta· va acordar reelegir el 

seu pesiclen t, sen:ror baró d'Esponellà. 
Foren estudiats i resolts diversos afers derivats de 

l 'impost cl e Transpors, en relació amb els carros i l€s 
crunionet~s dels agricultors , aix í com d 'altres refe
rents al Reglament de circulació urbana i interur

bana . 
També es va ocu par la Junta del dret d'entrada de 

vehicles , est ablert per l'Ajuntament de Bacla]ona , en 

v ir tut clel qual p ercep per cada carro que diàriamen t 
passa per la dita ciutat, una p esseta, arbitri aquest 
que si es generalitzés en altres t ermes municipals , 
impossibilitar ia el trànsit dels carros per les carre
t eres . 

Estudiat el R., D. cle reorgruutzació de granges agrí
coles , es va acordar felicit ar el minis tre d'Econom ia 
::\acioual per les sanes or ientacions d 'aquest , i es fe
ren vots perquè amb granges degudam ent establertes , 
dirigides i clotades, es comp'ti amb explotacions agrí
coles models, escoles de capatassos ben . formades, i 
centres el 'ensenyam ent adeq uats al caràcter agro-pe

cual"i de les regions . 
Havent estat incloses en el règim del Comitè Pari

tari í nterlocal de patrons i obrers vaqu ers de Bar
celona les vaqueries cle les cases de pagès de Catalu 
nya, es va acordar reclamar contra semblant dispo
sició, que vindria a p roduir una intensa pertorbació 
en les cases ruratc; on s 'explota bestiar boví, t ant 

sota el punt de vist a social com econòmic, tot això 
a part que l'Institwt entén que l' organització pari
tària de les vaqueri es no és de competència industrial 

o mercan ql, s inó agrícola. 

EL PRI ME R ,CO~ t~RES 1.:\TE R:::-JACIONAL DE 
PRODUCTORS, E X PORTADORS I IMPORTA
D ORS DE FRUITS D'ESPANYA 

Las Pm'V·irnd a.s, de València , ha recollit en una J e 
les seves m és brillants editorials la situació del nos
tre comerç ex terior, en t ermes que hau d'ésser .li
vulga ts. 

De 1 'examen de les esmentades estadístiques-diu 
L as P1'01!inc-ia.s-anotern un cas de veritable importàn
cia . Un grup de quatre nacions : Estats Units, Fran
ça , Gran Bretanya i Alem anya, absorbeix el sS por 
1 00, m és de la ·meita t del total del nostre comerç 

exteri or eu l'any 1927 . D'aqueixa espècie de mono
poli, el ,·alor de l ' impmtat de les dites nac:ons puja 
exactament a la meitat, o s igui el so per roo del va
lor de les nostres importacions . Pel que fa a ¡'expor
tació, aquei_-,¡;:es qualtre nacions han absorbit el 62 per 
roo del total de les nostres exportacions . 

Per a la nostra economia ¿és un bé o és un mal , o 
és in diferent aqueixa es·p' cie de dependència del nos
tre comerç internacional ? Problema és aquest que 11a 
d'estudiar -se seriosament, com ha d'estudiar-se t runbé 
la 11os1tra s ituació p el que fa a nacions que no gu ar
cleu amb nosaltres la deguda reciprocit at com Aus
tria , de la qual importem en valor d'uns quatre mi
lioÚs i les nostres exportacions es redueixen. a 19.000 

pessetes . Txeco·slovàquia amb 34 milions a canvi de 
34·SS9 pessetes de Yalor exportat . H on gria amb qua
tre miLons d'importacions i exp01•tació negativa. 

Aquesta fa lta cl e recipro~itat, base de tota bona po
lítica com ercial, dem ana w1 a immediata denúncia de 
tractat , ja que amb els actuals no es beneficia ni í.a 
nos tra agricultura ni la nostra indústria. _ 

E l Pt~mer Co11 grés Internacional de Productors , E x 
portadors i Importadors de Fruits d'Espanya, ten
dei.'\: precisament a estimular la difusió i la intro
ducció dels procl u tes espanyols en els mercats con
s umidors europeus. Alg u ns d'aquests, com Polònia, 
per exemple, han el 'ésser estudiats amb a-tenció, ja 
que poden sevrir-.n os èom a base per aconseguir elf. 
productes espanyols- l ' exp ans ió que mereixen . 

E LS ARBITRIS SOBRE LA LLET 

La Junta de Proveïments ha rebut queixes de pro
cluctors de llet motivades per les t axes o l'!rbitris que 
imposen els Ajuntam ents per a llur inspecció i reco
neixem ent sanitari. Comprovat . que en a-lguns casos 

aq uest arbitri és molt elevat , i, en altres, que no 
s 'han comp lert les condicions que l'Estatut Munici
pal consig na d 'una manera clara i tenniua11t, la Jun
ta h a resolt : cons ;derar excessiu il:ot arbi tr i o taxa 

. sobre la ll et , qu e excedeixi d 'un cèntim per litre{ i 
com plida aquesta condició límit de quantia , serà in
dispensable, a més que els Ajuntaments compt1n 

am b laboratori propi, instal·lat p1·ecisam.ent clins de llur 

terme municipal , i en -funció cle servei, 'tant en el que 

.. 

! 

