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c ies hi giè ni ques de l'opi n ió póblica en matèries alimentícies, per 
M. Rossell i Vi là.- Les closes a la vall ¡¡Jta del Ter, per Francesc 
Xavier Riera. - La producció del blat. segons el conreu anterior.
El conre u superficial de les vinyes. - La degeneració del presse· 
guer. -- Recria i engreixaiTlent del porc. - L'adobada de les patates, 
per E. Su reda. - Els paràsits de l'albercoquer.- La formació de 
prats naturals.- Els explosius agrícoles, per Eudald Freixes i Ar
montera.- La vaginitis granulosa de les vaques.- Els mecanismes 
d e ls adobs q uímics. -Una mica de tot . - Noticiari.- El mercat. 
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ENCICLOPEDLA. AGRÍCOLA 
publicada sota la direcciò de G. -w ER Y 

VOLUMS PUBLICATS 

Qulmlea agrlcola (Qufmica del auelo). O. Andrt (2.• edició . 
Dos volums.- Tel u, 24 pessetes. 

Qufmlca a¡tlcola (Qulmlca vegetal). O. Anàri (2." edlc:ló). 
Dos volums. - 24 t> tes 

VIticultura. P Pacottel (2.• edició).-15 ptes. 
Vfniflcaclón. P Pacotlet (2.• edlcló).-14 ptes. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cagny y R. OaRin 

(2 • edlció).-i4 ptes. 
Avicultura. Voltellter 12.• edlcló).-14 ptes. 
Abonos. C. V. Oa •ola (2.• edició). Dos yolums. - 24 ptes. 
Cereales C. V. Oarola.-14 ptes. 
RI egos y Drenajes. E. Risl~r y O. Wtry.- 14 pte s. 
Las Conservas de frutas. A. Ro/et (2 • edici ó).- 14 ptes. 
Agricultura general. P. Diffloth 12.• edició). 4 volums. 

I. Suelo u msjoraml•nto de /ns /ierras.-1~ vu1s. 
li. Labores 11 rotrrcl!ln de cultivos. - 12 ptes. 

111. Slembrns u cufdndo de loscullivos.-12 ptes. 
IV. CosechaB v conslrDaclóu de los prod11ctos agrtcolas. 

- 12 pte•. 

Atlmentaclón racional de los Anlmales doméstlcos. Oouln. 
-14 ptes. 

Entomologia y Parasitologia agrícol as. Ouénaux. - 14 pies. 
Enfermedades parasitaria s de las planta~ cultivada s. P. De 

/acmlx. - 12 ptes. 
Enfermedades no parasltarlas de las plantas cultlvadas. 

P. Delacrolx.- I 2 pte s. 
Lecherla. C. Martiu (2.• edició).- 12 ptes. 
Arboricultura frutal. Bussard y Duval (2." edició). - 14 ptes. 
Material vit1cola. R. Brunet. - 12 pte s. 
Materi a l vinfcot .•. R Bnlflel.- 14 p te~. 
Pra do s y Plan tas forrajeraa. C V Oaroltr- I !I ptes 
Bolllnfca agrícola. E Schr baux v j. Nanot. - 12 pies. 
Zootecnla general. P. Diff/uth. 2 volums.-27 pies. 
Microbiologia agrlcola. E. Kayser. 2 voluma.-24 ptes 

Ganado !anar. P. Difjloth.- 12 pies. 
Silvicultura. A. Fron.- 14 ptes. 
Razas bovinaa. P Diff/o t/i.- 1!1 ptes. 
Aguardlentes y Vinagres. P. Pacoltet.-14 ptes. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes. produclos del corral 

y de J;¡ Jecherfa . A. Ro/e. - I 2 pte s 
La remolacha y Ja fabrlcación del azúcar de rémolacha. 

Satllard. - 17 pte<. 
indu,tria y comercio de los Abonos. Pluvlnage.-14 pte<. 
Construcc iones rural es./. Dr111guy. - 14 ptes. 
Eco nom i a rural. E. jou zier - 14 ple, . 
Compendio de Agricultura. C. Se 'lensptrl[er. - 14 pies . 
Explolaèión de un domi nio agrícola. R. Vu/gn"r. - 15 pte s. 
Aplcullura. N. Hommell. 14 p•es. 
Cultivo hortlcola. L. Bussartf.-12 ptes. 
Cabra s, cerdos, conejos. P. Dlffloth .- I 2 pies. 
El Manzano de sidra y la Sidrcría. W•1rcofller. - 15 ptes 
Sericicultura. P. Vieil. - 12 ptes. 
Hidrologia agrlcola. F. Dlémrt - 12 ptes. 
Higiene de la Granja. l?egnard y Porllt·r. - 12 pies 
La Mimlrera • Cul1ivo y aplicacioues) E. /.eroux.-1 2 ple5. 
Practica s de lngeni eria rural. Provosl y Ro 1.-y.- 12 l'leo. 
Maqulnas dc labranza. O. Cou¡>un - 14 ptes. 
Hazas caballares. P Dtfflolll.-l4ptes. 
Anlllisis agricolas. R. 011ilfin. - 12 pies. 
Producción y do111a del <'abal o. / . 13onne[ont.-l2 pies. 
Meteorologia y Físi ca agrícolas Klein y Sansou-1 2 ptes. 
Electricidad agrícola. A. P t t -14 ptl~s. 
El llbro d · la campesi na O. Uussur . -12 ptes. 
Topografia agricola C. Mun·t - 12 ptt~ . 
Destllerla agricola e industrial Bou/lang r Dos volums. Pu

blicat el primer.-12 pt ' s 
Vlnoa de Champaña y Vinos espumosos Pacutld y Ouitton 

neau.- 12 pies. 

VOLUMS EN PREMPSA 

Destlleria agrfcola e Industrial. E Boullanger Volum 11 
Plantas de escarda. H Hiliu. 
Previsión del tiempo. Sanson. 

Cultivo~ merfdional<s. Rivit!re y Lecq. 2 volums. 
Piscicu ltura f i Ouenaux. 
Geologi agricola. Cord. 

De venda en la LLIBRERIA CATALONIA, Plaça de Catalunya, 17.- BARCELONA • • 
··==========~========~========================================·· 

Demaneu-lo a les bones Far
màcies I Drogueries I a VA· 
LLÉS Ons., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon 3 3 3 2 8 - Barcelona 

LISOL 
VALLÈS 
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 de 

mala del bestiar. 
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VILAFRANCA 
DEL 

~u[unal~ a Heut rriPtñna i Xeret ~e la frontera 

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

1~ U E i\1 S 1\ CO N'.i' I J\T U A (( SI:.-'PS.rl n 

PREl\ISA HIDI\AULH:l\ cuiTLIISn 

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

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

r.;lli1ADERSf 
Jl6Rit:IJLTOR§ • 

f\ssolireu . u =:1 
ment superior a tot 
càlcul sotri1eten t el 

ramat i les aus domèstiques al règim ali
mentici àe ferments ·làctics amb ·el 

YOGHOIJII41 tONDAl 
(FARINA lAt:TEADA AHB fERMENTS) 
assolireu el màxim de vitalitat i el mínim de 

11 

mortalitat . Els ev;tareu i combatreu tota 
classe de diarrees . j 

Demanin· lo a Iol~ s les gr11neries i drogueries i cases m11lerial avlcola 

~atura i mostres: PASSEIG DE MARAGALL, 16. ~ BARCELON~ 

Ous -de Naftalina 
.::::::J Patentats i model Industrial Registrat ~ 

Maten el poll.-Desinfecten els ponedors.-Evlten en les gallines el 

vici de menjar-se els ous.-Serveixen d'ou ponedor.-Maten l'arna 

Preus franc envàs estació Barcelona: 

Una dotzena: 6 ptes. una~ Una grossa: 5 ptes.la dot.na 

DE VENDA A LES PRINCIPALS DROGUERIES I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 

RAMBLA Dl!. CATALUNYA, 66, l.ER LLI!TRA G. :-: 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 instal·lacions 

Jaume Giralt, 5 - Telèfon 15070 - BARCELONA 
(Travessia del carrer Ca.-ders I Sant Pere mo!s Baix) 

DIPOSITARIS: 

J. Uria[b Y [.ia 
S. A. 

BRUCH, 49 

BARCELO NA 

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 Ja pell. Garantit
zero els seus efectes i activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
s enyors Veterinaris que el 
:-: :-: :-: :-: demanin :-: :-: :-: :-: 



NOGAT 
PRODUCTE ESPECr A I. l\f.\T .\ -RATES 

El mala rates "Nogat" constitueix e l producte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matnr tota classe de 
rHtes i notolins'. Es ven a <¡o cèntims paquet y a to 
pessett>s la caixa de 25 paquets a Dnrcelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
i en les principals farmàcies i drogueries d ' Es panya , 

Purtugal i Amèriques. 

Producte del Laboratori SOK L\ T ARG 
Carrer del T er, 16-Tel èf. 564 S. M.- 'S arcelona 

NOTA.-DirigínH1e i enseoms enviant per Gir Postal o egells de 
Correu6 l'11nport més 50 cl!ntim~ per de~peses de ~tmeosa, a 
La.boratori 1 a volta de correu, verifica la rem esa de Ja comanda. 

Andreu 

MOLI 
"ALFA" 
El mi llor per a 

p inso s per a l 

r amat, matèries 

dures i fi broses. 

Dis p .)s it iu de 

moldre especial 

patentat. 

Morros 
O fi ci nes : Avinguda del Marquès de Argentera, 21 

BARCELONA 

lnstal·lado ns i reformes de FABRIQU ES DE F ARI NES 

fABfti(A[IÓ HAUOHAL. ~oJ1i[itar preus i [afòleg~ 

MARCA REGISTRADA 

MATA: LES MOSQUE~ 
MOSQUITS 
ARNES 
FORMIGUES 
ESCARABATS 
XINXES 
PUCES 

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

Vendes a 
l'engrós 

els rènecs dels gossos i bous . 

BUSQUETS GERMANS I C. lA 
CORTS, 587 
BARCELONA 



La PROVEN DIN 
la fortuna dels 

, es • que cr1en porcs 

Es suficient afegir-la en petit~s quantitats a l'alimentació habitual dels porcs 

La PROVENDJNE és un producté que co::té fosfats i vitaminés super-
activades per l'acció del raigs ultra-violeta . 

Compareu els resultats obtinguts abans i després d'usar 
' 

PROVEN DINE 
Per experiments fets per persones competents en el bestiar porquí, s'ha de
mostrat que els cereals (blat, civada, etc.), manquen de proteïnes, pròpies per 
a la creixénça. No obstant, n'hi ha prou amb afegir a aquests aliments el que 
els falta o sigui é1eménts minerals, per a convertir-los en productés nutri
tius de primer ordre. Precisament aquests són els productes que conté la 

PROVEN DINE 
Deu doncs, PROVENDINE 

als vostres porcs: 

1.r Perquè tinguin bona gana 

2." Perquè s'engreixin ràpi
dament. 

3.r Perquè no pateixin de 
raquitisme. 
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! Enviï aquest cupó a ~ 
Busquets Germans í C.ia 

Corts, 587 Barcelona 

Sr . ......... . 

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

Població ................. ................. ... . ... ...... ................•...... ....................... 

Provincia ........ ,..... .... ... .... .......... ... . ...... . .. ···········-··· 
. 

F.,,,, 11 ,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,uutntuu••••n••••••••n•••uu••••••u•n••••uuu•u•u••••••uu•••••"'''' ''u''' '"'" .. ,,,; 

i rebrà una mostra gratis amb tota classe de detalls 

- ~u~~uu~ ~f~M~~~ I [.14
- (Orlt ~11. enlre~ol . ~nRm~nn 



TRACTORS AGRICOLE::S 

'' CLETRIC '' 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TIPUS TANC 

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

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

'' t- L E T R A C ~, 

1ipus W 12/20 HP. per a tota classe de cultius PESSETES: 10.000 
Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PES S .ETB S: 15. O O O 

Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PE S S ETB S: 2.3. O O O 

Aparells complementaris de totes classes i margues, a preus considerablement reduTts. 
Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

ÀUTOM~ÓBIL SALÓ 
TRAFALGAR, 52 
BARCELONA 
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ELS NOSTRES PAGESOS 

El Senyor Joaquim Ramls-Huguel · 

E11fila 11 t des de Camprodon per la carretera de 
Set Cases els fè'Yitibs esvo1·and de 1-'aita Vall del 
Ter, no tardeu pas gaire en adona.r-vos debs vol
tants de Vilallonga. Comence-u a veure ttnes clo
ses esplèndidament emmurallades, on s'hi fa una 
he1·ba alta, ex-uberant; 1·englere~s d'arbres uni
/Jrmes de varietats seleccionades ; cam.ps de cmz.
rez¿ prometedors . Ar-reu pre1.·eiett collite$ gene
roses i e'splets abzmdants. Al bell mig i un xic 
enlairada, escaient, esvelta, la casa senyorial de 
can Huguet: A la ca'sa, generós, franc, amabilís
sun, l'intel-ligent «recordmml>> dels nostres afers 
agrícoles i peotaris e·n aqHell bell indret de la 
muntanya catalana, don Joaqttim Ramis-Httguet. 

Enlloc com en l'alta muntanya entre closes i 
c~nreus graciosament agençats a redós del pen
dJs altiu, o pe11jats al bell caire d'un esvoranc, 

cnlrt' nmzades esque•rpes i pastors fonLÍts de 
pell colrada, més p1·òxims a Marc Properci 
Cató, f]tl"e a .'\ cnofont i les en ei des virgilianes, 
us s01·prèn de trobar ·zèn hom e de cara als actual' 
prubiemes eco11òmics i socii(Jl..s al camp, coneixe
dor de les darreres solttcions tècniques, i lliurat 
de ple a l' es tudi i adaptació d'aquestes •solucions 
als gerds 1·iberal"s, i íJirolats planells d'aquelles 
afraus lll!llllallyenqu es . 
~s en aqu esta actitud-la se·ua habitual-, que 

l'ha sorprès el nos iJ·e ubjectiu. Hatwíem pogut 
reprodu ir tm retrat de senyor de debò, emmot
llat dill'S l'abillament mÓ> autènticament fra
panl, però hem. p¡·efecit aquesta instantània . Està 
més e1t caràater . 

L'acció de don Joaq uim Ramis-Iluguet a les 
seves finqttes de la Vall del T e1', Vall del Bac, 
com a les seves possess ions del Vallès, ér; molt in
tensa i fecunda. Encara que les terres i el bes
tia1' de les seves masie-s siguin a parts, hom e?1-
devina fàcilment la seva intervenció pensonal i 
de.stra en tot es les seves exploracions . Ilome 
d'una sòlida c·ultura agrícola afiançada pel con
tnl permanent de la pràctica i en constant con
tacte amb les seves especialitzacions, l'Huguet 
és ~m dels pocs propietads de muntanya que prac
tica u11a selecció constant en els seus ramals, 
que no li requen les pessetes per comprar un bmt 
Ktwrà, un bon toro, un bon semental, que no es 
resig11a a què el bestiar passi l'hi·virnada patúzt 
fam, 11i a què les seves clO>es no llevin per manca 
d'adob o per la secada, els esplets d'herba que 
poden 1·endir, ni molt menys que aquesta herba 
es podreixi en cabanyots esventanals, i el bestia1· 
paieixi freds i 1nullenes en aquells caba11yol·> llò
brecs i i11fectes, recoberts per qttatre piçarres 
mal girbades. 

L']-) uguet compra el menjar que manca al bes
I iar, adoba anualm.ent les closes, construeix ca
nals i enibalsaments per rega·r, constnteix bon:; 
Jnagatzenvs per l'herba i bones quadres per al 
bestia?'. 'amés cal veure l'eugassada i la vacada 
desp1·és d'ad1J'úrar el seu bestiar de llana, fruit 
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rl'U1w ?'Ígo¡•osa selecció i d'un règim de tra?IS
humància acuradfssím. 

Els boscos s6n explotat.> directament i en 
aquesta explotació l' Iluguet ha reeix it, si voleu, 
rl'una manera, encara, m és rellevant. L'Huguet 
h..L es tat l'introductor a l'alta vall del Ter de 
les noves varietats d'arbres de ribera que volten 
les clQI~es de la vall, i té actualment en estudi en 
ets seus v ive rs , tma v intena de varietats corres
pone?~ls a la major part d'espècies forestals con
reades, alg muM de les quals, com el urou1·e ame
ricà,, i el upi alerce», poden contribuir poderosa
uum t a la solució del problema de repoblació fo
?'estal d'aqtt elles afra·us. 

Nat en mig de les muntanyes, i iniciat des de 
infant a la interpretació de les lleis pairals que 
dibuixen la seva fesomia, l'Huguet ha fiat ex
cl1tsivamenl a la seva ~uolu?iÍat fernw, al se1·vei 
d'una intelligència priv ilegiada, el que mol,ts 
d'altres esperen inútilm.ent de serveis professio
nals i centres burocràtics. Els çeus estudis de 
peritatge a¡;rícola a la Granja E x perimental de 
Barcelona, i el contacte durant aquells anys amb 
aquesta 1ñena de serv~is i centres, li revelaren 
clarament el camí a .;zguir. 

ÀGRlCULTCRA 1 RAMADERiA 

Tan clar, que llevat dels serveis tècnics i de¿s 
concursos ramaders de la Mancomunitat, dels 
qLta Ds .va ésser un entusias ta coUaborador, el seu 
nom no consta en cap niés organització, ni assem
blea, ni congrés, malgrat que la seva coLlaboraci6 
i. assessorament serien mantes vegades valuosís-
stms. . 

Per això al d(J4spatx de l'Huguet 110 hi veure1~ 
gaire s condecoracions ni diplomes. Ocupen 
aq·uest lloc esquemes, plans, projectes, i tms lli
bres m odèl1cs de comptabilitat, on hi és histo
riada la prodt~cció de cada bosc, de cada closa, de 
cada conreu, de cada cap de bestiar. 

