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DICClONARIO DE AGRICULTURA 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 

DllliGIDO POR 

AUGUSTO MATO~S y ~f. ROSSELL Y VlLA 
CON LA COLABO •<AC IÓN Dll: ! .OS S• 80~<1.8 

JOAN A.GUU.Ó , JOSÉ B \TALr,ER, RA~IÓ:-< C APDKYlLA . LEANDRO CERVERA, C. R. DAJSÉS, MANOEL 

~òSI:'vNEI:tA, l t..tNA CW FAGES, MAHLANU FAURA BANS, PEURO J. GlliO'iA, O. A. JORDANA, JOAN 

Dl'.: LA~A'rrE, Al:tNI>STU MKt:>TRE, YICENTK JSUBlúL.A, C.ARLúB Pl SUÑl!:ll, M. PONS FABRKGl"ES, 

JOSÉ M.a llENU É , IGNAClU DE SAGA RRA, KUUAHDO SIMÓ, DIKGO VILAR, J, XJMÉNKZ DK KMllÚN. 

Según se infiere dc sn titulo, abarca r~te DrcnO.\"AiiTO las tres ranHts princ:palrs del iniln~trioso apro 
vec!J am ier,LO por t- l h0mh re de los Jones t¡Ue le brinda a tOd <t hora lr:t !JI"Olítica e infat.Í!!able madre 
11atnntl ~za.. Ann~1tt~ el estud io de la rn1IILitul de proiJI •' IIl:lS c: ien tllicos y ~ ~~ pnü.:lÍI:a re.-olrrr· ion exija 
rnonogT;tfías o t1· tt:r i J~ cspeciàlrs Je ca. l,t un L ,[e las s ri¡ l1v isiun tlS de Iii ~Tan· l osa. cie11cia a~Tonórnica, 
ne.lmos de suma nLilidctd pa.ra los ag ri cultores co nrp l' n·l iar en un Drcc rOXARIO los conoci1ni entos de 
nrayor iriq ort<ll!cia y de m~s frrcur·nto '1 ' ili dad pníctin'. q¡¡r ¡:in recurrir a liurüs didactiros no siempre 
a mano , n' si iPivan la el rda Sl\~ci t í!.da t n el ruom ento críLico de al guna difí ci l lauor agrícola. proporcio 
nen el d.:1t :; ¡m•crso. el inl'ornre oportuno y el ror·o rimi ,.. r!lo P:Xacto y claramente rusumi do en la explica 
ción de carl,t palaura i11cluida e-nd D.ccwNAHJO , 1111e lo ~o u to ·las cuaulas 1•ued a uecesi tar el culti,adtr. 

Se pub·ica por Lscículos en cuarto mnyor. Pub:icados ~I primero, segundo y tercero, que formau 
el tomo primero. - Encuade: u a do en tela, 60 pese tas. 

Solicitese el Catalogo genera l de c,eucïas , Arte, Histor.ia, Literatura, Agricultu1a, etc., a la Casa 

SALVAT EDITORES , S. A. 41-Calle de Mallorca-49 BARCELONA 
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' VALLES G.Ns 

L'únic que pot combatre 
eficaç:ment totes les pla-

Demàneu·Io a les bones Far· gues del camp i dels 
arbres fruiters màcies i Drogueries i a VA· Indispensable per a· la cu-

LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) ració de tota classe de 

-------Te-I-èl_o_n __ 33_3_2_8 __ ·_B_a_r_ce-Io_n_a _______ m_a __ ls_:elbe-st_i_a_r·--~ · 
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CREDIT I DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUNDADA L 'ANY 1 88 1 
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Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa 

ferroviària . .....---Magatze~s a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals7 lruits i primeres 

Ob-ertura de crèdits 

' . matenes 

Comptes corrents a la vista i a terminjs . .....---Comptes corrents en mone

des estrangeres. - Descompte i cobrament d'efe.ctes comercials . .....--

Valors . .....--- Cupons. -Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ·, 7 - Apartat de Correus 661 

Molins trituradors 

"El rampeón Universal" 
Patent n.• 91267 

@ 

Per tota mena de 

grans, despulles, al

'---------' fals, fenc, garrofes 

i tota mena de materials 

És l'linic moll que no produeix po ~ s . Doble durada que tots els 
altres sistemes , degut a les dues mànegues d'aspiració; pot treba
llar a la dreta i a l'esquerra. Porta especial per alfals tal com es 
sega, degut a la seva gran bossa d'entrada. Es construeix en cinc 
tamanys, de 100 a 2.000 quilos hora. 