I 

i 

" 
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es reLc.reix al personal com al tuaterial, que hauran 

de sostenir-se directament a expenses del pressupost 

municipal. 

EXPOSICIO DE CLA YELLS DE SI'fl;Es 

Del rS de maig a 9 de juuy la Societat d'Atracció de 

Forasters de Sitges organitza una Exposició de cla

Yells amb premis de J .ooo, 500 i 25'! pessetes. 

Abans del IS d'abril els expositors hauran de co

municar el uúmero de tetsos amb què cles~tgeu con

córrer-hi. 

CREACIO DE GRANGES REGlO "ALS 

La Gaceta de IS del mes passat publi~::a m1 decret 

que clin : 
Amb l'objecte de millorar els establiments agrícoles 

dependents del minister· d'Economia nacional i pro

cural· llur més alta eficàcia, es procedirà a una revisió 

i reorganització d'aquests, per a suprimir els menys 

necessaris i concentrar els recursos disponibles en els 

que es creïn o conservin. 

S'estableix a cada regió (divisió oficial) una granja 

regio1íal i escÒla cle capatassos agricoles ja de nova 

creació, o per ampliació i millora dels actuals cenrt:res. 

Aquestes granges hauran de constituir per la seva 

labor, extensió i mitjans, veritables explotacions mo

del, tant eu l'aspecte tècnic general com en l'econò

mic, pel que . respecta als seus graus camps de de" 

mostració, els quals hauran d'ésser exemple viu i font 

de profitoses ensenyatlces, tant per als grans propie

tari com per als mateixos agricultors. 

La missió d'aquestes granges regionals serà princi

palment la de promoure eficaçment el progrés de 

l'agricultura i ramaderia nacional per tots els mit

jans que estiguin al seu abast o proposin i obtinguin 

de la superioritat. 
El decret-llei explica com ha de realitzar-se aques

ta missió. 

I:\ TA~CIA DE J/AS'SOCIACIO D'AGKli:ULTORS 

S'OBRE FACULTATS DELS AJU:\TAME:\TS 

PER A POSAR TRIBUTS 

L'Associació d'Agricultors d'Espanya hà dirigit "11 

president de Consell una Íl1stància sobre les excessi

ves facultats ·concedides al:: Ajuntaments pel decret 

de 3 de novembre últim, atorgant l'autorització per a 

nous arbitris a les dites Corporacions. 

Considera la dita entitat que un Reial decret com

plementari de la Carta municipal econòmica, segons 

l'Estatut, modifica la dita llei orgànica, concedint fa

cultaJts als municipis d'una màxima ampHtud, sola

ment lilnitacla amb requisits 1 'eficàcia dels quals és 

la de construir una apanència de garantia ciutadana. 

AL'\:Í, en l'apartat A) de l'article primer del dit 

Reial decret, es diu, que podet1 establir-se exaccions 

al marge de l'Estatut quan el rendiment de les . regu

lades per aquest sigui insuficient per a cobrir les des-

peses del Municipi i que alguna o algunes d'aquelles 

exaccions signi d'impossible o convenient aplicació. 

Es dóna també el cas, sobre l'impost municipal de 

plus vàlua, que per l'esmentat Reial decret s'augmen

ta del 13 al 25 per roo, segons l'apartat D) de l'arti· 

cle cinquè de la dita dispo ició oficial. 

A més, l'a~signació dels ingressos obtinguts pel dit 

impost, que s'havia de fer a alguns dels fins de fo

ment, de con trucció de cases o d'engrandiment del 

patrimoni de l'Ajuntament, segons l'article 430 de 

l'Estatut, per 1 'article cinquè del Reial decret, es po

clrà .. ~plicar indistintament a qualsevol dels fins pro

p!s de la competència municipal. 

No és això solament. Pel Reial decret s'atorga als 

Ajuntaments menor de ro.ooo habitants o que no 

posseeixin nuclis . de població superiors a 4.000 - que 

és el cas de la majoria dels pobles d'Espanya- au

torització perquè emprin la facultat que les entitats 

locals menors atorga l'Estatut Municipal de crear ar

bitris uniforme sobre els productes de la terra obtin

guts dintre del terme. I s'ha de tenir en con;¡pte, que 

l'autorització que es concedeix a les entitats locals 

menors ,per l'Estatut estava supeditada a què l'apro

Yessin les dues terceres parts dels veïus,· la qual con

dició desapareix amb la facultat atorgada per Reial 

decret. 

Per altra part, es diu que en el Reial decret que 

els A juntamen ts que estableixin aquests arbitris, · uo 

podran obtenir amb els impostos municipals autorit

zats per 1 'Estatut, més del 25 per 100 dels ingressos 

de llur presupost anual ordinari. D'aquí resulta que 

l'arbitri obre els proçiuctes de la terra, tmit als re

cursos patrimonials ·i a la resta d'exaccions, s'ba de 

cobrir lc. tres quartes parts dels ingressos ordinaris 

municipals com a minimum, o el que és el mateix, 

es limiten a 1.111 25 per 100 els veritables. ingressos le

gals que són els constituïts pels ilnpostos municipals 

que autoritza l'Estatut. 

D'aquesta manera, la nova disposició ministerial 

llança la càrrega màxima de la imposició municipal 

sobre el producte de la terra. 