Diem, final1nent, qtte el senyor Joaquim Ra
nús-H uguet, o simplement N'Huguet com li diuen 
familiarment els pagesos, és l'h ome ·patria1'Cal a 
les muutanyes i a la lla.r. Home de seny, home 
de volu11tat, els sews ne1·vi.s en tens·ió imprimei
x en tm ri tm e d'activi tat i empenta 1·egenerado
m, que transcendeix a les altrets explotacions de 
la contrada. Empenta i activ itat qt~e són en bo11a 
part facultatives, pe1·ò tampoc són e'st·ranyes a 
les lle·is d'herència qt~e mostren la seva ascen
dència pag~ sa de la més pu.?'a nissaga cata lana. 

Exigències higièniques de l'opinió 
matèries alimentícies 

pública en 

L ES indústries de l'alimentació humana, 
amb el corrent d'intervenció estatal en 

tots els afers, com succeeix arreu del món, se
ran cada dia més controlades . 

La salut humana mai no havia estat tan pro
tegida per l'administració p(tblica com en el 
nostre temps. Això respon a un fet que recolza 

en l'opinió, de forma que tota cosa ideada per 
garantir la salut púbJica, és sempre ben rebuda 
pels que se n'han de beneficiar. 

La producció de llet és una de les indústries 
d'alimentació humana. Els vaquers recordaran 
que de trenta anys a aquesta part les exigèn
cies higièniques de part del govern han anat 
sempre augmentant. I cal remarcar que no som 

més que al començament. Dia vindrà, i a no 
trigar gaire, que serà obligatori que la vaca 
productora de llet sigui rigorosament sana, que 
l'estable reuneixi òptimes condicions higièni
ques, inclús la de què les vaques necessàriament 
hagin de sortir a un gran pati o prat, on pn
gum desentumir-se les cames i prendre directa-

, 

ment l'aire lliure ; que la llet sigui captada de 
la mamella mecànicament i que d,es del pot re
ceptor al consumidor la mà dé l'home no l'hagi 

. de tocar per res. 
Els productors d'aliments per a l'borne s'ban 

de fer càrrec que els estats d'opinió tenen una 
eficàcia grandiosa en la prosperitat de les in
dústries. La indústria lletera aniria en orris, si 
l'opinió prenént molts casos de vaqueries brutes, 
els generalitzés i es comencés una campanya 
contra la llet de vaca. El que succeiria fóra el 
mateix que passà amb la llet de cabra. El con
sum d'aquesta llet deu anys enrera era molt 
important, però els metges recomanaren que no 
se'n p;engués per tal d'evitar la febre de Malta 
i avui la producció de llet de cabra es pot dir 
que, en les grans ciutats, a penes té impor
tància. 

Els primers interessats, doncs, en la produc
ció higiènica de llet han 'd'ésser els propis va
quers . .f:s més : s'haurien d'avançar a les dis
posicions que poguessin dictar els governs, in-
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traduint en la vaqueria totes aquelles pràctiques 

i innovacions que poguessin contribuir al crè-

dit de la indústria que exerceixen. · 

La vaca productora de llet per al públic hau

ria d'ésser absolutament exenta de . tuberculosi. 

La prova de la tuberculosi hauria d'esdevenir 

un costum en tot acte de compra i hauria d'és

ser també una habitud quant a les vedelles que 

es poguessin servar . Tota vaca o vedell~ que 

reaccionés a la tuberculina hauria d'ésser eli 

minada immediatament de la vaqueria. 

Precisant, un dels projectes de la Mai:Jcomn

Jdtat era aquest : fer desaparèixer .la tuberculo-

si de les vaqueries . Per això s'hauria creat una 

caixa d'assegurances, de manera que el propie- . , 

tari d'un animal el quaJ s'hagués l1agut de sa

crificar per tuberculosi, hauria rebut una indem

nització mínima del So per roo del valor de la 

bèstia. 

Altra de les pràctiques que s'haurien d'intro

duir en les vaqueries és que posseïssin un prat 

anexé on les vaques preguessin unes quantes 

bores diàries fer exercici i respirar a ple pul 

mó. Aquesta pràctica, que a algun vaquer pot 

semblar desentonada, respon perfectament a la

naturalesa de la vaca, però el vaquer ba pres 

la cosa per l'extrem. Haurà sentit a dir que la 

producció intensiva de llet i l 'exercici o treball 

són incompatibles, que el que convé a la vaca 

és repòs. Cert. Però l'exercici voluntari en un 

prat i durant unes quantes hores, no és pas 

comparable al treball, i la semiimmobilitat a 

l'estable no és pas repòs, sinó fatiga. Una pro

va d'aquesta fatiga és la r uïna prematura dels 

membres de les vaques radicalment estabulades, 

cosa que no succeeix mai en les vaques que rea

litzen un petit exercici diari. 

Una altra de les modificacions que s'haurien 

de generalitzar fóra l'ús de la màquina de mu

nyir. La llet obtinguda per la munyida a mà, 

llevat d'algunes excepcions, és una llet bruta . 

Bruta perquè ba estat tocada per la mà del mu

u>·idor ; bruta perquè la galleda està en contac

te amb l'ambient d~ l'estable, i tot això sense 

comptar que durant les operacions de Ja munyi

da pt¿.guin caure a la galleda palles, mosques i 

pols. Contra aquesta p~àctica antihigiènica no 

hi ba més que la màquina de munyir. Si abans 

la màquina de munyir necessitava igualment el 

vaquer per a repassar i escórrer ·la mamella, 

avui dia la perfecció de la mu~yidora és tal, 

I69 

que permet prescindir de repassar el braguer. 

Això és de capital importància. En el temps que 

som la mà d'obra és cara i ho és principalment 

la del mosso vaquer. Una màquina de munyir, 

degut a la senzillesa del seu funcionament, la 

pot fer marxar qualsevol home o dona. La llet 

recaptada no es posa en contacte de 1 'aire ni 

pot ésser tocada an~b la mà. De la mamella va 

de dret al recipient, el qual degudament tapat 

evita que hi pugui caure qualsevol insecte o cos 

estrany. 

L'ava~tatge de la màquina de munyir ressal

ta encara més pel fet que les vaques, en lloc 

d'ésser munyides dues vegades diàries, ho po

den ésser tres, o sigui, que es pot obtenir un 

major rendiment de llet, puix que l'augmenta

ció diària de la llet en tres munyidès és del ro 

a 30 per roo. 

Tot això ho pot fer, ho deu fer des de la pe

tita a la, gran vaqueria . Com s'haurà pogut no

tar, les exigè_ncies higièniques no estan pas re

nyides q.mb l'economia. Una vaqueria sense tu-

15érculosi significa una major valoració del bes

tiar quapt a valor intrínsec, producció i an¡ortit

zació. Un prat anexe a la vaqueria vol dir, sen

zillament, que Ja vaca grossa, pesada, que al 

cap de cinc anys d'estabulació s'ha de vendre 

perquè uo es pot tenir dreta, podent sortir cada 

dia, al cap de set, de nou o més anys encara 

produirà llet. Una màquina de munyir signifi

ca estalvi de persona], o poder realitzar tres mu

nyides en lloc de dues, obtenint una augment,a

ció de llet i aquesta absolutament higiènica. 

La higienització de la llet marxa a passes de 

gegant. A hores d'ara, dues grans companyies 

de- Barcelona es preparen, una d'elles està ja en 

funcions, per a vendre la llet a la menuda o a 

l' engròs, amb la garantia per al públic que 

aquesta llet, des del moment de sortir de la va

queria, no haurà estat tocada amb les mans. 

Totes les operacions, com són refredament, des

infecció, pasteurització, embotellament, totes 

elles es realitzaran automàticament. Quant a la 

conservació, serà per mitjà del fred, i el públic 

podrà rebre la llet a uns yuit graus, és a dir, 

completament fresca. 

Les innovacions que introduiran aquestes dues 

grans empreses contribuiran poderosament a. al

çar el crèdit de Ja important indústria de la llet. 

lVI. ROSSELL I VILA 

MILLOR MATERIAL 

A COBERTES 
EL 
PER 



Les closes a la vall alta del Ter 

L LS segues a muuta:Jya m:uquen el moment 

de màxima vivacitat. L'a_lta muntanya, 

c:n aquest cap de l'any. es desvetlla al crit de 

«garba» dels segadors i les cantades dels da

llaires, i la seva fesomia xiroi tra~llueix la ple

nitnd de vida. 

Poques comarques p1reueuques són tau m

teressants, q11an se ve. aquest cap, com la vall 

alta del Ter. Els rostolls, al fons de la vall, 

són erms : les patates verdegen, el segle te

nyeix d'or els <.renys de les carenes; més 

amunt, un s rectangles de conreu que semblen 

ll~nçols en miniatura : verds, rogencs, sienès, 

pinzellade:> estridents autènticament impressio

nistes ; més "lmun':. encara, més llençols i més 

pinzellades, que es van aprirr..ant, aprimant, fins 

que es perden de visbt. 

Les primeres closes a la vall alta del Ter 

Res·, però, us dóna la. sensació de vida,_ com 

el verd lluminós i clar d'una dosa recent da

llada; diríeu que és un bocí de v:1II pintat de 

;1ou. La closa (prat, prada, tanca, ·.de-,;esa, tu

clor, etG., segons la couhada) és la · mestressa de 

b. vall. Les millors fondabdes, els millors re

gadius, els millors planells són per a ella. La 

closa ha arreconat al relleix inabastable, al CI

mal altiu, els altres conreus de la vall. Les clo

ses voregen els coaents d'aigua i les depressions 

retallades dins la boscúria o voltades de ren

gleres d'arbres desienals. 

És el que frapa més del paisatge de la Yall. 

Això, i aquelles construccions vagues d'aspec

te ombrívol i auster, que el mateix poden ésser 

un catau fraudulent, que una masia ben apa

riada, que una barraca d'herba o de pas

ters . Així que el Ter deixa d'ésser un es

querp reguerol a Set Cases, per a convertir-se 

en riu generós, les aigües del qual es vessen fu

rients per la vall per a guanyar més enllà la 

plana de Camprodon, comença a trotar ufatlosa 

entre les roques d'herba de les primeres closes, 

que els escolaments del ri u convertiran en oasis 

de verdór. Aquests herbeigs van eixamplant-se 

i espesseint-se fins a formar les magnífiques clo

ses dc l'entrada de la vall. 

La vall alta del Ter, com moltes d'altres pla

nes bessones, degudes als esfondraments tectò

nics del gran moviment orogènic que va aixecar 

la barrera pirenaica, està formada per grans 

masses calcàries, pissarres massisses i esmicola

eles, i esquitxos cristallins de diverses catego

ries petrogràfiques, que constitueixen un siste

ma d'ondulacions orogèniques que enclouen una 

vall profunda i encaixad_a, el fons de la qual 

ocupen els aUuvions :fluviàtils ~ glaciaris . Són 

aquestes terres alluvials de les fondalades fèr

tils i fàcilment regables, que les closes ocupen 

preferentment. 

Les closes s'enfilen, però, muntanya amunt 
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Pi lons d'herba en fenificació per preserva r_:-la de Ja humilat de Ja nif 

persegu int els petits rierols, torrents i rexorcs 

i ocupen els rasos, cals i a ltiplans de les dues 

vessants . dissimètriques que marquen, pel cantó 

de la Yall, · els clos flancs d'un plec inclinat en 

clireçció sud-oest, on hissen els a lts mass issos 

de les elevacions que enclouen la vall. Allà on 

hi ha senyal d'aigua hi ha una closa. I és que 

enll oc com en _l'alta muntanya actuen tan mera

vell osament els fac tors de formació agrològica i 

vegctali tzació, condicionats per un comú detJO

minaclor: l'aigua. 

Cap problema de roturació, sembra, fertilit

zació, selecció de llaYor , ma11teniment, no pre

ocupa a aq uell s pagesos muntan_yencs, llevat de 

les regades . De fet, aclqu i.rits per aquests page-

Transpor tant her ba 

sos els drets de pasturatge a la vall, a la mun

tanya, per ll ei de propietat o domini, per consue

tud s tradicionals o p~r concessions senyori als, a 

manera de privi legi, extingits els drets dels 

senyors feudataris i cenobis catalans a fer-hi 

péixer llurs ramats durant l'èxode estival, ]'{mi

ca preocupació d'aquella gent ha estat defensar 

els seus drets sobre les aigües que travessen i 

reguen els seus prats pertínents, emprius i co

munals, absorbides pels consorcis hidràuli cs i 

lès concessions industrials. 

R ealment, I 'especial disposició dels replecs 

orogènics, l 'acció dels agents asmofèrics, la na

turalesa litològica del terreny, altament favora-

ClosJ d< la riha d rela d<l Ter 

bks a la fix~ció i propagació d'una fl ora espml

tània aclequadíssima a les condici ons climàtiques 

de la vall, posa la vid a agrícola de la comarca 

sota l'arbitratge de l'ai gua . 

L'a igua és l'àrbitre dc la producció i aprofi 

tament d'erm s i rocams. Una rasa , un pendís, 

una margenada escassa meni en terrassada poden 

esdevenir fàcilment, per irrigació, prades fèrtils 

i exuber ants i resoldre el gran problema el aque

lles a fraus : la prrclucc;ó d'herba per al bestiar. 

En parlarem. 

FIU:\CESC X .-WIER I<.lER 

O:e<;:.e.c;:.e.c~;:e.oe::-s<::-s<>S<>S<~~;:.E;lc~>S:Oe<~>S<>S<O 

~ l'ro d LI e l e T ò ni e ~ . Especialíssim contra la ~ 
'?f\ t•r eve nliu r C111'aliu PES TE PORCINA ~ 
W de malalties del bestiar i les malures dels corrals ~ 
~ de les aus i conills de xais, gallines i conills. '¡(\ 

'?f\ (PER A CADA RAMA LA SEVA MAI! CA II J':G I'> TH AI)A REGENERADOR DE LA SANG EN ~ 
'Jl QUALITAT CORRESPONENT) LES VAQUES, CAVALLERI ES, ETC, ~ 

~ FABRICA A BADALONA SANT PERE , 33 ro 
O:e<>e<>S<>e<::-s<~~;:.e;<~ iS;<~>S<O 
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La producció de. blat, segons el conreu anterior 

U ;-.:,\ gran part de pagesos intel-li gents creuen 

que el s millors blats es fan després de la 

Les llau rades profundes, les fortes adobades 

les nombroses treballades que reben les trum

remolatxa o patates. 

fes i bledaraves durant la seva vegetació, dei

xen la terra en cond icions molt favorables per 

al conreu de blat. E l blat t roba una terra ben 

pt eparada, ben adobada, sense herbes dolen

tes, qualitats aquestes que el nou conreu en treu

rà un gran profit. 

Després dels farratges veds, com les veces, 

pèsols, segle, civada, ·carabaces, cols i altres, els 

blats d'h ivern, per regla general, són molt ufa

nosos. 

llna sola labor poc profunda, a vegades una 

sola passada amb el cultivador , basten per pre

parat· Ja terra a r ebre ]a semen t. A questa pre

paració s'acaba amb una passada de roleu . 

Els con reus mencionats deixen la terra neta 

el 'herba, i com que han rebut fortes adobades, 

una tercera part dels adobs queda a disposició 

de~ blat. Les plantes no consumeixen pas en les 

mateixes proporcions el: principis f~rtilitzants 
i segons llur naturalesa tampoc no es nutreixen 

dels matei xos elements . 

Des del punt de vi. ta pràctic i lògic es deuen 

considerar les exigències de les p lantes i saber 

abans d'emprendre's un conreu en quin estat es 

troba la terra, respecte els elenlents ferti lit

zants. Un exemple a;:larirà millor la qüestió. 

L'any passat es realitzà la següent experièn

cia Tres parcel-les en les quals s 1havia conreat 

patates o trumfes, bledarave o remolatxa, i fe

sols o mongetes , respectivament, foren sembra

ciés dc blat, adobant-les abans amb 400 quilos 

de suptrfosfat mineral 13-15 per hectàrea, adob 

que es colgà poc aba ns· de la sembra·, després 

1 ·-o quilos de nitrat de sosa i 125 quilos del ma

teix adob escampat a la prim:J.vera. 

Com es comprenclrà, es tractava de saber la 

influència de cada un dels conreus precedents, 

fets en terres 

climent de blat. 

medi iguals, endemés el ren-

En el camp on hi havia hagut patates es co

lliren per hectàrea 42'95 hectolitre. de blat i 

5-452 quilos de palla. 

En el camp on s' havia conreat remolatxa la 

collita fou de 29'86 hectolitres 3.670 quilos de 

pall a. 

On s' havia cultivat mongetes es colli re11 44'84 

hectolitres de blat i 6.015 quilos de palla. 

A quests resultats estan conformes amb la 

teoria de les necessitats de les plantes. 

És després del conreu de mongeta que el ren

cl iment de blat ha estat més -gros, cosa que s'ex

plica per les poques exigències d'azot que té la 

fesolera, puix que com és sabut les llegumin o::;e. 

prenen l'azot directament de l 'atmosfera. 

Després ve -la collita del camp on hi havia 

hagut pata tes, la qual és força més important 

que l'obtinguda en el camp de remolatxa, puix 

qtk aquesta planta ha de menester molt d'azot 

i el blat no troba en la terra el que li cal per a 

desenrotllar-se. 

E l blat procedent dels camps dels tubèrculs i 

arrels fa més pes que el del blat provinent del 

camp de mongeteres, pel fet que la remolatxa 

i les patates han ass imilitat molt poca . quanti

tat d'àcid fosfòric, que el blat ha aprofitat, 

puix que és gurmant d'aquest element. 