L'linlc anuncitmt que noml!s es dedica 11 construir molins tritura
dors, tenint tallers propis per a construir-los . No es cobra cep mà· 
quina fins que el client hagi donat la seva conformitat en el seu 
rendiment I bon funcionament. 

. O LI VA LR E S. 
M O D E~ N M O L Í = T ~ I T U ~ A D O ·~ A 

REMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball ml!s perfecte que els anllcs corrons de 

pedra, fàcil neteja . La mateixa màquina, amb un fàcil dispositiu 
serveix per esmicolar I moldre tota mena de pinsos . Grans faclll· 
tats en el pagament. 

Per detalls, al constructor 

MARC TORR AS 
Riereta; 15 - BARCELONA - Telèfon 16884 

Andreu 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses.

Disp0sitiu de 

moldre especial 

patentat. 

Morros 
Oficines: Avinguda del Marquès de Argentera, 21 

BARCELONA 

Instal·Iacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABfti[Arló HA[IOHAL. ~ol1i[ifar preus i [afòlegs 



,, DERCUSAN 
Antisèptic envasat en tubs d'estany, 
és fàcil de transportar i guardar. 

'. 

',-

Te aplicació en ferides i processos infectats tant en les persones 

com en els irracionals. Mata els paràsits (polls, puces, etc.) 

És insubstituïble per a tractar aquestes afeccions en l'a viram, 

gossos, gats i altres animals domèstics. Desinfecta i cicatritza 

les picades dels tàvecs. No es metzinós ni irritant . 

E S ·vE N A L E S F A R M A C I E S 

Tub petit t .. óO pessetes - Tub gran 3 .. ó5 pessetes 
Tub per a Clíniques i Veterinària 7 .. 70 pessetes 

l1 Higiènic 

Econòmic 

Perpetu 
Marca Registrada 

Pràc~c \I 
Trans
portable 
Estètic 

La darrera paraula en la colombicultura 
El criador desmuntable per a coloms 

"COLOMCRIA" 
PATENTAT 

És indispensable en el seu colomar 
sí vol treure profit í trobar 
plaer en la cria de coloms 

Demanar Informes i catàlegs a : 

T. GAZA I COSTA-R.da St. Pere, 4.7-Barcelona 
Concessionari exclusiu de les Patents Fornaguera del 

11 COLOMCRIA'' 
Visitar el pabell6 que tenim en el pati del Palau d'Agricultura de 

l'EXPOSICIÓ DE BARCELONA 

Les millors varietats noves 

ARRELATS, 
ESTAQUES 
I EMPELTS 

Jaume Sabaté 
ViLAFRANCA DEL PENEDÈS 

B A R C.E L O N A 

..,Centre Vitícola del Penedès'' 
Fundat en 1889 

• 

EXPORTACi ONS 

DE/IJANEU CATALEGS 

TEL . : 

SABA TÉ 

o 
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DIES DE SORTiDA: EL 15 DE CADA MES DI RE CTOR: SUBSCRJPC IÓ: BARCELONA, ANY: Ptes . 9 
UN SOL NÚME R O: t P es s eta M. ROSSELL I VILAR FORA : Ptes. 10 ESTRA NGER: Ptu. 11 

LA REPUBLICA 
Quan el núme1•o del mes passat acabava d'és

ser tirat es proclamà la República catalana i poc 
després la República espanyola. 

Macià, el ?'etrat del qt~al hono1·a la portada 
d'aquest ní~me1·o, desp~és d'obtenir, pe1• la vota
ció del 12 d'abril la consagrac-ió de cabdill de 
Catalunya, en proclamar la República all.ibe1·à 
Catalunya: Entn Catalunya i Espanya existia 
políticament una tivantor que fou 1nolt accen
tuada dt~mnt tot el regnat · de la dinastia dels 

·Barbo?ts. Caigt~t l'últim,¡ Borbó, Alfo•Jts X III , 
com per art a'enwntament, el que era mawntès . 
pugnà per tonLa1·-se comprensió, i l'host-iLitat es 
transformà en concòrdia. 

A questa ràpida t1·ans1nu tació fat~ copsada a 
l'instant pe1• l'alliberador de Catalunya, el se
nyo?' Macià, i e?t com.unicM a tot el món la p1·o
cla.mació de la República catalana, ?nanifestava 
ensems el desig de .conviu1·e harmònicament mnb 
tots els pobles d'Espanya. Aleshores, el rei en
cara no e1·a fora, i és per això que el cab~ill de 
Catal~mya no sols man ifestava el .. desig de con
vivència amb totes les nacions hispàniques, sinó 
q~~e els ofer·ia l'ajut, si calia, pe1• a aconseg11 ir 
lbr allibe1·ació . 