Finalment, I 'arbitri que s'estableix sobre els pro

ductes de la terra, està fundat en el proeedllnent de 

gra,·ar tots els colliters eu cada terme municipal, pre

nent com base la valor efectiva d'aquells en el mo

ment de la collita i fixant com a minim de l'arbitri 

el 5 per roo de l'esmentat valor efectiu, és a dir, que 

aL.-ú com en gravar les indústries i professions es taxa 

el tant per cent s.obre les utilitats, conforme les regles 

de l'Estatut Municipal, tocant els productes de la ter

ra s'imposa èl gravamen sobre el producte brut amb 

un tipns de major elevació que per a les utilitats in

dustrials i professionals, amb la qual cosa s'arriba a 

que el elit gravamen, per qne es refereix als produc

tes de la terra, supera totes les altres contribucions. 

Altres consideracions ra l'Associació d'Agricultors 

d~Espanya sobre 1 'esmentada disposició ministerial i 

sol.Jicita del Govern les rectific.acions convenients per

què no resulti predilectament perjndic~da la produc

ció agrària. 

TUBERIA PER A LA MILLOR 
CONDUCCIONS A PRESSIO 
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E L PRIME R CO~GRES INTERNAjCIONAL DE 

PRODUCTORS, EXPORTADORS I _IMPORTA

DORS DE FRUITS D'ESPANYA 

E ntre les moltes inscripcions que es reben per :1 

aquest Congrés, senyal inequívoca de l'encert en què 

s 'inspiraren els organítzadors en emprendre'n els fr~

balls de preparació, cal destacar per la seva importàn

cia la de la Cambra Oficml de Comerç de Logronyo, 

1¡¡. de la Confederació S~ndical Hidrogràfica del Gua

dalquivir, els elements tènies de la qual aportaren a 

les tasques del Congrés interessants treballs, i la ue 

l'Associació d'Agricultors d'Espanya, entitat impor

tantíssima per figurar-hi adherides les níés significa

des corporacions agrícoles espanyo~es, que represen

ten un nucli de prop de soo .ooo agricultors . . 
Actualment es procedeix a repartir un qüestionari 

molt detallat entre els interessats amb el fi que pu

guin· ésser recollides i estimulades les aspiracions de 

tots els que in:te1·venen en el negoci de producció, ex

portació i importació de -fruites i productes hortícoles 

primerencs espanyols . 

PRESA DE POSSESSIO 

E l senyor Llorenç Vilaró ba pres possessió del. càr

rec de cap de Ja tercera secció del Canal d'Urgell, 

amb residència a Morellusa, el qual càrrec va exercir 

PINSO ENSUURA·T 
MARCA "MORAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INSUBSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge

rament laxant! 

Evita moltes malaltie~!! 

PROSP E CTES 1 
MOSTRES GRATIS 

Facilitem 10 k. gratuïtament 
a qui desitgi fer un assaig 

LA MORA VIA, S. A. 
Miguel Apgel, 90 - BARCELONA 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

amb molt d'encert durant molts anys el difunt i 

malaguanyat senyor Pau Lluch i Petit, pare del dig

níssim cap d'explotació E;n Bartomeu Lluch i Petit. 

EL S1NDICAT DE !CERVERA 

El Sindicat de Cervera, un qels primers en alè, 

constància i valentia, acaba ' d1inaugurar un molí 
d'oli. 

L' enbera bona. 

CORRESPONDENCIA 

Vicens Vila Closa., Bm·celona.-Creguin que sentim 

molt 1 'equivocació de què fou objecte 1 'anunci de Ja , 

casa de vostès, del mes de . gener. En efecte ; en el 

dixé del refer:iJt anunci ·hi havia la llegenda «Modei 

àe filtre de dos efements>>, quan el gravat represen

tava la premsa contínua «Colin». 

En reconèixer la culpa d'aital equivocació no com

partim, però,
1 

amb vostès, la idea que això pugni 

mermar, pe1· part dels productors vinícoles, la consi

deració que mereix la casa Vicens V'ila . tClosa, tan 

acreditada i tan competent en tecnicisme enològic. 

Tothom haurà comprès qu~ l'equivocació era una sen

zilla errada d'i~premta. 

DL F., Alfo·rja.-Sempre que ~s 'extreuen les glàn~ 

dules generatïves, els caràcters sexuals secu!!daris re

trogaden. D'ad 1'empefitime~t de ta cresta en els 

ga lls caponats, la modificació del p lomatge i de la 

\'eu . La manifestació d'aquests canvis prova que l'ope

ració de caponatge ha estat ben feta. 

Altrament, no hi hft necessitat de tallar la cresta als 

galls caponats. Això és un r1=cuts al qual solen acudir 

els que no estan ben segurs d ~ 1 'operació. · 

En galls ben caponats la cresta es fon, o queda 

1·eduïcla a la mínima expres ió. 

Per consegüen't, els seus galls estan beu caponats 

segueixep el curs norm'll. 

Respecte a la segon a consulta : 

E l porc és . un animal golafre i envejós . Això s 'ex

plot-::! p er a fer-los menjar més . Per consegüent , és 

millor t enir clos porcs , que un de sol. Altrament, la 

feina de man1tenir-ne un o dos és igual. 