Si el blat del camp de fesols ha pesat menys 

per hectolitre que el blat dels a ltres camps, és 

dE:gut a què l'excés d'azot bolcà les tiges i a 

què les mongeteres consumi ren totalment l'àcid 

fosfòric. 

D'aques tes e:xpen encies resu lta que el conreu 

de la patata és menys esgotant que la de bleda

rave farratgera i que constitu <::ix un bo~1 prece

dent per al cora·eu d~l blat. 

Altres experiències del mateix to podrie11 fer

. e amb les quals es determÍ11aria pràcticament 

els conreus que deuen seguir als cultius imme

d iatament anterior . 
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El conreu superficial de les 

L :1 supressió de llaurades a les vinyes i llur 
substi tució per treballades superficials, té 

cada dia més partidaris. Certament que la qües
tió no és pas nova, puix que Guyot, en la seva 
obra «Cu ltiu de la ,·inyan, recomanava lc~ tre
ballades superficial s. 

Les experiències metòdiques realitzades per 
l'Escola d'Agricultura de Montpell er, trenta 
anys enrera, demostraren els avantatges consi
derables el 'aquesta pràctica de conreu en moltes 
vinyes i sempre amb ex.ceJ.lents resultats. 

Les treballades su;_:>erficials són evidentment · 
preferibles a les llaurades més o menys profun
des. Des del punt de vista teòric, les labors pro
fundes destrueixen les arrels superficials de la 
vinya, les quals, com se sap, són les que con
tr;bueixen més activament ~ la nutrició del cE>p . 
Per altra part , les treballades profundes exi
geixen molta mà d'obra i uu atracció més po
derosa qt,e la realitzada per binatges . Contrà
~·i ament, les labors uperficials, repetides so
vint, tenen entre a ltres avantatges els de man
tenir sempre la terra blana, airejada i suprimir 
·l'existència de males herbes. 

En una terra on la superfíci e .és constantment 
tova, el mateix a l'hi vern que a l'estiu, les ai
gües de la pluja hi penetren molt més bé, i 
creen dipòsits o reserves subterrànies, els quals 
seran utilitzats a mesura que la planta en tin
gui necessitat. A més, la capa de terra flonja 
de la supefície impedeix l'evaporació de l'aigua, 
la qual roman quasi tota a disposició de la vi
J:_ra. La destrucció de . les herbes dolentes pels 
binatges freqüents suprimeixen així mateix una 
-:ausa de pèrdua d'aigua, la qual és molt impor
tant, principalment quan a la vinya hi ha molta 
herba. Es pociria dir, sense por d'exagerar gai
re, que cada treballada superficial val tant com 
una regada. -E ls benefici.- de les treballades sobreres no 
romanen ací tan sols. La terra és una cosa viva 
quan és poblada de microbis, sense els quals, 
però, la terra no és fèrtil. Els estudis agronò
mics mostren cada elia la importància que te
nen els microbi s en la terra i les diverses fun
cione; nutritives que realitzen a favor dels ve-

geta ls. S'ha dit, amb raó, que els microbis eren 
els cuiners de les plantes. Xo solament són els 
cuiners, si nó també els proveïdors, puix que en
riqueixen la terra aportant-hi azot, o bé per les 
transformacions que realitzen con ver tei xen en 
nitrogen altres substàncies. 

Per a què els microbis benfactors de les plan
te~; puguin viure, necessiten aire i humitat. Le:> 
treballades superficial s compleixen amb les exi
gències microbiaues , determinant un exceJ.Ient 
estat d'aireació i d'humitat de la terra, i més 
encara, les repetides trasbalsades assegure11 una 
uniforme repartició de microb?s en tot el camp. 

Les vinyes sotmeses a les treballades super
ficials i contínues són, com s' ha demostrat ex
perimenta lment i en la pràctica ord inària, molt 
vigoroses i fructíferes, fins amb una reducció 
Jiotable d'adobs, principalment d'azot. Aixo és 
degut en primer lloc a la ·upressió de males 
herbes i al treball microbià més intens del sòl. 

Per altra banda, I 'ús de les treballades super
ficials s'estén més cada elia, i els molts viticul
tors que l'han experimentat no han pas tornat a 
les llaurades. Si, per casualitat, una vinya es 
treballa amb culti vador i les del costat pels mè
todes ordinaris, aquell a es distingeix en qual se
vol època de l'any per la seva ufana. Les dife
r.::ncies encara són més notables en terrenys agrí
colament pobres i ~ecs. 

Les vinyes tractades per labors superficials 
són més vigoros_es i exigeixen menys adobs, 
principalment els azotats, que són els més cars. 
Alguns vinyaters han arribat inclús a suprimir 
totalment els adobs azotats, no posant a la vi 
nya més que superfosfats i sals de potassa, de 
forma que les vinyes no reben altre adob azotat 
que el dels fems dels anima ls de treball, que 
é. ben poca cosa. 

El cultiu superficial de la vinya, però-i atxo 
s'ha de tenir molt present-, sols és recomana
ble en terrenys ~ecs . És en aquests terrenys que 
donarà sempre resultats notables, a condició que 
les treballades siguin contínues, és a dir, dc 
20 a 25 passades de cultivador o altre aparell 
semblant. 
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La degeneració del presseguer 

E L préssec és una fru i ta deliciosa . Però el 
presseguer, pel s molts inconveni<:;nts que 

té, no és pas gaire estimat dels particulars, sinó 

que és un arbre propi, podríem dir, dels profes

sionals. 
El pre<;. egucr és un arbre delicat, que ex1ge1x 

una cura constant. Q t..an no és així, porta una 

vida miserable . La cloca (Exoascus deformans), 

els pugons i altres insectes, la goma, la podri 

dura de les arrels, l'anèmia, és a dir, una pila 

de malalties, es conjuren per ana r contra aquest 

fruite:·. 
ro obstant, un presseguer ben con reat pot 

viure vint anys i més, mentre . que sovint l' ar

bre termina la seva carrea a la meitat del temps. 

La causa principal de la poca vida d'aquest 

fruiter, és dc fructificar sempre molt en la ire, 

despullant-se en la seva part in fe ri or. 
A la poda d'hivern, les branques mares s'han 

de tallar prop cle llu r suport, i fer néixer en 

aquesta basc noves tiges fruiteres, puix, com és 

sabut, els prèssecs es forn1en únicament en bran

quiEons d'un any, i aquests ja no ll evaran mai 

més. Pero l'esporga d'hive rn no està pas gene

ralitzada com deu ria, com tampoc la cura d'es

tiu, en verd, que faci lita molt aquell a. 
Per a donar ll arga viLla al presseguer es deuen 

practicar ce rts principis a començar en la matei

xa plantació, els quals sÓ11 comuns a tots els 

altres arbres fruiters. 
Cada any els arbres es tracten amb sulfat de 

coure contra la cloca i amb nicot ina contra el 

pugó. La clo rosi es combat amb regades de sul
fat de ferro. A l'hivern poda seca; a l'estiu, 

les r egades i les operac ions en verd, com el cles

brotamcnt, l' ac larida de fruits, la supressió d'es

tudiants i el desfullament . Aquestes operacions 

d'e,.;tiu ajuden molt a la bona formació dels ar

bres, pu i~ que regularitzen la vegetació, equ ili

bren la saba, afavoreixen tal o tal branca dè

bil i moderen, pel LOntrari, l 'act ivitat desmesu

rada de la branca veïna, determinant l'emissió 

de nous brots, i faciliten la substitució de bran

quillons vell s. 
\.que::;ts tractaments preparen la f ructifi èació 

regular, sense excés, compenejan t la vitalitat de 

l' arb re i afavorint els .Préssecs grossos. La fl o

ració es realitza més propera de la base de l' ar

bre, i la supressió de certes parts verdes fa eles

aparèixer g ran nombre de pugons i fulles ma

laltes, o almenys facilita el tractament contra 

els paràsits, i si els arbres són sans estaran 

menys exposats a les malalties, pu i ~ que l'aire 

i 1 ~ llum penetraran .millor en el brancatge. 
S'ha de reconè ixer que totes aquestes opera

cions són una mica d ifíci ls d'apl icar en gran 

nombre d'arbres, l)rincipalment ies operacions 

d'estiu , estació durant la qu al els pageso~ tenen 

molta fei na . Però si aquestes oper acions no es 

poden fer d'una manera acurada, no per això 

deixaran de realib:ar-se, malgrat que la fei na 

sigui incompleta . 
Alguns arboricultors diuen que aquestes ope

racions tan sols són beneficioses per als arbres 

cle vegetació massa exuberant i de nul·la fructi

ficació. En realitat, tan convenient són a uns 

arbres com a altres per a all argar-los la vida i 

per a menar un a vegetació normal. 
Recordem que els arbres massa vigorosos, 

portant poc o gens de fru ita, hauran d' ésser po

dats r ad icalment en verd, suprimint-los els adobs 

potàssics i fosfòrics, deixan t-los més fus ta en 

la poda d'hivern. 
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Recria • 
1 engreixament del porc 

E LS professors italians Tagliati i Tortordli 

han realitzat una sèrie d'experiències de 

cria i engreixament del porc, les quals són molt 

interessants. 
La s imi litud de clima entre el nostre país i 

Hà lia, l'analogia de races en · ambdós països i 

el fet que en un i altre l'explotació de l porc es 

Taci en estabulació i en gran part. sense con::.u

mir residus de les fàbriques de mantega, ni cap 

altre . ubproclucte de la llet, fan que l'estudi 

dels citats professors sigui totalment. aplicable 

en quasi totes les comarques catalanes. 

Els paràgrafs qne segueixen són traducció o 

ex~racte del treball a què ens referim . 

J:xperi2ncia d'alimcntaeió de parec/l's amb sr:
rum artificial. 

En su bstitució dél serum o xerigot de la llet, 

el pr?fessor Giul iani ha aconsell at ul ti li tzar un a 

mescb aquo. a que podría ésser anomenada ((se

rum artificialn, per la gran afi11itat química i 

nutritiva qne té amb el xerigot de la llet. Aquest 

serum o xerigot artificial es composa de 

Aigua .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 94 parts 

.i\Ielas a .. . .. . .. . .. . .. . .. . 4 J) 

Farina de carn 6o o/o de proteïna. 2 , 

Comparant aquesta barreja que en enclavant 

anomenarem sempre xerigot artificial, amb la 

del xerigot de la llet, trobem : 

Xerigot de la llet 

Xer igo t artificia l 
02'-+-+ 
95'00 

O'ï8 5'90 0'20 o's6 
r'so 2'-+o o'26 o'35 

èom es pot veu re, e l xerigot a r tificia l és 

menys ric en sucre, però més ric en proteïna, 

cosa que és avantatjosa per ésser destinat a ani

mals en creixement. La proteïna animal, com 

se sap, és de valor superior al de la proteïna 

vegetal. En aquesta barreja la proteïna proce

deix del regne a ni ma I i per consegüent en amb

el ós xerigots ]es proteïnes tenen un mateix ori

gen. El serum de la llet té un ''alor nutritiu de 

prop de o'oRS unitats daneses (una unitat equi

val a I quilo d'ordi), o sigui, que calen 12 li

tre;; de xerigot de la llet per a fer una unitat 

nutritiva. El xerigot artificial té un valor JIU

tritiu de o'o6 unitats nutritives, és a dir, que 

en ·són necessaris 16 l itres per a fer una unitat 

nu o: ri ti va. 
El xérigot artificial s'ha d'acompanyar amb 

altres alit"~nts, com es fa pel xerigot de la 

llet. En cou1plc dc: les segones, terceres, quar

tes o farina de blat de moro comunament uti

litzades, nosaltres hem adoptat, seguint les di

re~tives del professor Ciuliani, la següent bar

reJa : 

Sèmola agluti nada de moresc 

Farina de turtó de càcauet ... 

I dem de man ioc 
Fos{at de calç .. . ..... . 

40 
20 

~R 
2 

quilos 
)) 

)) 

)) 

Aquesta barreja té un valor nutritiu de prop 

de 100 unitats nutritives daneses, const ituint el 

21 per roo aproximadament de proteïna diges

tible, mentre que la cel·lulosa a penes hi és re

presen tada, puix, com se sap, la cel·lulosa és 

poc digerida pels .porc's, especialment pels por

cells . 
La barreja s'afegeix al xerigot artificial en 

proporció del 12 al 15 per roo en les tres pri

meres quinzenes després de despopar els gar

rins, i en la proporció de l 20 per 100 en la 

quarta qui nz~na. O en altres termes : per cada 

roo litres de xerigot artificial s'hi afegiran de 

12 a 20 quilos de barreja. 
L'experiència es reajitzà en grup de 23 gar

rins o mamellons, mestissos de Yorkshire. Els 

23 garrins pesaven el matí del 12 de gener de 

1929, tots plegats, 362 quilos, o s1glll, 1.1n pro

mig, per cap, de 15'7 e¡uilos. 
El racionament durant. tota l'experiència es 

n~hlit7.à a base del mt.tode danès, o sigui : 

:_es de_:_ por~ 

De 15 a 20 quilos 

De 20 a 30 J> ' 

l'nitat~ nutriti\·e ... 
de la ració 

o'S 
r'o 

Contingut mínim 
de prott l·nes 

<.rams 

90 
IlO 

De jo a 40 J> I' 3 I 35 

De 40 a 50 Jl 1'6 150 

Els porcells foren pesals cada quinze dies i 

sempre en dejú. Aquesta pesada tenia per objecte 

controlar l'augment del pes per tal d'establir el 

racionament en la següent quinzena. La ració 

naturalment es calculava pel grup enter i per a 

tota la quinzena següent. El càlcul es feia així: 

els garrins en començar í'experiència pc:savtn 16 

quilos promig; la ració de,·ia constar de o'b uni

t:tts nutnt1,·cs, 23 x o'b - JWL!, però tenint e11 

compte que durant la quin:1.ena l'augment de pes 

acünseguiri~ o passaria de 20 quilos, la ració 

havia de constar de 2u-21 unitats nutritives per 

a lot el grup, correc;ponc:nts a 115 quilos diaris 

de pinso, o siguin 100 dc. xerigot artificial i r 5 
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de la barreja més amunt dita, de manera que, 

cada porcell rebia per cap i dia s quilo. de xeri

got artificial amb la part de barreja que li to

cava. 
El s porcell s es mo.,lraren satisfets d'aquesta 

ració. Al final de la primera quinzena pesaven 

en conjunt 481 quilos , esseut el pes individua l 

de 20'9 quilos. L'augment de pes diari fou per 

cada porcell de 316 grams. 
Per la segona quinzena la ració es caleu!;! a 

r 'r unitat nutritiva, és a dir, una mica més en 

atenció a la gana que mostraven els porcells. 

Durant aquest penode es subministrà ISO quilos 

dc xerigot i 18 '3 de barreja sòlida per elia i per 

cap Els pesos obti nguts foren 6s2 quilos en to

tal, o s igui 28'4 quilos per cap. L'augment diari 

fou dc soo grams. 
En la tercera quinzena la ració es calculà a raó 

de 1'3 quilos per cap, o sigui per tots els porcs 

roo quilos cle xerigot i 13'33 de barreja, tocant 

ï' 4 quilos pe cap. El pes fou de 844 quilos i el 
promig individual 36'7 quilos o srgm un pro

mig de SS3 grams diaris. 
La quarta i última quinzena els porcells rebe

ren per cap r'6 unit~ts nutritive:;, que pràcti

cament es traduïen per 7'8 quilos de la mescla 

de 1 oo qui los de xerigot i 20 de barreja sòlida. 

El pes fou de 108r quilos i el promig individual 

·17 El s porcell augmentaren, terme -tnig, 6 6 

grams diaris. 
En resum, durant el període dc 6 dies, ]'¡tug

ment de pes fou : 

En començar l'experiència 
Al cap de dos mesos .. . 
Augment total de pes ..... . 
Promig diari .. . .. . .. . .. . 

En aquesta experiència els 
rt:n per cada quilo :le pes que 
quilo. el' aliments sòlids. 

Pes mitjà 
Pes del ¡rrup individual 

K11os 1\.iln~ 

362 JS'7 
roS;r: 47'0 

719 31'3 
1 r'g8 o'szr 

porcells consumi
a u gm en taren 2 '43 

1"- xperiència d'alilll enlació seca en porcells. 

Aquesta experiència és feta sense cap mena de 

xerigot i composta unicament d'aliments secs la 
bctrreja dels quals és la següent : 

Farina de gèrmens de moresc 
ile turtó de cacahuet. .. 

3S parts 
2S )) 

de manroc . . . 28 )) . 
de carn .. . . .. .. . .. . .. . 10 " 

Fosfat de calç .. . .. . .. . .. . .. . 2 )) 

E-1 grup d'animals constava de 2S porcells que 

a l'endejú del matí del 12 de gener de 1929, pe

saven en total 664 quilos o si gui un pes, per no
cl: ~s , de 26'4 quilos. 
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El meuja1 se'ls donava sec, però els animab 

t·~ trien aigua abundant a la seva disposició. 

Durant la primera quinzena la ració es repar

tia en tre · àpats, a raó de r'2 quilos per cap. En 

aquesta quinzena l'augmt.nt de pes fou de 7 qui

lo. per cap, o s igui 449 grams diaris. 

En la segona quinzena es va : ubministrar 1 '34 

quilos per cap i l'augment de pes de 9'r quilos. 

A la tercera quinzena la ració constava de r'g2 

quilos de la susdita barreja i el guany de pes 

per porc fou de 12' s, o igui de 833 grams diaris . 