Posteriorment, i pe1· tal de no cau._ar nwl efec
te a tota Espanj,a, el 1wm de República catala
na, eS' convingué de1w?nina1·-la Generalitat de 
Cataltt.nya, nom qt~e esbonà, instituàó qt~e matà 
el primer dels Barbons, Felip Tl. Caldrà ara 
desfer la mala llavor sem.brada per tota Espanya. 
d'ot!i a Catahmya, qt~oe escampà aqt~est ene·mic 
penonal de ·la nos tm ten a, que .es digué ·Al
fons XIII . 

Qt~è significa la República per a l' Agricu,ltura? 
En les tenes de latifundi, del centre i del _,ttd 
d'Espanya, vol dir. que la tena improducttva 
passa?·à a ?nans dels a.g?·ict~ltors capaçós de fer
la f?·uct·ificar. 

Pe1' a la 1wstm Cataltmya, la República Fede
mL significa teni1· una ensenyança agrícola prò
pia en tots el.s seus gmt~s; uns Serveis tècH·ics 
m~s ampliats que els que existien en temps de 
la Mancomtmitat, i que, com tothom rec.orda, es
taven a les 01'd1•es dels pagesos per a tota mena 
de consultes i de conferènies . 

La República Fedeml, o stgu1., la Catalunya 
autèmoma, vol di?· rz ·ue s'anirà de dret a irnplan~ 
tar el crèdit agrfcola, pe1· tal qt¿e el pagès no 
hagi de caure 1nés a les mans de l'usurer i tin
gt~i tots els avantatges que el crèdit significa. 

L'autonomia de Cataltmya determinarà l'exis
tència d'un servei d'estadística, amb el qual serà 
Possible de sabe1• en qualsevol ?noment les mer
cadJe1·ies disp01úb les . 

Així mateix caldrà implantar els segu.rs per 
a la producc-ió vegetal i la p1•oducció animal, 
sense desct~1·ar els serve1:s de sanila.t, tant per a 
les plantes com per als animals. 

Caldrà també o1·ganitzar S indicats i Coopera
tives i ·wn se1-vei come·rcial_ per tal de valorar al 
màxi1n els productes agrícoles, no pel consumi
dor, s1:nó pel productor. 

Un servei de meteorologia podrà donar cada. 
d1·a, i a les hores convenients, els avisos neces-
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saris als pagesos per a la defensa de llurs plan

tacions. 
La República Federal essent ttna de les f01'mes 

.de govern de m.àx ima llibertat, no pot restar in

diferent a la part jurídica de l' Agriwltttra, i hatt-

1'à de rev isa?' i c1'ear, si convé, tma legislació 

qLte estigui d'acord amb l a ma11era d' ésse1' del 

nos t?'e poble. 

-

AGRICULTURA I RAMADERl!. 

Ta.ls són les esperances que tenim els auto

nO?nistes republicans que hem donat a l' Agricul

tura la part més g1'ossa de les nostres activitats . 

I aquestes espe1'ances i aqttest desig de 1'edem,p

C'i6 els devem .. , principaln'l-ent, al ba1'onil patriotis

me de l nost·re gran Mac1·à. S ense ell, potser, n·i 

a Espanya hi hauria R epúbl1'ca, ni Ca talunya· 

tindria el cor obert a totes les espe1'ances . 

L' «Asociación Regional de Ganaderos >> 

VOLDRÍEM UN ES'l'A'f DE COMP'l'ES . ¿QuÈ S 'HAN 

FE'l' DELS DINERS ? 