Comunicants di'Ve?·sos.~ón moltes ¡es cartes que 

hem rehut amb motiu de l'article «El m anioc» publi

cat en el número de gener, s ignacles per individus 

qu e no es trobeu en la llista de subscriptors . 
Advertim que, malgrat que les cartes vagin acom

panyacl~s de segell per a la resposta , no es collltestarà 

cap d'elles si el signant no és s ubscriptor . 

\ . 
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AGRICULTURA I RAMADERIA 

ADOBS 

Superfosfat d'os, 18-2o per 
100 d'àcid fosfòric i 1 !2 
per 100 de nitrogen 

Superfosfat de calç, 18-2·0 
per too d'àcid fosfòric so-

-luble .... ... ... .. .... .... . 
Superfosfat de calç, x6-18 

per 100 d~àcid fosfòric so-
luble ........... . ... .... . . 

Superfosfat de calç, 13-15 

f~~~~~ - ~:~e~~ ~~s~~-ri-~ . s~~ 
Slilfat d'amoníac, 20-21 per 

xoo de nitrogen ... . .. . .. 
Nitrat de sosa, 15-16 per 

100 de uitrogen . . . . . . . .. 
Sulfat de potassa, 90-92 per 

100, equivalent a 49-50 
per 'roo de potassa pura . . 

Clorur de potassa, So-85 
per 100, equivalent a 
50·51 per 100 de potassa 
pura ... ... ... . .. . .. . .. 

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

• Guano Sant Jordi, 7-8 per 
100 de nitrogen i 9-11 per 
100 d'àcid fosfòric i 5-6 
per 100 de potassa . . . . .. 

Sulfat de- ferro en gra . . . . .. 
Nitrat de calç '15-16 per 100 

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

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

.SOFRES 

Sofre Sant Jordi, 98-1oo per 
100, extra ... .. .... .... . . 

Id. fd, g8-Ioo íd., extra fi .. . 
' Sofre gris o precipitat .. , .. . 

Flor de sofre o sofre subli-
mat ... . ....... . 

Sofre li e terròs .. . 
Sofre en pans, refinat .. . 
Sofre de canó . . . . .. . .. .. . 

PRODUCTES ENOLòGICS 

Acid cítric cristal ·l itzat, pur 
estranjer 99° ....... ... .... .. 

Acid tartàric íd . id. íd. 
Id. id . íd. id. id. 

Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en. pasti-

lles de 5 a 100 gt·s ..... .. ... . 
Lluquets classe extra sens<'!· 

degotalls ...... ... ...... ..... . 
Id. id. corrent ... .. . 

Carme! especial de s ucre, 
classe extra ..... ........ . 

Carbó vegetal en pols fina 
Ce!·lulosa Enol. ......... .. . 
Cola Vila ....... ............. . 
Id . Coignet, en ·plaques .. 
id. xina en fideu s .. 

Cola rusa Saliausky ........ . 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACHfNS 

UNITAT 

too quilos 

)) 

• 

» 

40 quilos 
)} 

so qui!Òs 

1 kllo o litre j 
» 
» 
» 

)} I 

» 
>} 

» 

PESSETES 

¡6'-

ro' so 

S'so 

25' -

18'-
1 21 -

24'5o 
35'-
4Ó'-
48' -

(comprant-ne 100) 

8'25 
4 150 
4'2S 
1

12S 

, 'so 

•'so 
o'8s 

3'75 
2' •s 
s'-
2'7 s 
3!-

s~·-
45'-

I · 

Colorant Borde4s ............ .. 
ld. Car<!_melina .. ....... . 

Fosfat amònic blanc de neu, 
e n pols ............ ........ . 

Gelatina Flandes extra.. . .. 
Id. or, plata , bronze ... .. . 

Glicerina, pura bidestilada, 
30° Enol .................... . 

Metabisulfit de potasa cris-
taJ ·Jitzat ... ... .......... .. . .. 

Negre animal ... ...... ... ..... . 
Nosperal (substitueix al sul -

fat de coure) ........... .. 
Osteocila Coignet .... ... · .. . 
Sang cristal·!itzada Enol .. . 
Taní al alcohol, pur ... 

I d. al éter, pur ... 

BOTAM 

Ban=!ls de 14 a 16li t res, roure 
» 28 a 32 >> 

>> 100 litres ., . 
Pipes de 240 ...... .. . 
Bordaleses .. . 
Bocois 6oo , .... .. .... . . 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella 
Xeixa de la Manxa . .... . 
Froment de la Manxa .. . 
Aragó ... .... ...... . 
Navarra ..... . .. . 
Urgell i Vallès . . . .. ... . 
Comarca ... .. ... . 
Extremadura, blanquet 

-cruxer ... . .. . .. 
Lleida .. . 

Civada 
Extremadura . . . . . . . .. 
Ma-nxa .... . . 
Aragó .... ... . . 

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

.Moresc 
Plata, intervingut 
Caixa!. 