En la quarta i última quinzena la ració fou de 

2 quilos ; t:l guany de 1 r quilos, que representen 

733 grams diaris. 
El creixement d'aquest grup es pot resumir 

així: 
P~s del grup Pe:, indiddua l 

Pes en començar l'experiència 
Pe5 al cap de dos mesos 
Augment total de pe· ... · .. . .. . 
Augment diari, promig ...... 

f{ i los I\. i los 

. 26'4 
66'o 

39'6 
o'66 

Experiènci.a d'e·ngreixam ent de nvdTissvs. 

El grup d 'animals d'experiència constava de 

13 nodrissos de 63'1 quilos de pes cada un. 

El racionament es féu - a base de xerigot de la 

llet aUlb barreja de 
, émola grumollada de moresc . . . . . . . . . so parts 

Farina de mani oc... .. . .. . .. . .. . .. . .. . so n 

Per cad:.1 roo litres de xerigot s 'hi afegia de 

20 a 2S quilos de barreja de moresc i manioc . 

Entre xerigot i a liments sòlids cada animal con

sumia diàriament 8'6 quilos. L'augment dc pes 

en la primera quinzena fou de 9's quilos, o sigui, 

633 grams diari: per cap. 
A la segona quinzena es subministrà diària

meu t II '6 quilos per cap i J 'a ugme.n t fou de 

12'6, o de 840 grams diaris. 
A la tercera · quinzena, Ja barn; ja d'aliments 

sòlids i xerigot fou modi-ficada. Per cada 100 li

tres de xerigot hi entra ·en 4S de la barreja de 
manioc i de blat de moro. Cada ·porc rebia 1 2'9 

quilos d'aliment i t:l guany de pes fou de 12 

quilos, o sigui Soo grcLms diaris.' 
En la quarta i última· setmana (xerigot 100 li

tres, barreja so quilos) els animals reberen 14'2 

quilos per cap i l'augment de pes fou de 7's qui

los, ·o de soo grams Lliaris. 
El resum de l'experiència és com segueix: 

Pes del grup Promig indi..-idual 
Kilos Kilos _ 

Pr:s en començar I 'experiència rrr9 63'r 

1991 104'7 
792 4.d5 

Al cap de clos meso · .. . 
Augment total de pes .. . 
Augment diari, promig ... 13'2 o'693 

Aquestes tres experiències 
des amb rigurós control. 

han estat realitza-
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L'adobada 

El rendiment i la qualitat de les patates o 

trumfes depenen de tres factors : de la prepa

ració de la terra, de l a sement 1 de l'adobada. 

Per reg la general, el sòl destinat a aquest cou

reu és ben treballat. A ixí mateix, es pot dir, que 

la . emeut utilitzada és coneguda, puix que cada 

any els pagesos qüe es dediquen a verdures pn

m"!renques les fan venir del país d'origén. 

Però hi h a una qüestió, la de l' adobada , que 

e.tcara no se li dóna tota la importànci a que me

reix. 

Per a la petata, com per tot altre cultiu, no 

es tracta pas d'adobar-la amb qual sevol adob, 

sil).Ó que cal un a adobada equilibrada correspo

nent a les necessitats d'aquesta planta. 

La patatera és des del punt de vista de l' ado

bada una plauta molt exigent, i si sense cap 

mena d'adob, en tots els terrenys pot çlonar una 

pob~·a coM ita, en canvi, quan els adobs li són 

oferts amb abundància produeix grans rendi

ments i ~ l s tubèrculs adquireixen un a g ran n

que a en fècula. 

L'extracció del sòl d'aliments fertilitzants, 

q\Ie realitza la patata és molt considerable. Tres 

n~il quilos de patates per hectàrea extreuen del 

sòl les segiients quantitats de principis fe rtilit

Z<¡nts : 

Azot ... 000 000 oo 0 /-00 0 00 00 0 ... 

Acid fosfòric 

Potassa pura 

Ca lç 000 000 · oo· oo· • .' . 00 ~ 00 000 00 0 

151 

s6 

273 
J 28 

quil os 

)) 

)) 

}) 

És de notar que la patatera és una planta voraç, 

puix que per a extreure els susdits element · 

del sòl no hi està més que dos mesos. Per cou

següent, cal que aquests elements siguin ràpi

da:.nent assimilables, i per això cal utilitzar els 

adobs químics . La potassa hi representa un pa

per de primer ordre. És l'element que la pata

tera demana amb més quat!titat. 

La manca de potassa assimilable en el sòl 

disminueix el rendiment de més de la meitat. 

de 

17ï 

les patates 

La pota ·sa augmenta la precocitat, la qualitat 

dels tubèrcu ls i la residència a les malalties. 

' ombroses experi ències ha n confirmat aquests 

fets. Veus:en ací una: 

Hendiment 

Parcel·la núm. 
Patates per hect. • 

A do b ada Crosses Petite~ 2_u~~ 

I. Fems 30.000 quil os 

2. La mateixa femada, 

més 150 quilos 

d'azot 

3. Ig ua l femada que 

l'anterior més 300 

qui los de sulfat de 

66 

potassa III 13'4 130'4u 

La sement utilitzada era _la Royal Kidney. 

Veus ací encara una altra experi ència de la 

mateixa naturalesa : 

Parcel la núm. 
Ado bada 

p~ he ctàrea 

T. zo.ooo quilos de fems 

2 . A mb fems més 250 quilos de 

sulfat amònic i 250 de su-

perfosfat 00. 00. 00. 00. 00. 

3· A1nb fems més 250 quilos de 

sulfat amònic, 250 de su

perfosfat i 300 de sulfat 

de potassa .. . 00. 00 • 1 00. 

nendimeot 
per he ct. • 

~~ 

55 

71 

IIS 

La sement era la Flucke anglesa. A notar que 

la influència de la potassa ha esta t notable e11 

el vo lum dels tubèrculs. Per 15 quintars ban 

clonat : 

Tubèrculs molt grossos 

Grossos 

mitjans 

petits ... 

minúsculs .. .' 

grossos 000 000 

Secse votasaa Amb potassa 
Kilos K ilos 

75 ros 
390 720 

735 ~55 

210 ros 

90 15 

390 720 

r.ooo r.soo 

Com es veu, els adobs potàssics actuen 110 

tan sols augmentant la quantitat total de la co

llita, sinó augmentant també la proporció del s 

-



tu:J~reuls gro:-.sos, cosa que té el seu interès_. 

Finalm<:nt, podem eitar cneara u na a ltra ex

pc:· i~ncia qtH.: \'e a ra t ificar les p receden t s : 

1. Sens<: adob 

A <lobada 
pt"r l1 ~ et;. r~:l 

::?. Amb adobada incomple ta_ com

prenent : 

6uu quilo.; d'escc'>ri~s 

200 íd. dc sulfa t Hm,)n ic 

JOO íd. dc nitrat dc ca lç 

Igua l adobada que 

-¡ 

\ 
l'a nterior 

JJH~s .)UO qu ilos dc s ulfa t cl c 

potassa 

Ucndimcnt 
per hect! 

()uinl ,. ns 111. 

::!24'7 

Les aclobarlcs pe r a ls ca mps de patates, 

ul tra e ls adob ·; mi ne ra ls, serà conve nien t por

ta•·-hi fe ms en quan l it'tt dc .15 a 20 mil quil os 

p<:r hec tà rea . 1..T na adobada exagerada a mb f e m s, 

sol ca usar un desenrotll o massa accentua t dc les 

t iges i full es de la trumfera , amb retard a ment 

cons i<krable dc la form aciú i ma turita t del s tu

b~rcu l s. 

{ lna ad.tb;td t in tegral, ultra els f<: ms, se n a : 

1uu qu ilos de s ulfa t d 'a múni c o cl e nitrat dc: 

ca:ç o de sosa ; 250 quil os cle s uper fosfa t o es-
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c<'>ries 300 quilos tle dorur de potassa o sulfat 

de potassa. 

En els terrenys pobr es en ca lç serà conve

nient fer-hi una calci nada a raó de 1 .ooo a 2.ooo 

qu ilos per hec tàrea. Per a ls cultiu s pr imerenes 

serà millor que b calç s' hag i escampat en el con

reu anter ior, pui x que de l co11 t rari , la pell de 

le . .; trumfes seri a massa g rui xuda , cosa que el 

mercat assenyala com un a tar a. 

E ls adobs· quími cs pod ran escampar -se a la 

,·ole ia i enterra ts en ·la treball ada precedent a la 

pla n tac ió . Pel que a fecb els adobs azotats ní

t ri cs , com el nitra t de sosa , caldrà apl ica r-los 

en cl ucs vegades en el p runer 1 en segon bi

n atge . 

U na bona pràcti ca gene ralitzada entre els hor

ta lan s que es cl ediqne11 a verdures pr imerenques 

és la d' esca mpar l' adob a l m om ent dc la planta

ció . E n el solc obert per a r ebre els tubèrcul s es 

posa entre dues p at :1 tes un _g ra padet d'adob, te

lllllt com pte, però, que í' adob no est ig ui en 

con tade a mb la pa tata , puix que a lg un s gèr

me ns podri en crc: mar -·sc . 

E . :SUH.EDA 

Els paràsits de l'albercoquer 

E. NT RI\ les mal a lti es que pol sofrir l 'a lbcrco- · 

quer, moltes d 'elles encara m al conegu 

cle-;,· fi gura pe r ordre d'importà ncia la cau sada 

p..:r la <ononili an, que ataca les fl or s i els brots 

d ' un a ny . L a presència d ' aques t p aràs it és cons

t an t en la majoria de comarques on es conrea 

aquest arbre . E ls at acs d 'aquest paràs it sembl a 

que són més frqi.ients i de major extensió en 

les plantacions de les valls , que en les de le 

cos tes . Els arbres vells són el s preferits pel pa 

ràsit, però a ixò no vol dir, que el s arbres joves 

E: n s ig uin exempts . 

I.a infecc ió de les fl or s es r ealitza peï les es

pores , les c¡ual s durant l'hivern ~són emeses e n 

g ran s qua ntitats rJels fruits de br m1quillons asse

ca~s que l' any pas.>at f0ren envaïts pel pa ràsit. 

La prod ucció cl' espore." é:. su scepti ble de pr oduir-

sl.! en q ttabevol t em ps dc la ta rdo¡; i de l ' hiYer n, 

de forma que in clú s en ·els m esos dc desembre i 

gener s 'han observat espores del fun gus mo

níl i a . 
E l tracta ment prevent iu, cl ones , h a de consis

tir a cremar tot _? e ls r e sid us de la poda i els 

fruit s caig uts . Aquesta pràctica, s i la r eal itY.en 

tots els' arboricu ltors , és cl e g ran s efectes . D ts

prés cal oper ar el pr imer tractament a mb solu

cions cúpriques o s ulfocà lc iques i de preferència 

el suc bordelès -u n poc aba ns de la fl orida , tor

na nt-l o a r epetir al cap de quinze dies . 

U na a ltra m ala ltia no tan perill osa com la 

c<JLoni lian és el "coryneumn. o obs tant, eles del 

p unt de vista econòmic, t é la seva importàn

cia. El carineu es caracteritza p els seus a tacs a 

la fruita , per a fer-la caure aba ns d'hor a i li 
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d{¡¡;a un dspectc ronyós. La intensitat de la ma

laltia no és igual en totes les region~ , i àdhuc 

en una comarca d ifereix molt d'un a altre terme. 

El tractament contra el carineu s'ha de realit

zar un mes desp rés de la florida, en el moment 

qué' els •fruit s són de l volum d'una oli va. Sem

bla que un dels líqui :ls que va millor és el suc 

b'líde!ès, puix a lmenys té l'avantatge de per

durar més temps en els òrgan s de l'arbre que 

!e,; so lucions sulfocàlciques. El fet que el suc 

bordelès pugui tacar la fruita ~embl a que no té 

importància, puix que des del moment del trac

tament a la collita hi va n tres mesos aproxima

dament, temps suficient per tal que la renova

ció dc teixits del fruit faci desaparèixer les ta

ques que es poden c:1 usar. 

Les orugue.> ((Chei matob ia bru ma tan, ((Riber

nia defol iaria» i la de l ((Lymantria disparn, po

den causar danys considerables. En aquests úl 

tims any · moltes comarques han sofert g reu

ment d'aquests paràs its 

Contra aquests es recomana habitualment l'ús 

d' una substància Yi sco::-a, que a manera d'aye

lle..; d'untura o pegat. es coJ.loca en la soca de 

l' arbre per tal d'impedir que les cuques puguin 

arrib.t r al brancatge , in~pcdint a l mateix: temps 

que es pugui realitzar la posta. El mes dè de

sembre ~embla ésser el temps apropiat per a 

co ].] ocar dites anelles, teni11t compte que roman

guin \'iscose.s durant tot el temps útil, és a dir, 

fin s a p rin cipis de febrer. 

Aques t mateix tractament evita que un esca- , 

r abat, el ccPeritelus g ri susn , molt abundant en 

terrenys sorrencs, pugi a les branques i es men-

gi els ull s dels brots. A quest escarabat és molt 

perillós en els albercoquers joves. 

L'inconvenient principal del tractament que 

s' ha elit, radica en el fort preu a què resulta, de 

forma que quasi és inaplicable en arbres vells 

que, pel g ros perímetre de la soca, s'ha de me

nester un a g ran quantitat de medicament. En el 

cas d'baver- ~e de tractar arbres d'aquesta men a, 

llavors es pot recórrer a un al tre tractament moll 

eficaç. Aquest tractament ha d'ésser a base d'ar

senicals barrejats amb el suc bordelès. Alesho-

res aquest tractamen t té el grandiós avantatge 

de combatre al mateix: temps tots els enemics de 

l' ~dbercoquer. La solució bordelesa-arsen ical pot 

ap licar-se en el moment d'aparèixer els primers 

brots, o sigui unes tres setmanes després de la 

fl ~rid a . 

La forn1ació de prats naturals 

E LS pmts n:.tlura! s es formen . deixant en 

goret els camps que s 'han conreat, de 

manera que es vagin cobrint d'herbes sense que 

el pagè.· hi in tervingu i ni tan sols sembrant-hi 
llavor. 

En algunes comarques el prat na tural es fa 

després de conre:1r-lo cinc anys i seguint una 

rotac ió de ci\·ada, trumfes o patates, blat i 
prat. 

El prat espontani t~ l'avantatge de no ocasw

nar cap despe a de treball ni de sement, però al 

CO!itat d'aquest a\'antatge té molts inconvenients. 

E n primer ll oc les plantes espontànies produei-

. xen poca quantitat de farratge i aquest és de 

mala quahtat. E;1 les comarques primerenques 

l'única lla\·or que s 'aLOStuma sembrar és la re

collida en els pallers, producte de la desgrana

l'ió de l'herba que hi hav ia, la qual, nascuda 

se.1se intervenció de l'home, o fent dotzenes 

d' :.1 y :; que no s' l1a renovat el prat, encara que 

en. el seu començament s' hagués sembrat amb 

llavors ap ropiades, r"'.>U I ta pràcticamen.t igual 

que en el primer cas, puix les herbes espontà

nies poc a poc han a nat suplantant Ics bones 

llavors sembrades. 
Els prats naturals s'han de formar amb lla

vors que produeixin un fort rendiment, com

postes de gramínies i de lleguminoses, en pro

porcions diverses . 
Quan es vol fer un prat de curta duració s'han 

de sembrar el 90 per roo de trefles i el 10 per 

100 fenasses (gram ínies). Posarem tres exemples 

de bon a barreja de llavors : 
Primer : Trefle roig, 90 per J oo ; Ray grass 

o maragall, el 10 per 1 00 . 

Segon : Trefle roig, 90 per wo; dactila, ro 

per 100. 

Tercer : Trefle roig, 90 per 1 f~nassa, IU 

per 100. 

El trefle ro1g es propaga en qualseyol terreJJy, 
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menys t iJ els humits . En aquests últims ter

renys el trefle roig es.pot reemplaçar per trefle 

híLrid . 
El ray-grass r¡ maragall prefereix un terreny 

lleuger i calent.; la fcnassa, una terra humida; 

la dadi la, un terreny normal. 

Pel s prats d'una duració de quatre a sis a nys 

s' han de se mbrar el· 70 per roo de trefles i el 

30 per Ioo de fenasses. \eus ací algtules fór

mules. 

1 . " Trefle ro1g. 
Ray-gras.· ita li à o maragall. 

Dactila. 
Ci cada groga. 
F enassa. 

2." T refle rOig. 
Tel. híbrd .. 
Dactila. 
Ray-grass . 
Fenassa. 
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Es sembrarà en dues vegades, primer les lle

guminoses i després les gramínies . 

Les despeses de llavor i preparació de la ter

ra 1 ement quecle11 compensades dc sobres amb 

l' augment de la collita del primer any, de ma

nera que là major quantitat i qualitat dels al

tres anys del fenc obtingut representen un gran 

avantatge. 
En el mateix de la sembra, els prats natu

rals es poden dallar a l'estiu i e ls anys següents 

permeten realitzar de tres a cinc dalls. 

Els explosius agrícoles 
I 

Data de molt temps l'ús dels · explosiu ..; per 

clcfondar els terrenys i fin s per a realitzar llaura~ 

eles profundes. Es comença per a fer forats a la 

terra a profunditats convenients; després s' hi 

posen cartutxoc; de dinamita o altres explosius 

i la metxa es relliga a un cordó Bricldord. Quan 

s' han coJ.)ocat tots els cartutxos s'encén l'extre

mita t del cordó, i els explossius amb la seva 

acció remouen un g ran volum de terra . 