Entre les innombrables entitats que han anat 
a fer acatament al President de la Generalitat 
de Catalunya no hi ha mancat l' Asociación rt;

gional de Ganade?'OS . Aquesta visita, confes

sem-ho, ens ha estranyat molt. 
¿Per què l' Asociación ha anat a veure el Pre

sident de la Generalitat? ¿ :É)s que potser es pen
sen que la República va a continuar els mono
polis de la Dictadura? La República ve, preci
sament, a acabar per sempre tota mena de fa
vors, a posar en peu d'igualtat tot? els ci uta
dans. ¿ :Bs que l' Asociación regional de Ganade

ros ha donat ; ls comptes que els ramaders de 
Catalunya fa temps que esperen? Recordem el 

que ha pass.at. 
· L' Asociación regional de Ganade·ros, de Ca

talunya, més o menys lligada amb l' Asociación 

General de Ganaderos del Reina, de Madrid, al 
cap de poc temps de pujar la Dictadura, es cons
tituí en una de les societats més potents de Ca
talunya, societat que al principi de la Dictadura 

a penes comptava amb una trenten~ de socis . 
El miracle d'aquesta puixança fou degut al 

blat de moro. L' Asociación 1'egional de Ganade

ros arribà a tenir, segons es digué, rs.ooo socis . 
¿A què e.s degué aquesta enorme afluència 

d'adherents? A un fet ben senzill. La Dicta

dura en monopolitzar el blat de moro, concedí 
a l' Asociación re¡gional de Gana,deros l'exclusiva 

de la distribució d'aquest cereal als ramaders 
de Catalunya. 

Quan un ramader anava a l' Asociación regio~ 

nal de Gal1W.deros a demanar moresc es pregun
tava al demanant si era soci de l'entitat, i se li 
deia que per a adquirir blat de moro era conve
nient que es fes soci. 

Contra aquest monopoli foren moltes les as
sociacions agrícoles de Catalunya, i entre elles 
l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que 
formularen prote_stes al Govern de la Dictadura 

per la disposició que havia clonat de que l ' Aso

ciación fos l'única entitat a Catalunya que re
partís el moresc a ls ramaders. 

Veus ací la raó de l'augment formidable de 
socis que assolí l' Asociación regional de Ga1ia

dero'S. 

Ara, bé ; el servei de repartiment de . blat de 
moro als ramaders 11o es feía pas de fran c. E ls 
comerciants el' aquest ceTeal als quals se 'ls privà 

de vendre'], en virtut del monopoli' establert, 
- deien que, ternie mig , l' Asociación guanyava 

s pessetes per cada roo quilos de blat de moro. 

,Tenint en compte que aquest monopoli durà 
llarg temps, el guany net ha d' importar al

guns milions de pessetes . L_a quantitat de mo
resc que desembarca mensualment a Barcelona 

és ' de r2.ooo tones. Si, el prorn.ig de ganància 

neta ha estat/ de s pessetes els roo quilos , l' Aso

Giaóón regional de Gana.deros hauria ingressat' 
cada any a costa dels ramaders catakms 7. 20o.ooo 
pessetes . Afegir a això que cada soci I?agava 
rs pessetes anyals de quota .. 

. On han anat a parar aquests diners? 

H em seguit anys enters el Butlletí que publi
cava l' A/Sociación 1'egional de Gana.d:eros i no re-

l 
cordem que en cap número s' hagi publicat l' es-

. tat de comptes, com solen fer cada any le;:; publi
cacions agrícoles oficials de les entitats rurals . 

Ara que no hi ha censura, ni primera ni se
gona Dictadurà, ara que podem parlar clar i 
que ·aquells que no parlen haurien de parlar, 

fóra el moment més indicat per a que l' Asocia

ción reJgional de Ganaderos publiqués una nota 
més o menys detallada del destí de les quanti-

~ I 

' 
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· tats percebudes per la quota dels socis i le,s ga
nàncies de lia distribució del moresc. 

Els diners que l' Asociaci6n 1·egional de Gaoo
rieros ha destinat a Concursos de bestiar i algu
na altra obra de foment, no representen més 
que . un tant per .cent molt petit de¡ les quantitats 
ingressades per la quota dels socis i pel negoci 
del monopoli. 

Aquestes preguntes ens hauríem guardat prou 
bé de fer~les si ~nessin dirigides a una societat 
més o · menys .particular. Però no és aquest el 
~as , sinó el d'una Asociació que, prevalent-se 
del favor de la Dictadura determinà als ramaders 
de Catalunya, que volien blat de moro, a ' fer-se 
socis de l'entitat i per altra part, vendre a un 
sobrepreu, és a dir, a una ganància més grossa 
que la que ordinàriament percebeixen els coí:ner
ciants, un gra quasi indispensable en l'engreixe
ment del porc . 

Aquests ramaders tenen dret a saber/què s'han 
fet dels diners. Nosaltres pensem que la Junta 
actual de l' Asociaci6n regional de Ganilideros 
voldrà donar una satisfacció als ramaders i a 

' l'efecte publicarà: 
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r. er Quantitats ingressades durant la Dicta
dura en concepte de quotes. 