Mill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 

Benlloc, zero . . . . . . . .. 
I dem, mitjà ........ . 
I dem, selecte ... .. . 
Matisat, ordinari 

UNITAT 

1 kilo a litre 

» 

Jt 

» 

» 

)) 

)) 

)) 

Un 

)) 

)) 

1oo quilcs ,, 

)} 

)} 

» 

» 

» 

)) 

)) 

» 

PESSETES 

1S a 75 
IS a 7S 

2'10 a 2'4S 
4'2 5 

8'25- 7'25 

l 'so 

r' 7o a 2'1o 
I 

1
15 a 1

145 

1
1 I_r; 

4'35 
3'50 

s'6s a 10 
10'75 a 16 

7'-
14'-

30'
so'-
52 '-

2101-

S3 '
s3'-

53 '-
52'- a S3'-

53'-
53'~ 
oo'oo 

oo'- a oo., -
53 

44'- a 44'50 
44'- a 44' so 

oo'oo 

oo'oo 
oo'oo 

46'so a 47'
oo'oo 
oo'oo 

oo'oo a oo'oo 

48'
oo'- a oo'-

48'- a 49'-
49'- a so''-

59'- a 6o'-
6J '- a 62'-
63'- a 64' -
61 ' - a 63 ' -
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!dem, selecte ... ... 
Bomba, ordinari ... ... 
!dem, superior ... ... . .. 
I dem, extra ... ... ... ... 

LLEGUMS 

Fa11es 
Extremadura ... ... .. . 
Itàlia ... .. . ... . .. ... . .. 
Tunis .. . .. . . .. .. . . .. . .. 
Oran, ... ... ... ... 
Valencianes, ... ... 
Prat ... ... ... . .. ... ... ... 

Fa119ns 
Sevilla ... ... .. . . .. . .. ... 
Xereç ... ... ... ... . .. . .. 
Marroc ... ... ... ... . .. ... 
Italians ... ... ... . .. .. . 
Anglesos .. . ... ... . .. ... 

Garrofes 
Vinaroç ... ... . .. ... ... 
Ro~es ...... ... ... ... . .. 
Ma orca .:. ... ... . .. ... 
Eivissa .. . ... .. . ... . .. 
Matafera ... ... ... ... ... 
València ... · ... ... . .. ... 
Xipre ... ... ... ... ... ... 

Veces 
Navarra ... ... ... ... .. . ... 
Romania ... ... 
Calaf ... ..... . 
Màlaga ...... .. . 

Mongetes 
València P inet 
Monquilines .. . 
Trinquillon .. . 
Mallorca .. . 
Itàlia ... .. . 
Hongria .. . 
Romania .. . 

... 

País, noves ....... . 

AUres llegu1ns 
Ers ...... .. ...... . 
Titus ........... . 

... ... 

Guixes ....... .. ... : ... . . 
Llenties ... ... .. . 
Cigrons pel on s . . . . . . . .. 
I dem blancs . . . . . . . . . . .. 

... 

.. ,. 

... 

. .. 

... 

. .. 

... 
-... 

. .. 

. . . 

... 

... 

... 

... 

. .. 

... 

... 

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

. .. 

.. . 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
I dem ordinària . . . . . . . .. 
Intervinguda . .. . . . . . . . .. 
Número 3 ..... .... ..... . 
NÚniero 4 . .. ... ... . .. 
Segones ...... ... ........ . 
Terceres ....... ....... . 
Quartes ..... . ... ..... . 
Segó ... .. . .. .. .... . .. . .. . 
Segonet ... ....... ..... .. : .. . 
Farinassa d'arrós ..... . 
Morret .. . ... .. ... . 
Farina de manioc 

FARRATGE& I PINSOS 

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

gera ...... ... ........ . 
Idem, país .. . ... ... . .... . 
Turtó de coco . . . . . . . . . . . . . .. 
Idem de cacauet . . . . . . . .. 
Farina de turtó de llinosa . 
Farina de carn . . . . . . . . . . .. 

UNITAT I PESSETES 

1oo qu iloJ 6?'- a 68'-
ItO'- a 120 4

-

l 

• 
• 
}} 

» 
}} 

, 
¡} 

• 
• 

» 
» , 
• 
>} 

, 

42 quilos 
)) 

)) 

• 
• 
)} 

• 

. 
• 
» 

130'- a 135'-

I 13 5'- a 140'-

I 

I 

I 44'- a 4S'-
42'- a 43'-
43 ' - a 43' so 
43'- a43'5o 
oo'- a oo'oo 
38'5o a 39'-

I 38' - a 40'-
oo'oo 

' 
I 

oo'- a oo'oo 
oo'oo 

oo'oo a oo'oo 

I 
44 a 45 rals 

1 40 a 4o's • 
134' S a 35 • 

I 

35'5 a 36 }) 

42 a 42'5 }) 

44 ·a 4S'5 >} 

oo'oo 

oo'-
oo'- a oo'-

45'- a 45'50 

130'- a 135'
ooo'- a oooi
ooo'- a ooo'-
130'- a 132'-

}} 

oo'- a oo'
oo' ........ a oo' 

oo'-
130'- a 135'-

» 44' so a 45'-
• 43'50 a 44'-
» 43' - a 44'-
, 100'- a 125'-
» 105'- a ¡¡o'-
» 130' - a 145'-

75'- a So'-
70'- a 72'-

67 
49'- l'. 51 '-

» 42'50 ~ 44'50 
» 36'- a 38'-

33'-
32' - a 33'-

1oo litres 6'75 ' 
}} 7'7 5 

70 quilos 24'-
» 40'-

!00. 34'-

4oquilos 9'-a9'5o 
» 3' - a 3'50 

100 quilos! 38'- a 38'50 
29'- a 30'-

» 36'-
)) 

• 37'-
ss' - a 7s'-

• 

I 

< 
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... 
Farina de peiX . .. ... . .. . .. 
Farina d'ossos . .. ... ... ... 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A 11ellanes 
Ordinària amb clofolla ... ... 
Negreta • • ... ... 
Sense clofolla, primera ... ... 