El procediment d'explosió té 1:'1 gran avantat

ge dc no haver de menester aparf:!Us complicats, 

de poca mà d'obra, d'é ser un treball ràpid i ba

rat. Aquest procl:'climent és força comú al Canadà 

per artigar boscos, a Bèlgica i Alemanya en els 

terrenys pantanegosos. 
A Catalunya on més de la meitat del sòl és 

pedregós i ple de r.oques el sistema de què venien 

parlant podria aplicar-se, creie111 nosaltres, amb 

pro-fit. L'explosiu agrícola· permet esmicolar Íes 

roques i cultivar el terreny que é:questes ocupa

paveu. Si les . pedres són superficials es poden 

disgregar provocant l'explosió coiiocant l'explo

s iu dessota de la pedra. Per cada metre cúbic de 

roca s 'han de menester de clos a tres cartutxos 

de dinamita. Quan les roques són enfouzades a 

terra, cal fer un forat fins arribar sota d'elles i 

posat allí els cartutxos. 
S'ha de tenir present que la llargària de la 

metxa ha d'ésser suficient per a èouar temps als 

obrers de fugir lluny del lloc on poden arribar 

els efectes de l'e,p!osió. 

L'explosiu agrícola dóna ta mbé bons re. ultats 

en la prep~ració de les plantacion s . Es fa un 

clot de 70 a ~o centímetres, en el qual s'hi ilitro

clueix un o do cartutxos, segons la consistència 

de Ja terra. Per regla general, q.m111 més gran é. 

la profunditat menys a mple res ult.a el forat. El 

cartutxo es coJ.I oca al fons del clot que s 'ha co

mençat amb la barrina o altra eina; al damunt 

del cartutxo 'h i posa una mica de terra fina, 

la qual es pitxarà una mica i després s'acaba 

cl'omplenar el .forat amb la terra que es té a 

man . La metxa de 75 centímetr~s de llarg triga 

un min ut just a cremar-se, temps : ufici ent per 

a. posar-se fora de perill. 
Al moment de l'explosió s 'aixeca o queda re-

- moguda per cada cartutxo un metre cúbic ell: 

terra a proximadament i a més, al voltant del 

clot, queden set o vuit metres cúbics de terra 

més o menys esquerdada. 
Després de l'explosió no s' ha r1c tocar res i els 

gasos que es desprenen mataran tota mena d'in

sectes i de cucs dl:' la terra i aquests animals ser

veixen d'aç1ob. A l cap de pocs die e::( pot treba

ll ar la terra somoguda i comença.'· la plantació. 

L'explosió agrícola permet oó1ir camins en 

terrenys pedregosos i de cervell :'le gat als arbres 

i altres plantes. D'altra manera , és impossible 

que le. arrels puguin fer-se pas :t través de les 

roques. 

EuoAr.n FREIXES. r .\ RMO TERA 
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La vaginitis granulosa de les vaques 

L A vaginitis gran ulosa entra a un estable 
per portar la malaltia un a vaca que s 'ha 

comprat o per altra que ha estat muntqda per 
un toro al qual se· l'ha encomanat cobr~n t va
ques mala ltes. 

Una sola- vaca malalta contagia totes o qua
si totes les seves companyes . La p ropagació de 
la malaltia es r e;:¡ litza pels fems i pels jaços. 

E ls símptomes de la vaginitis granulosa co
mencen per manifes tar-se en la vulva o natura, 
la qual es troba congest ionada, augmentada de 
wlum i do lorosa. Separan t els llavis de la vulva 
amb els elits es veu que la vagina és molt ver
mella i tota la mucosa sembrada de granets 
blancs, transparents, de la grandària d' un cor
nell d'agulla . Més tard la mucosa vaginçtl aga
fa un· .color gris groguenc que contrasta an:ib el 
color ro at de les vagines sane . Al cap d 'alguns 
mesos, per Ja vul va o natura raja un líquid 
llefiscós groguenc, principalment durant els es
forços que la vaca fa per orinar. 

En el toro s'observa una inflamació del fono, 
roílgest ió de la verga i a vegacle d'aquest òrgan 
raja una mica de suc sembl ant al que raja de 
la natura de la vaca. 

E l vaquer o ramader que té els animals san 
ha de procurar que la vagin itis granulosa no 
entri mai al seu estable. Això és relativament 
fàc il, principalment per aquells que t inguin toro 
propi no han de recórrer a fer muntar les va
ques per un altre sementa l. 

Si, pel cont ra ri, ha de menar les vaques a 
un toro que no sigu i seu, el ramader no deurà 
ten ir peresa d'anar personalment a examinar el 
toro, que coneixerà si està sa o malalt per la in
flació del fo rro. 

També pot clonar-se el cas que el toro essent 
propi cobreix i ultra les vaques de la ma$ia, les 
vaques de ls veïns . En aque t cas caldrà exa
minar bé les vaques aban de deixar-les cobrir. 
,'i · alguna vaca està malalta o ho sembla, no es 
deixarà cobrir, i an:eu per on hagi passat i es
tat es regarà abundosament amb Jisol, en solu
c~ al ro per roo . 

Quan sigui necessari comprar una vaca, 
aquesta no es barrejarà amb les altres fins al 

cap de tres setmanes. Solament llavors, Sl no 
presenta cap símptoma de la malaltia, es posarà 
al costat de les altres. 

En el fet que la malaltia aparegui en l'esta
ble caldrà prendre mides molt enèrgiques per 
ta l d'evitar la propagació de la malaltia. Tota 
nca malalta de vagi nitis granulosa serà. menada 
de seguida a un local separat de la vaqueria. El 
lloc que ocupava la vaca malalta serà desinfectat 
r i.sorosament, netejant primer amb aigua caleuta 
i després durant tres o quatre dies dues vega
eles abundants de lisol al ro per roo. 

Al local on e· posi la vaca malalta solament 
hi entrarà una persona, i si pot ésser, que aques
ta no hagi de freqüentar mai I' estable on hi ha 
les altres bèsties bobine:, petites -i grosses. Sí 
això no és· possible, a l 'ent rada del local que ser
veix d'infermeria hi haurà uns esclops que cal
çarà i descalçarà la persona infermera . 

Les vaques afectades de vaginitis granulosa 
hauran de tractar-se amb molta constància, puix 
que la malaltia és rebel i no cedeix fàcilment a 
les medicines. 

E l t ractament haurà de practicat-se a base 
d'ònil s especials, ja que les injeccions vaginals 
de solucions antisèptiques causen esforços ex
pulsius, i les vacunes no han donat resultats po
sitius. Els òvuls es com po en de mantega bar
rejada amb baciJ.lol, blau de metílèn o ictiol. La 
mantega fon a la temperatura de trenta graus. 
A la mantega barrejada amb un antisèptic se 
li dóna la forma d'un ou de gallina i es posa 
al fons el~ la vagina. La mantega poc a poc es 
va fonent i la seva acció és més duradora que 
les injeccions. L'ou de mantega es renova cada 
dia, fins a la curació completa o fins . que la va
ginitis no havent-se vençut no queda altre re
mei que menar la vaca a l'escorxador. 

Les conseqüències de la vaginitis granulosa 
són nefastes. Provoca l'avortament, impedeix la 
fecundació i disminueix i atura la secreció de 
la llet. Totes aquestes malifetes s'atribueixen a 
la vaginitis granulosa, per més que el professor 
Mossu, d' Alfort, pensa que la infecunditat en 
la majoria dels casos és deguda a la presència 
de quistes a l'ovari. 
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Els . mecantsmes dels adobs 
,. . 

qutmtcs 

L' l,S resultats contradictoris que obtenen 

L molls pagesos amb el. adobs químics són 
deguts a la ignorància parcial de llur actuació. 

L:t terra, agrunòmicamen t parlant, no és sols 

U!la matèria de diverses propietats físiques i 

químiques, sinó que apareix: com qualsevol vi

vent, puix que els microorganismes que conté, 

de múltiple naturalesa i en presència de la com

posició química del terreny, de la humitat, de l 

calor i de l' aireació obren respecte les plantes i 

!'Cf~ons cada espècie de diferent manera. És a 
el i!., la lerr2. no és pas cosa inerta, sinó vivent: 

1:o dóna pas fenòmen ;; senzills, sinó complexes. 

Degut a la complicació dels factors que com

posen i intervenen en aixt) tan senzill en apa

re:lça que a1iomenem terra, l'agri cultura no ha 

progressa t com la indústria. I és que en aques

ta branca de la producció els mecanismes són 

més uniformes i menys complicats que en agri

cultura. A més la uniformitat i reducció de me

canismes i el fet principal que la indústria si 

gu i un producte humà, determina una seguida i 

un:1 identitat en l'estudi, que a hores d'ara no 

ha esta i pòssible en agricultura. Un teler, una 

m~tqnina, una locomotora, funciona de la ma

teixa manera a Bèlgica que a Catalunya. Però, 

les mateixes terres el 'un terme i fins di verses 

parceJ.Ies d'un camp mateix: ofereixen una di 

versitat funcional que no té comparació amb els 

mecanismes industria ls . 
La uniformitat dc funcionament ha permès a 

la indústria el e reg istrar els fets i cient ifi.car-los, 

mentre que la diversitat agrícola i llurs contra

diccions han constituït un obstacle per a la cièn

Cla. Per això l'agricultura és .encara més art 

que. ciència i el progrés tant deu a l'observació 

co1,1 a 1 'exper~mentació. Els experimen ts es so

len registrar i comentar ací o a fora ; les ob

ser\'acions solen restar personals i sense o amb 

poca continuïtat. 

Des de r9r2 l'Institut Internacional d'Agri

cu ltura de Roma s'ocupa amb intensitat del pro

blema dels mecanismes dels adobs químics, trac

tant d'ins taurar un treball d'organització que 

respongui a aquesta finalitat. Pel que afecta a 

Catalunya i dintre l'esfera de modèstia que li 

correspon, la Mancomunitat e preocupà fonda

ment d'esbrinar la qüestió, eles del punt cle vis

ta pràctic, repartint en nombroses comarques de 

Catalunya el - camps experimentals, alg m1 s dels 

quals clonaren òpt ims resultats. 
La ignorància dels mecanismes del~ adobs quí

mics no vol dir que s'hagi d'excloure del con

reu. E l contrari les ob ervacions ben fetes per

metran a l 'agricultor de saber la quantitat que 

ha d'uti litzar i la mena q11e per una planta de

terminada dóna millors resultats. 
Per als químics, en l'acció dels adobs hi Jn

tervé en primer lloc 1a calç, l'argila, lJàcicl car

bònic, que resu lta de la ·descomposició cle les 

substàncies orgàniques del sòl, com són els fems 

i a ltres adobs orgànics. La calc; coagula o gleva 

l'excés d'argila i fa que les matèries orgàniques 

puguin ésser assimilables. L'argila esdevé cada 

dia més important a mida que progressen els co

neixements de quíniica coJ.l oïda l, puix: que ds 
col·loïdes argilosos comanen les propietats físi
ques dels sòls i el mecanisme de llurs poders . 

absorbents. L'àcid carbònic és molt abundant, 

si la terra es manté ten a irejada ; la seva im

portància està en què afavoreix: la solubilitzaci6 

i absorc ió de ls adobs químics per tal que les 

arrels puguin nutrir-se. 
Mentre l'actuació dels adobs quumcs continuï 

essent-nos en sa major part desconeguda, cal

drà aprofi tar les experiències concretes i no obli

dar que l' adob orgàn ic és igualment imprescin

dible, com així mateix: les treballades, per a ob

ten ir bones collites . 

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

''·NITRO GIN A'' 
Demanin referències preus a: FRANCESC ESPINAS 

i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i 
una gran producció d'ous en les gallines 

J. A. Clavé, 17 - Telèfon 12.202 - Barcelona 



UNA MICA 

EL f-(0\'ELL DE LES MO~GETERES 

El rovell és difícil de combatre. Un tracta
ment, però, que diuen que .va bé, és l'aplicació 
del suc bordel ès, preparat de la ·egüent ma

nera: 
Per una u11a solució de 1 0 litres dissoldre-hi 

200 grams de sulfat de coure en 9 litres d'ai
gua. A part es fan apagar 100 grams de calç 
regant-la amb una mica d'aigua, com fan els 
p·!letes, després d'afegir-hi un litre d'aigua, dei
xatant fortament fins a obtenir una llet de calç 
en la di. solució de sulfat de coure. L a •solució 
es tarà ben preparada c¡uan el paper reig torna
~o l mul lat en la solució es tornarà blau. 

L'ALTTSA DE LES COLS 

L'altisa és un petit iu se.cte que rosega el pa
rè!lquima dels coti ledons i de les fu lles tend res 
de les cols i d'altres plantes de la família de 
les crucíferes. 

En els anys cie secada les pèrdues són molt 
grosses, puix que a vegades l 'alti. a mata totes 
les cols que s'acaben de plantar. 

L'altisa defuig i t~m totes les ·ubstàncies 
amargants, com també la humitat. Per con ·e
güent, s i es pot, es regarà sovint la plantació 
i es practicaran acabades més sovint . . 

Les plante s'empolvaran amb l'insuflador 
amb una barreja de gu ix, calç viva i sofre . 
Aquest tractament s'haurà de repetir sovint. 

EL SEXE DELS COLOMS 

A cop d' ull a vegades no e · pot discern ir el 
sexe de ls coloms. És per això que es recomana 

el següent procediment: 
Per reg la general quan dos colomins són en

cara al niu, . olen és. er un mascle i l'altre fe
mella. Quan s'allarga la mà amb aire d'agafar
los, el masc1e s'aixeca, eriça les plomes i repica 
el bec, men tre que la femella s'aixeca lleugera

ment i no sol fer altre moviment. 
En els adults es pot agafar el colom per les 

ales amb la mà dreta i sostenir el cos amb la 
lli.'t esquerra . Si es retira bruscament la mà es
querra l'animal actua diferentment, segons el 
!->e xe. Si és un mascle bai xa la cua o la té bai-

DE TOT . 

xa; si és femella aixecarà molt la cua. :\quest 
a ixecament de la cua no dura més que un ¡ns
tant. 

Si a Ull colom .ce li r-osa el cap sota l' ala, la 
fe mell a deixa fer, mentre que el mascle en pro
testa. 

En el mascle les carúncules o carnositats del 
na~ són més fortes que en la femella. 

Les plomes de la cua del mascle !'Ón brutes i 
arrossegades. 

Si es posa davant per cht\'ant un parell de mas
cles, e~ barallen ; s i són dues femelles es donen 
~ l gu n.es picades, però sense fer-se gaire mal. 

LA CLOROSI DE LhS V 11\'YES 

Durant la vegetació la vinya sofreix altera
cions degudes a invasions criptogàmiques o pa
rasi tàries i a insectes contra els quals l'existèn
cia d'una pila de remeis aplicats oportunament 
poden combatre- les amb èxit. 

La clorosi és una malaltia que no és pas cau
sada per cap paràsit del regne vegetal o animal, 
ni pels atacs de d iversos insectes, sinó que reco
neix una causa fisiològica. Aquesta malaltia és 
pròpia de les vinyes ameri canes, mal adaptades 
a un terreny ex cessi va ment calcari .. 

La cloros i es desenrotlla amb més intensitat 
en e:s sòls calcinosos, on la calç s'engruna fà
cilment; la malaltia és tant més greu quant més 
carregat de calcari és el terreny. 

L'espècie de cep també influeix notablement 
en la gravetat de la malaltia. Així, els ceps Ber
landieri són menys sensibles a la clorosi que 
e;s l<iparia, els quals a seguit en queden molt 

afectats. 
A l'estiu la clorosi es presenta en estat més 

agut que en les altres temporades. La vinya té 
un aspecte degenerat ; les fulles són groguen
ques, els branquillons ressecs, la floració magre 
i en molt casos no es produeix. L a manca de clo
rofila en la planta compromet la seva existcncia. 
~o obstant, a més del calcari hi ha altres 

causes determinants de la clorosi, com són un 
excés d'humitat, els atacs de la fil.Joxera i de la 
podridura. Per a l'excés d'humitat el drenatge 

és el tractament més apropiat. 
l. n dels tractaments que donC:Jl més resultat 

consisteix a tirar al peu de cada cep un litre: 
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cl'una . olució de B quilos de sulfat de ferro dis

so lls en 100 litres d'aigua addicionada amb 5 

qudos d'àcid sulfúric. 

L' ASSECAME::\T DELS BH.AI\'QU ILLO:\'S 

DEL PRESSEG ER 

El presseguer en la seva infància, quan no 

rep cap tractament, comença el 'assecar-se per la 

pmlta del s branquillons. Cada any el nombre ·de 

branquillons secs augmenta i a l cap de vuit o 

deu anys l'arbre es queda sense cap branca 

V l \'él. 

La causa d'aquest as. ecament és deguda a un 

fungu s anomenat Corylll'llll1, paràssit_ que ataca 

també a les fulles i els fruits. El Coryneum en 

atacar els branquillons verd s produeix petites 

taques brunes, pr:r les qual s sol rajar goma. Si 

la laca volta el branquilló, a la manera .de co

tTPtgeta el branqu ill ó mor. • 

.'ovint el paràssit en comptes d'atacar· el bran

quilló es fica dintre un ull, i aixó a l'hi.vern, en 

qual cas, l'ull, a la primavera no brotarà pas. 

Molles vegadc.-; en el lloc on hi ha hagut el fun

gus es forma un xancre . 
Per consegüent un presseguer que els joves 

branquillons siguin cada any atacats pel Cory

neum no triga pas a morir. 

Com hem elit, el Coryt1eum ataca també les 

fulles en les quals comença per fer-hi una taca 

bruna, rodona, voltada de roig. La part bruna 

o fosca· s'asseca promptament i cada taca es con

verteix en un forat. 
Finalment, el Coryneum pot atacar el pedicel 

dels prèssecs i fer-los assecar, i fins el mateix 

presseguer, el qual en tot o en gran part és mar

cat de taques brunes i a. cada taca s'hi forma una 

secreció gomosa. 
Cada taca causada per la malaltia en els ulls, 

els branquillons, a les fulles i els fr_uits assenxa

b ! 'indret on el fungus o espora dél mateix s 'ha 

i nstaJ.Iat. Les espores són produïdes pel fungus a 

la superfície de let:¡ taques, durant Ja primavera 

i ~stiu. En la goma que recobreix els xancres les 

espores s 'hi troben abundantíssimes. Les espores 

que passen l'hivern en l'escorça al final del ma

tei~ germinen. Per consegüent cal sulfatar els 

branquillons del presseguer quant més avi.at mi

llor a seguit de la caiguda de les fulles, i en 

temps assoleiat, de manera que l'arbre durmlt 

tot l'hiven quedi com pintat de sulfat. 