2.
0

" Nombre de vapors que importaren mo
resc amb l'es quan!itats corresponents d'aquest 
cereal i amb expressió de pre.u de compra a l'ori
g~n, despes.es de transport i desembarc. 

3. er Preus de venda i suma total de ganàn
Cies. 

4·art Conceptes pels quals s'han gastat els di
ners.. 

s. nt Existència en -caixa. 

En demanar aquest estat de comptes nosal
tres no prejutgem res, ni tan t sols volem pen
sar en qui va pagar l'homenatge que es féu a 
Primo de Ri vera a ·Granollers. 

Demanem tan sols que es digui al públic i als 
ramaders el destí que. s'ha donat als diners que 
dita societat no hauria cobrat, si no. hagués ·col
laborat servilment amb la Dictadura en perju
dici de la ramaderia i dels ramaders catalans . 

M. ROSSELL I VILAR 

L'avortament 

U N ~vort és l'expulsió de l'embr~ó o .fetus no 
vrable. Sempre que el fetus ne1x vm abans 

del terme de la gestació i continua vivint fora 
de les entranyes, aleshores. ja no es avortament, 
sinó part. 

En ks eugües i someres es considera avorta
ment l'expulsió del fetus quaranta dies abans 
del terme normal1; en la vaca, trenta-cinc dies ; 
en l'ovella i cabra, vint dies i en la truja, quin
ze. 

Les causes d'avortament són molt diverses : 
l'es topad~s del ventre amb les portes, vares del 
carro; el treball forçat, la ingestió d'aigua mas
sa freda, els aliments avariats, els p:urg.ants e
nèrgics i les excitacions genèsiques. 

Altres vegaçles l'avortament prové de les ma
lalties de l'aparell genital : tumors de la ma
triu, heml()rràgies, induracions. No és indife
rent a l'avort ~1 temperament limfàtic de la fe
mella i tot estat constitucional dèbil o desnu
trit . El fetus, com tot ésser viu, també pot es
tar. malalt i . això determina un grau nombre dc: 
casos d'avortament. Les . p.feccious que es tra-

dueixen per hidropesia, clorosi i els processos 
de momificació solen acabar amb l'avort. 

Per regla general, l'avortament esdevé sense 
pròdroms, és a dir, sense que senyal pugui fer 
suposar l'expulsió del fetus. En les eugues l'a
vort es re.al:itza sense esforç i el fetus sol eixir 
amb els llits. L'euga que acaba d.'avortar no ma
nifesta cap mena d'intranquiUitat. En les va
ques l'avortament va precedit d'un gran males
tar i molts cops amb dolors tan violents com 
els del part. _La secreció mamària, en les vaques 
lleteres, disminueix molt, sense que per això 
arribin a quedar seques .. EI fetus és deslliurat sol 
o acompanyat dels embolcalls. Si els llits no sur
ten amb el fetus, ixen al cap de poques hores. 

Les complicacions de l'avorta~nt són nom
broses. Una de ' les més freqüents és l'hemorrà
gia ; també hi pot haver l'esqueixament de la 
matriu o del coll d'aquest mateix òrgan. Altres 
vagades és el prolapse de la vagina o de la ma
triu, o sigui la sortida a l'exterior d'un d'a
quests òrgans o de tots dos . Per fi, no es es
trany que les vaques es. resis~eixin a fer els 

• 
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llits, cosa sempre perillosa així· que es perllon

ga aquesta anomalia. 

Algunes d'aquestes complicacions poden tenir 

fatals conseqüències, principalment quan per e

fecte de les lesions dels òrgans genitals o per 

alteració del medi intern la fecundació és im.po

sible. 

Hi ha però, un avortament de naturalesa con

tagiosa que constitueix un perill molt greu en 

les vaqueries . Aquesta modalitat d'avortament 

val la pena de tractar-la a part, dedicant-li un 

article. 

El tractament per a totes les formes esporà

diques d'avortament varia segon~. la causa que 

l'ha determinat. Si, per exemple, el fetus és en

cara viu i la bO:::.::;a de les aigües no és trencada,

l'avortainent és probable q:ue no s'acabi de rea

litzar, donant a la. femella algun narcòtic. A l'a 

vaca i l'euga se'ls pot administrar 5 grams de 

cloroform, i posant a l'animal en condicions de 

tranquiUitat, bon jaç i un r ègim alimentici re

frescant. 