• )) segona . .. .. . 

Figues 
Fraga ... ... ... . .. . .. ... .. . 
I dem extra ... ... . . . . .. ... 
Mallorca ... ... .. . . .. ... .. . 
[dem negres ... ... . .. ... ... 
Búrriana .. . ... . .. .. . ... ... 
Albunyol ... .. . ... ... ... . .. 

Pinyons ... ... ... .. . . .. . .. 

VINS 
Penedès, blanc ... . .. . .. 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre . . . .. . ... . .. 
Martorell, blanc ...... . .. . .. 
Manxa, blanc ... . .. . .. 
Mistela blanca . .. ... ... ... 
Idem nera .. . ... ... ... ... 
Moscatel ... ... ... .. . .. . ... 

ALCOHOLS 

Destilat de vi 94-95 graus 
Rectificat, residus vín ics 96 

UNITAT 

1ooquilos 
• 

I 

}) 

• 
}} 

}} 

}} 

}) 

)) 

. , 

¡_o quilos 

I 
• 

1
1oo quilos 

Grau i bett61itre 
• 
• 
• 
)} 

}) 

• 
. )) 

litres' 

R;c7tJ[;a~si~d~-~t~iai .. 9(,· ~ - 9; I . » 

graus ............ ... .. . ... .. . 
Desnaturalitzat, 88 a 89 graus. 
Aiguardent d·e canya, 74 a 7 5 

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

OH11a 
Ordinari 
Superior 
Fi ..... . 
Extra .. . 

OLIS 

De pinyo~a 
Verd, primera 
Idem, segona 
Groc, primera 
Idem, segona 

Exbtics 
Cacauet ...... 
Coco, blanc 
ldem, Cocbin ... , 
I dem, Palma- . . . . .. 
Llinosa, cuit ..... . ... .. . 
Idem, incolor ........... . 

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del país . . . . .. 
Vaques ídem ... ... ... .. . 
Vedelles ídem .. ...... . 
Ovelles ídem .... .... . .. . 
Xais ídem amb ll ana ... ... 
Idem esquilats .. . 
Ca ores ídem . . . . . . .. . . . . . . : 
Cabrits ídem ... 
Porcs blancs del país, de 

no quilos net 
!dem, molt g rassos 
[dem íd. valencians, íd . 
Idem mallorquins ... . ... ... . .. 

}} 

, Ioo qlÚlos 
)) 

}} 

» 

11oo li tres 

f 
>} 

1 quilo 
}} 

)) 

" » 

}} 
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PESSETES 

90'-a 110'-

3s'- a 40'-

480'-
500'-
490'-
•70'- . 

115'-
130'-
280'-
2so'·-

9' 50 

470 '-

2' so 
2'55 
'2' 70 
2°50 
:.?'so 
2°90 
3'05 
3'2S 

16s'-
145'-

200
1

-

239' I S 
247'85 
256' so 
265'20 

. 

l s6' .55 a i6o'8o 
oo'-

17 3'go a 182'6o 

ooo'
'145'
ISS'-
170'-

· ~ss·- . 

18o'-

2'6s 
2'6s a 2'8o 
3'soa3'6o 

3'40 
4'7s a 5'2 5 

o'oo 
2'25 
6 a 7 

3'70 
3' 70 

o'oo a o'oo 
o'oo a o'oo 



L'EXPER.IENCIA 

v· oL e 1 
Potent insecticida agrícola 

di vi dit. en tres productes 

ha demostrat en l'ordre tècnic i en l'ordre 
pràctic, l'eficàcia dels productes V O L e K 
per a combatre les plagues agrícoles 

El VOLeK és l'insecticida científic que l'ex
periència us aconsellarà sempre utilitzar per 
tractar els fruiters , olivers, la vinya, i flors. 

El tractament d'hivern en els fruiters 
emprant el 

-VOLCK 
TARONGERS 
PLUGONS 
HIVERN VOLCK-HIVERN 

Gran Premi de la Reial Societat 
d'Horticultura d 'Anglaterra 

dóua excel-lent resultat i assegura una colli
ta exhuberan t i la bona qualitat de la fruita . Medalla d 'Or a la Gran Setmana 

de Tours, maig de 1928 
Adoptant el VOLeK- HIVERN en els frui
ters, abans de la floració, deixareu els arbres 
completament nets c:le paràsits i salvareu el 
perill de les plagues de la primavera i estiu. 

VENDES I INFORMAèiÓ: Per empra·r el V O LeK adopteu els nostres 
aparells polvoritzadors que us permetran fer 
els tractaments de la manera més perfecta. 

CORTS, 587-BARCBLONA 

Els POLVORITZA D O R S V O LC K 
són de construcció resistent, de funciona
ment molt senzill i de preu económic . 