Per això caldrà utilitzar brous alcalins em

prant la següent fòrmula: 

Sulfat de coure ........ ... . 

Calç ................. . 

Aigua . .... . ........ . ..... . 

de 2 

de 4 
a 5 quilos 

a 5 >> 

roo litres 

AGR!Cl'I.Tt;R.-\ I R .\~1.-\f > ERIA 

Aquesta solució es pot fer més adherent afe

gint-hi so grams de caseïna, o altre adherent. 

Si els arbres són atacats pel pugó verd s'afe

girà a la solució esmentada 5 litres de petroli. 

LE~ FOR1IIGCE. ' DEL. MADUIXER. · 

,' ovint es pot veure com el. maduixers són 

invadits per formigues i les plantes el mateix 

temps anèmique ·. 
La culpa d'aquest malifet s'atribueix a les 

formigue i no són el les qui maten la planta o li 

priven de produir. 

La causa de la malaltia dels maduixers és el 

pugó. Les fonnio-ues ' 'an sempre allà on hi ha 

pugó, per la raó que els susdits insectes se

greguen una substància do lça de la qual les for-

migues en són golafre . -

El pugó !''instal-la en la gemma o ull central 

del maduixer, a la ba~e del pecíol, xuclen la saba 

i d'aque ta forma afebleixen la p1anta. El pugó 

s'amaga en el munt de terra que les formigues 

han fet. 
Per a co mbatre les formigues, no cal atacar a 

elies, sinó el pugó, puix que és aquesta i no 

les formigues el ca usant de la malaltia. Per al

tra part, en tota. pl anta que no hi hagi pugó, no 

hi han for¡nigues. 
El millor remei és polvoritzar amb pols de pi

retre la part central de la planta i dintre el 

munt de terra on s'amaga el pugó. 

Els tractaments líquids no Yan de bon tros 

ta>1 bé com la polvorització seca, principalment 

cle pi retre. 

MENGEU FRUI'fA I PLANTEU 

FH.UITERS 

La fruita és nua base d'alimentació tant per 

la seva composició química com per les seves 

qualitats que . obren favorablement en l'orga

msme. 
S'ha de menjar fruita perquè facilita l'assimi

lació, tot impedint els dipòs its d'àcid úric i per

què evita que l'estómac realitzi fermentacion s 

noctves. 
La fruita convé principalment a la gent de 

ciutat d'oficis sedentaris, gent que va vestida, i 

principalment · als que treballen amb excès. 

N'han de menjar els reumàtics o gotosos, els 

que pateixen mal de pedra i totes aquelles per

sones que ultra alimentar-se abundanment con

sumeixen menges fortes . 
El sucre de la pruna, pera, poma, prèssec i 

altres fruites, conté en la seva polpa de sis a 

"'nt per cent de sucre, a més d'altres substàncies 



nutritives com materies azotades, grasses, go

mes, ceJ.lulosa i àcids diversos. 

S'ha de menjar fruita perquè conté una gran 

quantitat de vitamines , substàncies que fixen la 

ca lç en els osSOS1 regularitzen la nutrició i exal

ten l'assimilació. 

Per a menjar fruites, per tal que la fruita sigui 

abundant cal plantar frui ters i tenir bona cura 

dels mate i xo s. 

Les gran s prod uccions solen anar acompanya

des de tècnica avançada, de rendiment normal i 

al mateix temps impedeixen que a)tres pa~sos 

puguin convertir-se e:1 importadors de fruites, 

com acaba de succeir amb les pomes de Calífòr-

nia en el nostre mercat. 1 · 

CAVALLS I TRACTORS 

A l'Escola de Grignon la jornada d'un tractor 

amb conductor ha costat, en 1928, r98'ro francs; 

la jornada del cavall 17'85 i la del conductor 

26'75 francs. _ 

En la majoria del s casos un carreter conduint 

tres cavall s, llaura aproximadament 33 àrees per 

dia i per consegüent un a hectàrea de labor ve 

a costar : 

3 jornals de 3 cavall s a 17'85 francs 53'55, 

multiplicat per J, 1Go'65 francs. A mé. 3 jornals 

d'home a 26'75, 8o'25 francs. Total, 240'90 fr .. 

Per 240 '30 francs un tractor llaura més d'un 

j-:>rnal, puix que llaura fàcilment en 12 hores 

i 9 minuts 3 hectàrees, o sigut que la motocul

tura utilitza tres vegades menys de personal i 

costa tres vegades menys car que el treball d'aní-

mals, ja que en igualtat de despesa, el tractor 

treballa tres vegades més. 

La conclusió que s'imposa és que en les pro

pietats on pot utilitzar-se fàcilment el tractor, 

aquesta màquina rebaixa el cost i que els cavalls 

o altres motors de sang, tan sols deuen utilitzar

se en els treballs i en les p ropietats on per d 1-
v·~rses causes el tractor no té encara aplicació . 

• 

PER A EXCITAR LA GAT\"A DELS PORCS 

L'engreixament de porcs deu ésser portat de tal 

manera que ni un sol dia el animals deixin men

jar a l'obi. Per altra part, per tal que l'engreixa

ment sigui beneficióc; és imprescindible racionar 

intensivament. 

En la pràctica, sovint l 'engreixador es t roba 

a111b què els porcs perden la gana. És llavors que 

cal utilitzar tots els procediments necessaris per 

tal que els porcs la mantinguin, sora pena de què 

el pes dels an imals no augmenti, a pesar de con

sumir diàriament certa quantitat d'aliments . 

U n dels procediments millors per a excitar 

l'apetit consisteix en donar per porc una o ducs 

aimostes de civada salada. 

Dintre d'un pot o galleda es po:;a una capa 

eh~ civada, la qual s'empolvora amb sal; damunt 

d'aquesta capa una aílra en la mateixa forma i 

així successivament fins que es té la quantitat 

ll ecessària per uu parell de dies. Immediatament 

e.:; ruixa .:tmb aigua apretant bé la massa. Al cap 

de poques hores la massa de civada empapada 

d'aigua ha augmentat molt, i des de llavors es 

pot clonar als animals. 

N ·o T I C I A R I 

EL,' JNCENDH" DELR BOSCOS 

l:io era esvait encara el rec01·d sin i tre de le Gavarres 

'Ille la pietat ha endolcit, 1uan arriba la nova del estralls 

r•ne acaba de fer el foc en diversos termes de Girona . 

Ens di u en de Calonge que I 'espectacle és im]Jonent. 

La longitud de l'ir:eendi ~ de ,·mt qui lòmetres, amb 

tma amplada mitjana de ,•inc. 

I ,'estrany del cas és que no cnu1enr:il en un sol lloc, 

<;;nó en tres de diferentfl. 

. \ tre quarts d'una de diwndre;; a la tarda començil 

:: •ca 1'.-\lnn,íil» i 'egteng··e em·er<; «can Fitó» i <rLa 

'lnn~a ~ . lmpel·lit pel fort ,.Pnt :·egnaot-el Garbí-, a 

lús dues salti\ sobtadament :.. Ja carretera de l'Estat que 

ue Llagostera va cap a (':.Jonge, ]Jassa11t per Romanyil. 

Després s ïniciit u u altre foc a " :.\f oií mes Amunh, del 

terme de Calonge. prop la ranetera de Romanyà o Ca

longe. 
R'han cremat els terrenys del 1( :.\Ias 'rosas», propietat 

de don Jaume J3aral, de Calonge, r1ue actualment resi

deix a Girona: <<Mas Blan<1uet». Pere Feliu, p1·opietat de 

.Joan Bassas, de Calonge: ":\fao.; Cals,, •Mas Juanola», 

«La Caborca» (F-onteta) .. ¡., lo pr'Jpietat de la família. 

J>allí-Bonanova . 
_-\.cudiren force .· d¡, la ~ui1rdia ci ,·il dels pobles pro

f ·CI'S. i fou el p1·imer d'arriba¡· don Florenci :.\f6ndez, 



t J.l'!ll dc· l'alnnt '• , 1 ,.¡ c·l.'•"lnl d · ( 'a lc>llge -loa11 ~ad al, 

,.¡ qual landH'• cif.sc•JJrotlln ¡{l'all uC'Livitat, així c:om lnnché 

,.¡ l'Pn \Ol' OrcJl.ic<·~, alft•n•s dt• <'assà do la Selva. 

I lc•,. ti .. J priJJ>!'I'S JJH>IllE'llt~ r¡ne c·omPllc;:\ a crf>mnr el 

.\ l .>s ~lo111, w·ndít· n u s nfoc·a1· lïnc·endi prop de HiO per

¡.¡ ,,,... . 'l'atnht'· ¡¡c·Ldil·c·JJ al lloc· dt• Jïneendi l'alcalde don 

.,.;.c·p c:an·•·ran i ,.1 Jlll¡{e d.m .\lic¡ne l Haln>afta. 

•L'JJI!' I•Ildi arir¡uii'Í UIJI's J>I'OlH>J'C•iJ>Il!< for111idaiJle~. 

Lt ·' Hauws !" ·,._s'tuguc· J·pn Vl;Js R~nnau~·it, eu le~ c~lri. 

l.ur·'nJJ~ ell' L¡•s Ouvan·es , , •. Iu se••u purl mt\s an>pln . i 

. J ).(ld df'SJ>I'I '·s ,. •rs I .a llisb.¡ : Pll u tm longitud de :20 qui

¡,·,lllt•f """ l'li clin·c·c·i l, a Sant ('toiH·i:\ ,;,.]s Alls, FitOI't, Sant 

Pr,!. l·'nnf!· l!l i Cl'llill{!s. 

I )ll iti n• pl·<>piPtuls c·cmeg.Jd!•s pels <<~fonts de Iu ves

,., 111f essa" c·s ,an pP,.dre g1cin•bè c•n llt1r totalitat. L~s 

j•t•J'nlll'S SCJfP J'lt•s rel 'IJJo) [>< J'dd. i111p01'len mc\,; de 

¡(l()_(J(J[) pe,;seh•s . 

s·ac·<>IJ'-'Pguf clominnr el foe dintre la easa de cam p dc 

Pc·n• Feliu, del l .; rnw d,, (':dongt- . Tot el bes tiar i aviram 

illlll IIH>J't. 

J}p .\fns ;\fonl c•s JHI,_:IIt! sa lntr el heslinr, i lam hc'~ l'ou 

. nlru·al IÏJJc·t•n. li . 

. \ :->anl <ïirlll'J>t ,. ·c· llrlt•rr·>· ir més de la meitat' del Mas 

.'.l:tlf'll. fttnh la p,'•nl.u, fot.ti c].,[ bestiar i maquinitria. 

.\ 1!' -< sf•f de la tar da sud ir !' 11 ,!e (;im na els bombers 

J·Hp rr Ln Bishnl, RJnl. Ini ei 1naferial d ' incendi s . 

L '>n•·•·rtcli del " h<>sc·ns clé! ('n>iiiPs, sembla q11e la c·nusa 

vn •'·sM·! qllc' lr·es lrl"Lnllu -lnrs qr> e es dt·clic-aven a !,allar 

c·Js nrhrPs s iii'C' I's n iu nJa-<Ju Alrllyit, no r,s van cuidar 

d'apll;!ll l' PI foc· lllllh c•l 'JI·al havien esc·alfnt e l menja1· i 

'l""· rl t>¡{ll( al flll't v¡•nt de g-arbí, el f<>c s·e~l.engu{• per 

(()(a Iu finc·n. va [,·avc•ssur Iu c-arretcr·a de Calonge i C'nvaí 

In ( almren. e l Jnas .Tuaan:a i Pan Casals, del terme mu

pie ipal fil' Fil <'>. pmpielat de la vesc-omtessa de Vilanova . 

Lc·s dit es pmpi ;, lals han r¡ue,lat totalment de,.;truïde . . 

T.n vnlor dl• ]e,; pi•rrl11es c.s C'ftlc-ula eu més de dos mi

bon s dr p ssc lt~s . 

1·:1 ioC'. (•ll poc· a estona, va agafar els termes el e La 

L1shal, dl' l·'ontrla i de ;o;unl Pol. Fli hag11é moments 

e" CJI>t' c•s lt·mia Iu dt•strue..:l 1J el ·aquest. darrer poble. 

LPs aulorilals de La Bisbal van ru1ar tot .eguit a lïn

Cll'l·l on l'" temia In i uva~• J i reeomanuren ;;eren i lat u 

Jnhnm. 1·:1 linPul rl'alc-ulJe, sen.ror Ci11rana, Ya marxa·. 

c~p a Cimna per a com uriea1· al govemador civil In 

;::o-raYrtut dC'I s ini ,;Lre i pe •· a demanar e ls auxilis con

~PgiiPni s . 

Lïllt'Pilcli ~·adl·et;it eap al ves~ant de Ja Oaniga per la 

rir1·o de ( 'nlnnge, i destrni le~ finc¡ue;; de can Marcó, can 

i"ais, tote,; lC's propietats de! sant:Jari de Santa ],]¡'reia 

de 1'.\rhf.s i els nllants de Sant Pnl. Agafà les muuta

J.yes dc C:a!leJ·et i es dirigí cap a Boi;\s i cap a Fontefa, 

i ¡¡¡·r·ns:'t tols els bos<·os de ~>I n 'Aguiln, de can Bruc·, tola 

In pa1l dc PalguE't'ar i del Coll d'Estanye t. 

],ps flnllH's ccJlllinunreu j'ei IE>rme de Sant Climent de 

l'f'ral ta i fins a \ ' ali< hre i ]'er a llit on passa ven ho des

f: nïPn tot. 
.\ 111ol!t>s rnasie. Ps l ' a pPrdre tot el sum que hi h:11·ia 

]l!'pacal Jl'l' a la H·ncla. i ::; d'alt>·¿s, hesliar. 

Les pi· rd""'" 11131 PriHis s.J•r in1pc.r! m.tíssimcs i, r)p IU CJ· 

r.umt. iiH·uil'llidblt>s. 

A VJ :,jC(~Ol 
' 

.\ \'illrhoclí ps dec·lari1 111 iu¡,endi a la 1111111lauya de 

! '1 ·:,-tat atl ' lll. enad.\ Pobl~t. p<.;r la ¡.u11. C!onc:';.:udn per 

]J' ~-\.rgcnt ·ra. Es ~·r é' 1111ll"en un~ <:iue 111il ni'IH'('s, i h()nl 

¡ all'rda les pi·rdue,; l'll J .iiJd pessE' te, . 

L'rne.mdi sembla inl~nc·i •:na t. ]Jel'èJ uo han pogut t·~scr 

t 'ohal:-: L·ls autnr~ . 

l·:n un J.ose pmpebl de .T f un Hosrh . rle l IC':·me lllllni

C'ipul d" '.\foiu. es det·lar:\ uu irlf'endi que prengut:· gran 

increment. Com a untors dc l'nl'endi. efec-urat per illl

¡•rnd&ncia. In .~ n:'n·dia l'ivil ha JH '>'Ul •· di"P""iC'ic'¡ .I I j11t;.;<' 

r.Junit·ipal d'ac1uell pnrtil " Jaum e \ïdnl l\osch, PPJ'I' 

r a>';ll'Oi i An;.;el ~,,,i e:-; Plujir. 

¡·:--; lT0'.\{ 1·: ~ l~,;:\' 1' A MOll. \ LA :\() \ '.\ 

_, '.\ I ora la . 'nva. e l ve í .Tarmw ·. \ rd /:ovn i ha trobat d 

r· ,td it\·e¡· d'nu hn111c d'un~ ïG an~·s d',•dnt al riu Eln·c, 

el f)IIUI. -:egon,.; dictam ·n del ínr·en$1?, morí tl'aslíxia ~~~ 

:<11\Jll1C I'gi r-se a l'aigua fa vuit o de li dies. 

1 X l'ASTOR )!CJH'I' I l'~ AL'flH: Dl·: 1-' 1-:TIIT Pl·:n 

G:\ .-\ l ' 'I'Oiv[()ll iL ~~;\' l 'R I ·~ Tli .\ ~ . fi.\ :VIP ! l\\'ú 

¡ · 1..\ f.L .-\ C:OS'J'A 

Entre. ~l usrampi1.yo i L,¡ Ll agn,.;l,¡ mrava per In car

retera nn ramaL f'nmpn;;t dc HOO xais, propietat de \ï. 

cents Rull1on eJa C:alc.hart, de Parets, t'nnd11ïl p(' r fre~ 

¡¡,s tor~ unnnieunts 1111 J ' ells Ll eon nrd, i dos gr1·nutn~ 

<¡lle es diuen :.\fartinez. qnan amb una velocitat <'xt ra· 

cordinitr ia e l>< enve,;tí 11n :lll!c'mi>bil. Deix:'t 1nm·L 1111 drls 

pastor:;, el Ll eonard, i fC'rí 1111 dt ls Martínez. Passa!, ri 

lll•Jment d'esglai i clemand,¡ d'nllxili. l'oli porlnt n Orri

nollers E' i i\f a1·tínez . on li apreC'inr·cn fer·icles de prnnllsliC' 

rC'servat. 
Del ramal resultaren 20 xa;,; atropellats t'llll'(' lllOI'ls 

i ferits . 
J, 'p. uton>èJhil f11gí del llor· del ¡;ucl' PS ·,.;ens€' hav('r-li ]1°· 

¡..;tlf pr·enclr(' l'I núnwro. 

A LR BORCOR J) I ~ T'O BL 8'1' 

Al bo. e de l'Estat de Poblet, un incendi qne sembla 

fou iut.encinnnr, nrb,m\ nu;; 500 mures. JJU guiu·dia t'ivil 

de Yin1bodí dirigida pel sútrn:stnnt fore;;lal -Tuume Crei

xell altres pPnHm<'~, t: ebn llnren en l'npagument de 
l'incendi, cosa cpre aeon..;e.g1:irell a Ics cinc hores de 

lrchallur. 

A LA SRC D'DEG r-:LL 

l•: n 1m c·amp prr;pielat d ·.\gustí .\ixi<>< :\[rl6 a In por· 

f ;da dt' s,.,.d i llU. en terme '" la Soll e l'l' rgrll' ('S ('f\ li! [OC' 

TUBERIA PER A LA MILLOR 

CONDUCCIONS A PRESSIO 
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!L dues-centes cinquanta ga=bes de blat, d' llU ,·alor de 

ïOO pessetes. 
Per la manera com oconegué el fet se suposa que es 

kactn d'un incendi intencionat. 

A RIELLS 

.-\ RieU~. en tu. bosc propiEtat. de les Religioses Bene

dictines de Sant Daniel , un incendi, després d'apoderar

&e dels boscos propietat de Ramon Callís, Josep Figue

rola i Salvador Y &lis, abrus~ una gL·an extensió de mun

tm;ya poblada en gran part d'alzines, roures i su1•eres. 

Per Ja magnitud de l'incendi no ban pogut éssE:r ral

rulade-; les pérdues, que <:Ón importants. 

A SAl'lT VICI:~T DE CAMúS 

Al i\Ias Serrat, del terme municipal de Sant Yicents 

rle Can1ós, propietat de Car~e Huguet, habitat per Pere 

Bubirols, es produí 110 incendi que destruí l'edifici amb 

els seus mobles, el paller <.1mb tota mena de menjar per 

1! bestiar, aus de corral i :2 7 qnarleres de blat. 

I~es pèrdue!'<. sense comptar l'immoble, que esta,·a asse

gurat. pugen a unos 10.00.1 res.;ele . 

A L.\ CARRETER\ DE i\IOLJKS DE REl 

A I quil<:n¡1etre 10 de Ja carretera de i\folins de Rei a 

Caldes s'ha calat foc a algLms arbres i a diversos _feixos 

tlc llc11ya que procedien de l'esporgada que no fa molt 

t .. mp.- Ya fer- e als arbres de la dita carretera. 

Es fan recerque~ per tal de veure si la cosa ha estat 

ccsual o bc\ intencionada. 

Lï·: 'l'RLJCTORACIO AGRO-PECUARTA 

T:'ls tcnii .J¡ .del decret 

En el preàmbul es diu ~JUC per a major increment a 

Iu ,·ida provincial i pel seu enorme interès local, !S 'acorda 

c¡ue estigui dins del seu adi d'acció l'agricultura i la 

>nmaderia, pels seus aspectes eminentment locals_. 

En la part dispo itiva es diu a la bn;:e primera que el 

hment i cura dels intereso;os agrí:::~les i pecuaris estarlt 

PD el sncc!'ssiu a cnl'l'ee de les Diputacions, encara que 

la fnnnarió especial dels tècnics i els camps d'exper:men

tnri•', de rat·i1cter general, 1:.h:í com la inspecció, sanrió 

· estímnl~ a l'obra provinei~l corre ·pondrà a l'Estat. 

.\ Iu base tercem hom consigna e; u e a cada poble s 'or

~·anitzaran a~ ociaci.:ms professionals, pures o mixtes, per 

R la con titució de les qual~ n 'bi haura prou amb l'agru

¡·ació de 25 veïns dedicats e aquesta mena de produc

ció. Cada 25 a.;sociats representaran un vot. El vot per

sonal no serà tingut en compte . Amb tot, els no associats 

que exerceixin activitats d'aquesta mena no e.staran 

exemps de recàrrecs en les quotes quo abonin els orga

rJtzats, els quals seran objecte d'especials bonificacions. 

Les Diputacions provinci.Js, se_gons lt-s seves necessi

tats, projectaran pressupostos sobre l'organització dc 

granges, camps exparimemn's, càtedres de demostració, 

laboratoris, parades, establiments d'industrialització que 

hom jutgi necessaris, i assenyalant l'augment de 'tributa

ció que jutgin necessari per tal de complir els fins quo 

es proposa. 

Si al mes d'elevar la seva proposta al ministre d'Eco

r.omia no hagués recaigut resolució en contra, s'entendrà 

aprovada. 
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L'E; tat es compromet a incrementar els recursos que 

les Diputacions tenen dels .-eus pres~upostos, més el 

que com a rechrrers recau :im per aquest servei, mitjan

çant 1111a quota q11e no p0Jr¡'¡ pujar de :lO ni pujar del 

úO per cent del pre~supo~t que hi és destinat. 

Les Diputacions contra.:ta1·an el personal tècnic que 

cLeguin necesf'ari i així malt'ix adquiriran lla.yors, adob~. 

màquines, sementa.ls i el maleria.J pret'Ís, però deixaran 

en Uibertat tant als particulars com als sindicats per a 

rcrmar cooperatives u fer adquisicions c¡ue individual

IJlent o cooperativament com,inguin, i és mi:;sió de les 

:)iputacions af&vorir el progrés a.gricola-pecuari. Ri con!<· 

t;tueixcn cai~es de crèdit l' per Lntel·ligèucia amb el 

Cròdit Agrícola, hauran d'encarrilar i facilitar la con

cesf' ió de recursos a les ·1ssoc'acions i particular.-, a.mb 

preferència a les primeres. 

La designació d'usuaris, col ·laboradurs dels Con ·el ls 

agropequaris proviucials es farh per votació dels presi

cí.;nts o representant. nomenats pels loca.ls, i la votació 

bam·à rle recaure sobre sis vocals propietaris i sis de Sit· 

rient!<. dels (jllals dues terceJes paris hauran d'ésser al 

L'lnteix temps mmaders i agricultoJ'S i de la totalitat 

niTendatari~ o parcers. 

El. sis asses-.oJ'S amb una c·omissió composta de tres 

c'iputaLs provincials, el delega.t d 'Hif'enda, l'enginyer cop 

dels serveis agronòmics i ! 'mspectu1· veterinari, eou~ti

tuiran el Con ell agro-pequan, però els acords definitius 

corre!<pondran als l,!ens de la Diputacó encara que hagi 

hagut acord en el Consell. 

P el e¡ u e fa al Consell N ac ioc al agropeq na ri, s 'estableix 

que sedt presidit pel ministre d'Ecouomia i estarà format 

per 50 pres idents de Consells provincials, els presidents 

de les ,\ssociacions nacionals de ramaderia i agricuJtura, 

f'ls directors generals d '. ~cgri cultura, i\[onts, Comerç, 

1'1·oveïments i el directN •h l'Escola d'Enginyers Agrò

nrJms. Celebrarà dos plens anuals i funcionarà amb un 

Comité permanent en el qual estaran les representacions 

diicials esmentades anteriot:rr.ent i ~et presidents de Con

seUs provinrial;; que representin les províncies Centre, 

J.le,·ant, Andalusia, Xord. Can:'tries, Balears i una alira 

<\ragó i Catalun,\·a. 
Quedaran de fet ;;u,.pe~os d Con. ell agrouènnic i també 

le~ Cambre. Agrícoles. 

R 'autoritza a les Qipuhcwns per a establir un recà

rrec que mai excedira d ~l 50 per 100 de la quota que 

paguin a I 'Rst.lt. 

Es prevé ')ue ;;i les Diputacions no C01UlJieixen a satis

facció el seu romè·~. l'Esta~ po:lrlt ir.c·a.utar-se dels ser

vei~. organit?;ar-los i administraL·-los di1·ectameul adop

f;mt !e~ san<"ions que cregut COJH'enients. 

SCD\'EXCIO DE LA lJlPt;T.\CfO DE GlRO ••• \ 

La Comissió P01·manent ne la Diputació ba acordat 

concedir una subvenció dc cinc mil pessetes al Patronat 

d'.\cció Agdcola , Ramade:·a i :Forestal. 

EL REGL\[ DE BLATS I FARINES 

El Butlletí Oficial del ~ia 18 publica una important 

reial ordre del ministeri Je I 'Economia ~ acional sobre 

ta:ra de blat i ''aluació de percentatges de les mescles 

dels del país amb els exót'cs. A continuació es repro

deixen unes prevencions complementàries d'aquesta reial 

ordre pel caràcter J 'urgent apli0aoió. 

Primera.-La variació de percentatge en la mescla, prc

Yinguda en l'article 9, entrarà ea vigor el dia 21 del 

corren~. 
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Segoua.-Les autorit?.acJo'lS concedides per a wescles 

¡;or parts iguals de blat d~! pals i blat exòtic es consi

deren anul·lades el dit dia 2L Per consegüent, perquè 

lef! !àbri•j• ie'! de farines puzuin .,ontinuar molturant mes

C'In, hau on de proveir-se de noves aut01itzacions. 

'J'crccru.--Tots els !abricants de farina de la província 

frametrrn n la secretaria do la Junta de Prov<:iments, 

el dia !, chrl pròxim mes d 'ago. t, u~a declaració jurada 

de les expedicions de farina M. B., sortides de llurs res

pectives li1briques, des del dia 21 del corrent al 3 d'agost, 

embdós inclosos. Aquestes expedicions es relacionaran 

¡..er sepa1·ut, segons hagin estat destinades dins o fora de 

r·rovíncin. 
Ris e !caldes donaran la :n:~.¡or publicitat a aquesta Cir

cular, !!xposant al pí1blic, durant un 'Ules, un exempJar 

,:'aqueFt Butlletí Oficial, a la taula d'edictes dels respec

tiUs Aj .. utaments i prevenint que així es fa mitjançant 

un pre;· I en dies de mercat. 

EL PATRTCTIS.ME I EL Vl 

Amb aquest tí¡¡ol la «Fdla del Sindicat Vitícola Co

marca! tle 1\fartoJ·bll» publica un assenyat article, del 

qut1l du els paràgraís següents: 
Reu aquí una qüestió d'actualitat tant per a dins 

cc.m ! t !' a !ora d'Espanya, volem dir, tant pel que 

<J.:'ecte ,. l'interior del nostr3 païs com a les relacions amb 

lr:s alL rs nacions. 
Arl :1ulment hi ha una ¡;~ossa efervescència en moltes 

nucior ~ per a protestar de les tarifes aduanereJ quasi 

pobi' .;tivos que han publiJat els Estats Units d'Amè

rica. Tothom, ciiguin el que vulguin es veu avui obligat 

a defensar-se en el possible amb els productes de l'agri

cultnna i de la indt'1stria nacionàls. 
N!J volem pas parlar ara ni entrar en disquisicions so

bre els avantatges del proteccionisme o del lliure canvi 

r.i s··atir les solucions més escaientes per a el problema 

1\duaol ~ll' , ni proposar l'endr.noc de les muralles aduaneres 

com D'lYS enrera s 'aterraren les de les ciuta·ts com n'hi 

ha CJIIO proposen. No ens ho proposem ni és aquest el 

lloc odequat. 
('uHria no comprar a qui no ens comprés, i aixó tant 

o ro,1,; que feina dels gove:ns és feina dels ciutadans. Un 

exfllrll•le. Els Estats Units, per raons econòmiques (rieu

se de les raons cientJ.fiques i senti¡nentals que vos don-

í 
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¡;uin) no ,-olen un dels productes :1acionals i caracter!s. 

tics nostres, el vi i ara ni les íruites; doncs bé, el Go

ve.rn ¡:,odria dir, i entenem que bau:-i¡¡, de dir, «no .volem 

els vostres autos». Però creiem molt més eficaç el prd'

cediment d ·aquell vinyater que a~setjat pels corredors 

d'autos, que ja sabeu que cauen sebre un possible com

pllldor con~ u11 eixam de mosques i que són tan perfi

dioses com elles (no !10 censurem, ho palesem sola. 

tllent) va dir lo següent, a tots els c~ue li oferien un auto 

vmericà: ;\[olt senyor meu, no es causi en oferir-me 

autos dels Estats Units perquè no \'ltll saber si són bons, 

r.i són barats, ni les condiCions que tenen, tant méR 

ctuant avui quasi tots els eutos són bons amb lleugeres 

diferències; el dia que el Estats Units vulguin el meu 

\Í, que és bo, higiènic i barat podrem parlar dels seus 

a.l!ltos que podran it1tere·ar-me: ara rer ara no vull saber

I e res .» 
Si cada repre ·en tant de cases americanes es sentis 

a.;xó ben sovint i ben dit potser canviari.en de parer 

quant menys ens ho penséssim. Tot és qüestió de con

. venciment, de pertinàcia i de paciència. 

Si tot el que acabem de dir c. perfectament lògic . com

[ endreu que bo igui molt i mult més la campanya em

pl·esa per la «Càmara. Agrícola Oficial del Noia» de la 

oue formen part gran nootre de soci!'\ del no!'\tre Sin

dicat, i a la qual ens hi hem adherit i col'laborat entu" 

siitsticament. 
Es tracta de fer prevaler el desig de què en els coo

"its oficials q11e organitzin l'Estat, les Diputacions i le~ 

Corporacions oficials en _general, es consumeixin sempre 

vins ja siguin de taula, ja de postre, ja espumosos de 

pcoducció napional. 
Res més just i més enraonat per moltíssimes raons. 

Si s 'han de protegi.r els productes nacionals; com més 

enlairada és la c-orporació o la persona, més ob:igada 

e tà a prote¡¡ir-los donant .1 l'en~ems un exemple a tots. 

I¡'Ef3TANY DE RIUDECANYES 

Després de la visita recent del ministre de Foment 

a la tanca q'aigua de l'E~tany de Rwdecanyes, sembla 

que les impressions domina.r:ts són que es donarà favo

rable i ràpid/lo solució al projecte d'aprofitament d'aigües 

dels r~s Arbolí i Cim·ana, amb la qual cosa s'assegu

raria l'embaljsament d'aigua suficient per als regants. 

Visiteu els nos.tres fruiters 

+ 
Fins a l'octubre podeu comparar les 
diferents menes de prunes, podeu deter
minar la que més convé pe_r les vostres 
condicions. Préssecs, pomes, peres i ci
reres madures. Altres fruites interessants 

podeu veure-les 
+ 

RAMON SALA VIVERS CLOS BLAU 
BALAGUER 
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EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

1 UNITAT ,. _ _ P_I!._ss_I!._T_I!._s __ 

. ADO]JS ~---
1 

Superfosfat d'os, 18-20 per I · ¡ 
100 d'àcid fosfòric i 112 
per 100 de nitrog-en ... · 1 00 q uilosl 

Superfosfat de calç, 18-20 , 
per roo d'àcid fosfòric so-
luble .: . .... .. ... ... ... .. . 

Superfosfat de calç, r6-18 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble .. ... . .. ...... . .. . .. . 

Superfosfat de ca lç, r 3-1s 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble .. ... . ...... ... ... .. . 

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

Nitrat de sosa, 1s-16 per 
100 de nitrog-en . .. .. ... . 

Sulfat de potassa, go-92 per 
100, equivalent a 49-se 
per xoo de potassa pura. 

Clorur de potassa, i¡o-8s 
per 100, equ :valent a 
SO-SI per IOO de potassa 
pura ...... .. . ...... .. . .. . 

Matèria orgànica còrnia 
natural, 10-ll per 100 de 
n!~rogen i. ~-3 ' per 100 
d ac1d fos fonc .. . . .. .. . 

Guano Sant Jordi, 7-8 p~r 
100 de nitrogen i 9-11 per 
100 d'àcid fosfòric i s-6 
per 100 de potassa ... .. . 

Sulfat de ferro en gra ..... . 
Nitrat de ca lç IS-16 per 100 

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

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

S'O FRES 

Sofre Sant Jonli, g8-1oo per 
100, extra ... ... ...... .. . 

Id.id, g8-1oo íd., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat .. . .. . 
Flor de sofre o sofre subli-

mat .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Sofre @e terròs .. . .. . .. . 
Sofre en pans, refinat .. . 
Sofre de C:anó .. . .. ... ... . 

PRODUCTES E~OLOGICS' 

Acid cítric cristai·Iitzat, pur 

• 

l 7o q ail os I 
¡ • oo c¡ni lo~ i 

)) 

1 4 o qto~ I 

1 '"·"""I 
estranjer 99° . ... ... ... .. . ... 1 kllo o litre 

Acid ta rtà ri c id . jd. id. » 
ld . id. id . id. id. 

A11hid !·id sulfurós, pu r frao_cès 
Sofre conglomera t en pasti-

ll es de 5 a 1 o o grs ......... . 
Ll uqu ets cl asse extra sense 

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

Carm .el especi al de s ucre, 
classe extra ..... .. ........ .. 

Carbó vegetal en pols fin a 
Cel·lulosa Enol. ...... ..... . 
Cola Vila .... .... .. ..... . . .. 
ld. Co ignet, en plaq ues .. 
id. x ina en fid e us.. ... .. . ~ 

Cola rusa Sali ausky... .. . ... " 

•s'-

S'so 

39'-

37 '-

33'-

zs'-

t8'
t 2'-

•s 'so 
q 'so 
9'-

23'50 
33'-
40'-
48' -

(comprant-ne 100) 

8'25 
4 ' SO 
4' 2 S 
1 '2s 

, •5o 

1' 50 

o'lls 

3'7S 
2' I S 

s' -
2' 7 5 
3'-

;;c;'-
45'-

Colorant Bordeus .. .. . .. .... . .. 
ld. .Ca1·amelina ......... . 

Fosfat amònic blanc de neu, 
en pols . .. ... ... ... ..... . .. . 