• 
Societat Anònima Clàusolles 

/ 

A pòsits esterilitzats marca Hi sp a nia 

Extens assortit d'instruments i aparells 

de cirurgia veterinària i triquinoscòpia 

Abans de comprar demaneu-nos pressupost 

CASA CENTRAL: 

RAMBLA DE CATALUNYA, fi . 

SUCURSALS : 

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

Carretas, 35 - València¡ Sant Vicens, 6 - Sevilla; Velàz

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

• 

FABRICA A SANT MAR'tl DE PROVENSALS 



• 

rallJa.cc 
Q7ólairt Director-Propietari 

ANTONÍ MAROELÍ 
=== ===================TOR 1' O S A========= 
Especialització exclusiva en la raça Prat rossa o lleonada. = Molt acreditada pel vigor d~ls Pollets i la vitalitat dels 
Ous. = L'especialització d'aquests Establiments data de 1916. - Prat lleonada seleccionada durant dotze anys. = La 
selecció es basa en nius registradors, dels quals n'hi ha Dos mil per a ponedores, Tres mil per a cria i recria = Mil 
per lots. = Producció a nua 1: Quaranta mil pollets. = Secció d:e cria a la Granja de Tortosa . Despatx: Carretera de
València , núm. 65. = Secci ó de posta i reproducció en la sucursal de Roquetes, a mitia ,hora de Tortosa , efí la carretera 

del Port = Per a visitar les granges dirigir-se al Director, qualsevol tarda, en les granges de Tortosa . 

Ous Pollets recent nascuts Polleria per a recria Poll~des i Reproductors 
Demaneu pr eus i Catàleg !l-lustrat al nostre age.nt exclusiu 

H ANSJÇ)HANSSON PÉRIT AVÍCOLA 
Con s et) de Ce n t , 301 Teléf. 12.005 Barcelona 

CREDIT I DOCKS DE BARCELON-A 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

F U N 0 A 0 A L ' A N Y , ·s 8 1 

llllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Mag!ltzems en el port de Barcelona, enllaçats amb Ja. xarxa 

ferroviària.--Magatzems a -Aida (Amposta) 

Préstecs sobre cereal-s, fruits i primeres 

Ober tura de crèdits 

' . matenes 

Com pte s corrents a la vista i a terminis.-- Com pte s corrents en mone

des estran ge res . - Descompte i cobrament d'efectes comercials. -

Valors. -- Cupons. --Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de· lloguer. 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7 -- Apar tat de Correus 661 



, 

L.a PR O VEN DI N·E 
, 
es la fortuna dels • que cr1en porcs 

-
Es suficient afegir-la en petites quantitats a l'alimentació habitual dels porcs 

La PROVENDINE és un producte que conté fosfats i vitamines super-
. activades_ per l'acció del raigs ultra-violeta 

O ESPUÉS 

Compareu-els ~esultats obtinguts abans i des prés d'usar 

P R O -V- E N D I N E 
Per experiments fets per persones competents en el bestiar porquí, s'ha de
mostrat que els cereals (blat, cfvada, etc.), manquen de proteïnes, pròpies per 
a la creixença. No obstant, ni ha prou amb afegir a aquests aliments el que 
els falta o sigui element~ minerals, per a convertir-los en productes nutri
tius de prfmer ordre. Precisament aquests són els productes que conté la 

-

P -R O V E N D I N E 
- Deu doncs, PROVENDINE 

als vostres porcs: 

1: Perquè tinguin bona gana 

2." Perquè s'engreixin ràpi
dament. 

3: Perquè no pateixin de 
raquitisme . 

\ ~ 

Enviï aquest cupó a 

Busquets Germans -i C.ia 
Corts, 587 - Barcelona 

Sr . ...... .. ......... ... .............................. :: ..................................... ........................... .. 

Domicili ................................................ .. ..... .. ...... .. ...... ................................ .. 

Població ......... ........................................................................... .................. .. 

Província ...... .. .... ............ ................. ... ........................................ ...... .. ......... . 
f lll ll ll llllll ll llll l llll lllll ll ll ll lll ll llll ll ll ll ll llllllll ll ll lll ll l llll ll ll l llll ll l lll lllllll llll ll ll ll ll llll ll llllllllllll l llllllll lll ll l llll l llll l lllllll:::¡: 

i rebrà una mostt:a gratis amb tota classe de detalls 

BU~~un~ ~(~Mln~ I [.lA- [Dril. ~~1. entreiOI - BAmuna 



LLET SOLIDIFICADA 
Vedells, Garrins, Porcells, 
Mulats, Poltres i tota mena 
de lletons i .animals joves 

~ El deslletament de tota mena d'ani
mals és una crisi prou sabuda de 

tots els ramaders . 
El que no saben encara molts pa
gesos és que a.mb Ja LLET SOLI
DIFICADA el deslletament passa 
desaprrcebut dels animals tan si es -
tracta de vedells, porcs, mulats i 

qualsevol espècie animal. 
Durant el creixement dels animals 
la L L E T S O L I D I F I C A D A 
ajuda al desenrotllo del cos i aug
menta ràpidament el pes dels anima ls 

Per tot·a mena a'ínformacions i detalls 
dírig_ír-se al concessionari e~clusiu: 

CASA TEIXIER 
MASNOU (prop Barcelona) 

A6RHUlTOR~I 

Ara es temps 

per assortir.