Gelatin a F landes ext ra .. ..... . 
. ld. or, p lata, bronze ..... . 

Gli ce rin a , pura bidestil ada, 
30° Enol ... ..... . ....... .. .. . 

Metab isul fi t de potasa cri s-
tal·Ji .zat ......... .... .. ..... . 

Negre ani ma l ... .. ....... ... .. . 
Nos peral (substitu e ix al sul-

fat de coure) .......... ... .. . 
Osteoci la Coign et. ...... .. . 
Sa ng cristal ·lit za da Enol .. . 
Taní al alcohol, pu r ... ..... . 

I d. al éter, pur .. . ..... . 
Brou Bordelés Scbloesing. 

BOT AM 

Ba rrils de 14 a 16 litres, r oure 
» 28 a 32 >> 

» 100 litres .... .. 
Pi pes de 240 .. . ... .. .. . 
Bordal eses ... , .. 
Bocois 6oo ........ . .. . 

CEREALS 

Blat 
Fromeut de Castella . .. 
Xeixa de la Manxa ..... . 
Froment de la Manxa .. . 
Aragó .. ..... .. .. . .. . 
NaYarra .. . .. . .. ...... . 
Urgell i Vallès ... -... .. . 
Comarca ... .......... .. 
Extremadura, blanquet 
Cruxer .. ... ... . 
Lleida ... .. ... . .. . .. . .. . 

Ci1!ada 
Extremadura .. . .. . .. . 
Manxa .. . ..... . 
Aragó ......... ..... . 

Ordi 
Extremadura .. . .. . .. ... . 
Manx..~. ..... . ... .. ...... . 
Urgell .. . ........ . .. . .. . 
Sagarra ... .. . .... ... .. .. . 
Aragó .... .. ........ . 
Castella . .. .. . 
Comarca .. . ... ... . .. 

Moresc 
Plata , vell .. . 

ld. nou ... 

Mill 
Estranger 
Comarca 

Arrbs 
Benlloc, zero ... .. ... . 
!dem, mit jà ..... . .. . 
Idem , selecte ...... .. . 
Matisat, ordinari 

UN I TAT I 
1 

1 kilo o litre 

PI!.SSI!.TI!S 

15 a 75 
IS a 7 S 

189 

2' 1o a 2' -t S 
4'2S 

8' 15- 7'25 

I J ' SO 

1' 70 a :l' LO 

I ' IS a I •4s 

I ' I ,S 

4'35 
» 3'so 

s'os a 1.0 

~ 10' 7 5 a t 6 
,., t 'Jo 

Un 7·-
» 14'-

. ! 

l
l OO qu :J _s 

" 
> 

]) 

30' 
so'
sz'-

2 10 '-

so'
so'-
49' -
49' -
47'-

oo'- a oo'-
49 

37'- a 38' -
42'~o a 43' -

~~ oo'oo 

34'-
34'-
34'-

44 '- a 44'5o 
oo'oo 
33'so 

38'- a 38's ,) 
39'25 a 39' so 

I so:- a 51 '-
49 - a so' -

59: - a 6o:-
59- a 61-
62'- a 63'-
6o'- a 62'-
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IdeVl , selecte .. . . .. 
Bomba) ordinari 
!dem, superior ..... . 
Idc m, ex tra ........ . 

LLEG UM S 

Fa 1Jts 
E x trem ad u ra 
Tlàlia 
Tun is ..... . 
U ran, 
Valeucia nes, 
P ra t .. . .... .......... . 

Fa·.;ou s 
Sevilla ......... ..... . 
Xereç ......... ... .. . 
Marroc .... .. . .. ... . . . 
Ital ians . . . .. . . . . 
Anglesos .. . 

Garrofes 
Vinaroç ... ... . .. . .. ·· ·" ··· 
Roges ... .. ...... . .. . ' .. . 
.1\la llorca . . . . . . . . . . .. 
Eivissa .... .... . .. . 
;\lata fe ra 
València 
Xipre ... 

l'eces 
~ava rra .. . .. .. .. ........ . 
Romau 1a ... . .. .... .... . 
Calaf ............ ... . . . 
i\fàlaga ... ... ........ . ... .... . . 

.Monge tes 
València Pin et 
Monquilines .. . 
Trinquillon .. . 
Mallorca 
Itàl ia ... 
J longria 
Romania 
l'aís, noves ... .. . . . 

A !tres llegum s 
Ers ... . .. .. ..... . . 
T itUS . . • . . .. .. .. . 
Guixes ....... .. ........ . 
Uenties .. .. .. .. . 
Cigrons pe Ions . . . . . . . . . 
I dem blancs . . . . . . . . . . . . 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior .. . 
Idem ordinària ..... . 
Intervinguda ... . .... . .. . 
Número 3 . .. .... .. . . . · ·· 
Número 4 .. . .... .. · · · 
Segones ... . .. ..... . ..... . 
Terceres ...... ... ..... . 
Quartes ... . .. .... . . 
Segó .... .... .. ...... ... . . 
Segonet ... .... .... . .. . . . . 
Farinassa d'arrós ... .. . 
Morret ... ...... .. . 
Farina de manioc 

F ARRA T G ES I P INSOS 

Alfa ls .... ...... ...... .... . 
Palla llarg ueta .. . . . . . . . . .. 
Pol pa de remolatx a, estran-

gera ... . . . .. . ........ . 
Idem , país ...... .... .. .. . 
T urló de coco . . . . . . . . . . . . . . . 
Jdem de cacauet ... . .. . . . 
Farina de tur tó de llinosa . 
Farina de carn . . . . . . .. . . .. 

flïÑi TAT 

11ooq uilos 

.p q uil os 
» 

>) 

» 
)> 

» 

J6o q ~ il o s I 
• I 
)) 

)) 

1 o o li tres 

" 70 q uilos 

100 1) 

I 4oqui los 

l,oo ~" "" I 

I 

PESSETES 

62' - a 6.;'
Joo' - ;t 11o~

r2o'- a ! J<;'
I JJ'- a 13 ; '-

46·- a 4¡'-

4 4' - a4ó'-
43'- a 4 J' .'i o 
oo' - a oo'-

oo'oo 

46'- a 4ï' 
oo'oo 

oo' - a oo'oo 
H a 46 

oo 'oo ~ oo 'oo 

,, 

42 a 4 2' 5 

40 a 40 '5 
34'5 a 3.) 
3.) '5 a 36 
4 r a 41 ' .; 
oo a oo'- , 

oo 'oo 

oo'
oo'- a oo'-

41'5 a 42 

155'- il 160'
ooo' -
1.36' --

1,44- a 145' 
oo'- a oo'
oo' - a oo '-

. oo'-
13')'- a 140' -

39'- a 39'so 
39'- a 39'50 
43' - a 44 ' -

1oo'-a 130' -
90'- a ro s ' -

106'- a 14 5'-

69'5o a ¡2'-

73 
• ó 7 ' 

28 - ... 30-
25' - ?. 27' -
2 11- a 22'-

18'50 a 19' -
18' - a r8'5o 

6' 75 
7'7 5 

2 4 ' -

40'-
34'-

7'oo a 8' -
3' - a 3'50 

38'- a 38'50 
30' - a 31'-

36'-

37'-
55 ' - a 75 '-
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UNITAT P!!.SSEl i!S --------

Farina de peix 
Fariua d'ossos 

PR UTTES SEQUES 
A metil e s 

Mallorca ... ... ... .. . .. . .. 
Esperança, primera 
Tarrag-ona ... ..... ... . 
.i\ fo llar amb closca .. . 

A vella •r r s 
O rdi nàri a amb clofoll a 
Negreta • 
Sense clofoll a, primera ... 

segona 

Figues 
Frag-a ... 
Idem extra .. . 
Ma llorca .. ... . 
Ideru negres ... .. . 
13urriana .. . 
Albunyol ... ..... . 

Pin y on s ........ . 

VINS 
T'enedès , blanc ... • 
Camp de Tarragona , blanc. 
Priora t, negre .•. ... . .. 
Martorell , bla nc .... .. .. . 
1\fanxa . hlanc ... .. . .. ... . 
Mistela blanca 
I riem negra .. . .. ... . 
Moscatell .. . .. . . .. .. . 

ALCOHOLS 

Destilat de vi 94-95 gra us 
Rectificat, residus vínics 96 

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

graus .. . ..... . ... .. : .. . .. . .. . 
Desnaturalitzat, 88 a 89 graus. 
Aiguardent de ca nya, 74 a 75 

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

Oliva 
Ordinari 
Superior 
Fi ... .. . 
Extra .. . 

O LIS 

De piny ola 
Verd, primera 
Idem, segona 
Groc, primera 
Idem, segona 

E x òt ics 
Cacauet ... 
Coco, blanc ... 
I dem, Cocbin ... 
I dem, Palma ... . .. 
Llinosa, cuit .. ... . ..... . 
ldem, incolor .. . .. . .. . . .. 

ANIMALS' J LLURS 
PRODUCTES 

Animals 

I 
I 
I 

, 1ooqu1Ju:; 

,, 

IU quilo~ 

I 

100 q uilus J' 

Grau i hettólitrel 
I 

I . >> 

)) 

1 oo litre::. . 

)) 

1oo qu ilos 
)I 

» 

I 1 oo !:tres 1 

» 

Rous del país ... .. . . .. 1 q uilo 
Vaq ues ídem .. . .. . ... ... » 
Vedelles !dem ... .. . ... » 
Ovelles ídem . .. . . . . . . .. . '' 
Xais ídem amb ll ana ... . . . '> 
Idem esquil ats ... 
Cabres ídem .. . .. . .. . .. . .. . ' 
Cabrits ídem ... ... ... .. ... . 
Porcs blancs del pafs, de 

uo quilos net .. 
!dem, molt grassos .. 
ldem íd . valencians , ld. 
Idem mallorqu ins ...... . ..... . 

90 '- a 1 to -
35'- a 40"-

4b5'-
480' -
490'
.Bo'-

1oo'-
145'
~ 05'-
2~0 1 -

460' -

255'-

230'4' 
239' I 5 
252'20 
26o'8s 

147'- a 152'-
126' - a 13o'-
173'9o a 182 '6o 

ooo'-
145 '-
155' -
170'-
163' 
r8s' -

2'70 
2' 70 
3' s; 
2'50 
4'-



VOLVK 
Potent insecticida agricola 

Jivi-dit en tres prod u etes 

VOLCK 
TARONGERS 
PLUGONS 
HIVERN 

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

Medalla d'Or a la Gran Setmana 
d e To u r s, m a i g de 1 9 2 8 

VENDES I INFORMACIÓ: 

CORTS, 587 BARCELONA 

La confiança d'èxit 
està assegurada emprant sempre 

V o I e k· Ta ro n ger s contra les cotxinilles 

Volck-Piugons contra plugons i escarabatons 

Vofck·Hivern pels tractaments d'hivern en els 

- fruiters i contra les cotxinille s de l'olivera-

Cripsan poderós anticriptogàmic pels tractaments 

de Ja vinya amb més avantatja que el sulfat de coure 

O r U t O X contra les erugues de tota mena 

Pulgonil contra els plugons de les hortalisses 

D a e u S O I contra Ja Mosca de l'olivera 

I n S -e e t o x contra insectes de resistència 

• • • 

Polvoritzadors VOLCK 
Models excellents de 12 i de 50 litres, que garantit

zen l'eficàcia dels tractaments. Els millors aparells 

EL "CENTRE VITÍCO
LA DEL PENEDÈS" LLET SOLIDIFIVADA 

Jau-me Sabaté 
FUi\ DAT E:\ L'ANY 1889 

ACCEPTA COMANDE 
P ER A L A C A .M PA 

NYA 1929-1930, EN 

ARRELATS, 
EMPELTS I 
ESTAQUES 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

BARCELONA 

EXPORTACIÓ 

DE.!IIANEU CATALEGS 

ADRF.ÇA : 

S ABATÉ 

li 

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

El deslletament de tota mena d'an i
mals és u ·ta crisi prou sabud<~ dc 

tots els ramaders. 
El que no saben encara molts pa
gesos és que amb la LLET SOLI
DIFICAD-\ el deslletament passa 
desapl'rcebut dels animals tan si es 
tracta de vede ls, porcs, mulats i 

qualsevol espècie animal. 
Durant el creixement de ls animals 
la LLET SOLIDIFICADA 
ajuda al desenrotllo del cos i aug
menta ràpidamente] pes delsanima ls 

Pet' tota mena d'ínfot'macions i detalls 
dit'igit'·Se al concessionari exclusiu: 

CASA TEIXIER 
MASNOU (prop Barcelona) 

• 

) 



L L lll n ER I ¿J 
C ¿J T ~~l L O J\1'1 /l 

Gran assortit en 
llibres de tota mena 

Jllaca de ('alalunya., 17 

IJ ¿J ll C E L O N /I 

PINSO ENSUCRAT 
MARCA "MÜRAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INSUBSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament laxant! 

Evita moltes malalties I! 

PROSPECTE S I 
MOSTRES GR!HIS 

Facilitem 10 k. gratuitament 
a qui desitgi fer un assaig 

LA MORA VIA, S. A. 

Miguel Angel, 90 - BARCELONA 

• 

li 

la Vitrioline Sc~lmsin~ 
immunitza els cereals contra la 
CARIES i el CARBO amb la 
més gran senzillesa i economia 

La casa]. DORGEBRAY, Laietana, 19-Barcelona, 
importadora exclusiva dels productes de la Socie
tat «lisines Schlcesing Frères al C,le », posa sempre 
gra.tuitament el seu Servei tècnic a la disposició dels 
Srs. Agricultors per respondre a les cgnsultes que 
siguin fetes referents a malures de les plantes. 

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

Fundicíó i construcció de maquinària 
en general - Especialitat en maqui
nària per a elevae-íó d'aigües- Fabri-= 
cació d'olis - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Pr~mses i bombes hi
drà.ÜÏiques - Trens de sanejament -
Arades - Molins de vent - Cilindres 
de paper per a calàndries- Tuberies 
Preses i vàlvules de totes ciases, etc. 



. Molins trituradors 

"fi [ampeón Univer~al" --
Patent n.• 91267 

Medalla d'or en l'Exposició de 

Maquinària A¡¡rlcola de Barct

lona, Juny de 1927 

(i) (i) ® 

EI 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 :: :: 

Riereta, 15 i Aurora, 11 
Telèfon 16884 

Barcelona 

®~~~~~ 

t Tots quants s'empenyen en BO~JL\ "'I t 
i conservar ·una bomba que ~ 
i contínuament els ocasiona 
i disgustos, despeses i mal 
i servei, es perjudiquen extra- f 

i

t/.\ ordimiriament per no posar ~ 

: La Bomba de pistó 

; "N eptuno" · '"":~::·· · ~ 
IB Perqué té sempre una aplicació indicada siga el 
i que es vulga el cas de què es tracti i perquè 

i

ii a demés d'ésser construïda amb els millorsmaterials ¡ 
té una veritable superioritat mecànica 
que li permet de donar un servei 
molt més pràctic, segur i econòmic. 

! Tipus econòmics des de 300 pessetes. ; 

i Molins de vent f 
i Lloguer de bombes per a profunditzar pous f 
; v'"'" • ""' '"miol ï 
~ e O N S T R U e T O R S ¡ 
t Bombes "NEPTUNO" s. A. ; 
! Passeig, 7 TERRASSA ; 

®==$>;$;$;$;$;$;$;$;$;$;$~;$>~ 

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

FUNDADA L ' ANY 1881 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Maga-tzems en el port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa 

ferroviària.-Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres matenes 

Obertura de ct·edits 

Comptes corrents a la vista i a terminis.- Comptes corrents en mone

des estrangeres. - Descompte i cobrament cl 'efectes comercials. -

Valors.- Cupons.- Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 1- Apartat Je Correus 661 

I 



e o L ES PR.EMSES CONTINUES 

C .OL N · 

' ., ' 

Són l es m illors fins -avui - :-: · No deixen solatge, queda.nt el v i sense as pror 
P rimer P~em l I Medalla d ' Or en el Concurs d e P re msa a Alcazar d e San Joan .. ,, 

Material de verema :-: Productes per a l'elaboració 
·n E M A N E U D E T A L L S I C A T A L E G S 

•.f 

VICENS VILA CLOSA • · . P A ~ S E I G . D E G R A C I \ , 8 8 . 
Telèf. 72095 - Dir. Teleg.: KEGEVILA _, Barcelona 

... 

PrOPietaris! Quan necessiteu ~levar 
recordeu-vos sempre · 

. . 

Bomba MlNERVA 
que VOS donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupos(os a 

MELCIOR CAÑARDO- Aragó, _252 .. Barcelona 
• (enlrt R. Catalunya 1 Balmes) 

a i gu a 
de 1 a 

L'ADOB AZOAT MÉS BARAT- AVANTAT..JÓS 

• • 
~tanamt a 
~·BI"L7RRRG'Nll'M 
19/2o'ro DE NITROGENO Y· 60'Yo DE CAL 

~Ciifilhi#N~"-"'RA''fiPI-Cilil 
. ' ..-· 

FACI LITA DETALLS ¡' ASS AIGS GRATUITS EL 

~-D-E_L_E_G_A_T_T_È.._C_N_IC_D_F._.L_C_E_N_T_R_E_D_'_IN_F_O_R_~_IA_C_I_Ó_A_G_R_Í_C_O_L~A~D~E~L-A-,:oC-I .. A-N..,A-MI~D~· ~A'l"'A~B!"!"A!!'!R!'!!'C!"'!!E~L'!""O-N-A-:-~-- C AA &- IE 8 9 IIE &-S A Re X &-e - eONS ELL O E e EN T , 2 9 4 - BAR e E&- eN A 

NAGSA.-Casanova, 212-214-B ARCELONA. 