- vos de 

E l d e ci ent ífi ca elaboració - El d e senzill a 
utilització - E l que és realm ent çco nòmic 

-

~~fi~~ t~[DiU ~[~lm~in~ 
D~ positiu s resultat s - Propis per cÓmba
tre conj untament O IDI UM i MILDI.IJ 

ll l llllllll l ll i l l ll l! !lli l ll l l l l/ ll l l l l llll ll tl l lll llllll ll ll l ! l l ll lll lll lllll ll l l l ll ll ll l lllllllll l lll ll ll ll lll l l / 1111 1 

Informacions,~ J o oR r. E o·R ny Via Laietana 19 t;onsultes, U li ' 
~~tl1~~g:s • BARCELONA 
La casa J. DOROEBRAY posa gratuilamenl el seu servei tècnic a disposició dels Agriculiors 
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MOLI 
~'ALFA" 

,. 
El millor per a 

pinsos per al 
ramat, matèries 

dures i fibròses. • 

Dispositiu de. 

moldre especial 

patentat. 

ANDRE·u MORROS ' 

Oficines Avinguda d-el Marquès Argentera, 21 

BARCELONA 

---~·--

I 

Instal·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

-I 

fABRirA[IO HUIOHil. ~oi'Ji[itar preus i [Ufòlegs 



TRES ARTICLES DE FAMA MUNDIAL 

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

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

Amb un m!n!m de força s'aconse
gueix una màxima producció 

Pot funcionar di a i 
nit sense interrupció 

llnlc que té Imitadors perll no té rival 

Innombrables referències 

"LE RATIONNEL" 
Pulveritzador per aire compri

mit, alta pressió contínua 
Maneig lacilíssim. Seguretat absoluta . 

Economia en la mà d'obra i !!quid. 

Més de 38.000 aparells funcio
nant l'acrediten de bo 
Indispensable per a pulveritzar ar
bres, vinyars, plantes, · etc. Blan
queja 100 m 2 (n deu minuts 

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

completa satisfacció 

PREMSES CONTÍNUES 
DUCHSCHER 
AMB POTES O SOBRE RODES 

Dues hèlixs de bronze 

Cambra de compres
sió, de bronze 

Cubeta d'escorregut, 
de coure 

Càrter d'engrélnatge 
amb bany d'oli 

La millor de totes 
per la qualitat dels seus 
materials, per la seva su
perioritat mecànica, per la 
seva 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· 
Jegs i detalls a MAURICI HENING, Flors, 5. - BARCELONA 

Fàbrica de teixits metàl'lics 

Enreixats de simple torsió.- Teles de 
:: fantasia, ondulades i sunyers :: 

Nicanor Arqués 
ARTICLES DE FILFERRO 
Cedaços i garbells d'espiral (aranya) 
Especialitat en les insta]·lacions 

Jaume Giralt, 5 - Telèfon 15070 - BARCELONA 
(Travessia dd carrer Carders i Sant Pere més Baix) 

DIPOSITARIS : 

J. Uriuh y e~ 
S. A. 

BRUCH, 4S 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA 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 activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
senyors Veterinaris que el 
:- : :-: :-: :-: demanin :-: :-: :-: :-: 

EL "CENTRE VITÍCO
LA DEL PENEDÈS" 

Jaume Sabaté 
FUNDAT EN L'ANY 1889 

ACCEPTA COMANDES 
PER A LA CA M PA
NYA 1929-1930, EN 

ARRELATS, 
EMPELTS I 
ESTAQUES 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
BARCELONA 

EXPORTACIÓ 

DEMANEU CATALEGS 

ADREÇA: 

SABA TÉ 



COLLITERS! ,-
CUIDElJ ELS 
VOS'.rRES VINS 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Les qualitats que s'han obtingut en 
taní, acidesa, brillantor, etc., etc. 

deuen subsanar-se. 

S'ha de determinar no solament la 
riquesa en grau alcohòlic, sinó l'aci
desa, extracte taní, clarificació, adqui-

rint material de laboratori 
(catàleg especial) 

ELS VINS REQUEREIXEN, DES
PRÉS DEL TRACTAMENT, ÉSSER 
FILTRATS AMB APARELLS TORMO 

VICENS VILA CLOSA - PASSEIG DE GRACIA, 88 

Telèf. 72095 - Dir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

Propietaris! Quan ne e e s s i té u elevar 
recordeu-vos sempre 

aigua 
de 1 a 

Bomba . MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIO'R CAÑARDO - Aragó, _252 -Barcelona 
(entrt R. Catalunya 1 Balmes) 

AVA~TAT'""ÓS 

Plfi!I'.DD~~W1VA1 

, 9/2ocyo DE NITROGENO Y 60'Yo DE CAL 
FACILITA DETALLS I ASSAIGS GRATUITS EL . 

DELEGAT TÈCNIC DF.L CENTRE D'INFORMACIÓ AGRÍCOLA DE LA CIANAMIDA A BARCELONA: ~ 
CARL..E& BIEL..SA ROXL..O- CONSELL DE CENT, 294- BARCEL-ONA =--------- :-A. LÓPI% tLAUaAs, IMP., DIPUTACIÓN .S -

. •' 