AGRICULTURA 1 RAMADERIA 

Si malgrat aquest tractament els dolors re

prenen de nou i el fetus avança, aleshores cal

drà, pel contrari, facilitar la sortida. Una ins

pecció al coll de la matriu assenyalarà si és o

bert o no. En cas que no ho ,sig:ui, 'una untada 

de pomada .de belladona a tot el coll de la ma

triu ajudarà a dilatar el coll. Si la vagina és 

assecada per haver-se romput ja fa molt temps 
la bossa de les aigües, caldrà untar aquesta ca

vitat amb glicerina . A vegades l'avortament es 

troba encallat perquè la bèstia s'ha fadigat amb 

tants esforços com. ha fet. Perquè l'avortament 

pugui seguir serà necessari reanimar la bèstia 

amb una beguda alcohòlica, donant vi, cafè o te. 

Encara que excepcional, es dóna el e~ d'ha

ver d'ajudar l'expulsió del fetus .amb ganxos i 
amb cordes com en el's parts distòcics o anor

mals. 
Després de l'avortament, s.i la femella no ha 

fet els llits, caldrà treure'ls-hi abans de trenta 

hores a la somera o euga 1 al cap de tres dies a· 

la vaca. 
ENRIC PICAMALA 

El bosqueig 

H I ha a Catalunya moltes terres que per 

les seves condicions físico~quiilliques, per 

la topografia, pE;ls mals camins que hi conduei

xen, per la seva poca extensió, per ésser molt 

allunyades de la casa on s'habita i per tantes 

altres causes, no r~ndeixen- e.l benefici que cor

respon. És més : si es comptessin els jornals que 

ha costat una collita, fent c~s només dels a-' 

dobs, llavor, transports i tractament contra les 

malalties, es veuria que els fruits no equivalen 

a l'import dels jornals. 
L'agricultura és una empresa c9m una altra 

qualsevol i tot negoci s'ha d'enfocar de cara als 

beneficis. Si, doncs, el conreu d'unes terres no 

rendeix cap ganància no s'ha de practicar. 
En molts indrets de Catalunya hi ha, per 

exemple, feixes plantades de v111ya, o que s'hi 

/ 

conrea blat o patates que es troben en aques

tes circumstàncies. En aqueste.s feixes el que 

s'hauria de fer és bosquejar-1es. 
Bosquejar no vol pas dir abandonar les ter

res i esperar que espontàniament hi creixin els 

arbres, sinó que s'ha de considerar quins ar

bres són els més convenients en el terreny, ex

posició i clima. 
El capital emprat en aquesta explotació ha · 

de fructificar ràpidament i en conseqüència s'ha 

d'escollir el planter de l'èspècie arborícola que 

ben aviat pugui. ésser venut. 
Les terres que no donen,. per regla gene.ral, és 

que són te.rres pobres i per consegüent caldrà 

plantar arbres d'espècies frugals. Quan les ter

res deixin _de conrear-se per ésser massa se

caneres, per raó de l'excessiva permeabilitat 

LA MILLOR TUBERIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 
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de.l subsol, o pel contrari, per humitat exagera
da, llavors caldrà ac;modar l'espècie a àquestes 
mod.alitats, puix que ~.i ha arbres de molta re
sistència a la secada, altres, accepten perfecta
ment els subsols humitejants. 

Frugalitat, resistència a la secada o a la gran 
humitat i principalment rapidesa ·de creixença 
són qualitats inherents a les espècies resinoses, 
és a dir, que dintre aquest grup d'espècies cal
drà saber escollir la que millor s'adapti al ter
r~ny i clima. Es concep fàcilment que no és el 
mateix .una terra forta que silícia, un terreny 
alt o baix, l'exposició al migdia o al nord. 

Heus ací algunes indicacions de les êspècies 
convenients, segons les circumstàncies indica
des. 

Avet bl~anc, Avet dels Vosge~, l'Epicea, el 
Mèlère prefereixen els sòls profunds, fr~scos i 
bastant fèrtils, sense que la composició minera
lògica de la terra tingui gaire importància. L'al
titud convenient és de 300 a r .. 6oo metres del 
nivell de la mar. 

L'avet de Douglas té la mateixa indi ferència 
quant al sòl i es desenvolupa bé a altituds in
feriors a les precedents. 

El Pi silvestre va bé en çls terrenys argilo
silicis, o silicis frescos ; és molt sensibl'e a la 
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secada i compacitat del sòl. Es pot plantar igual
ment a la plana que a muntanya d'altituds mit
Janes. 

El Pi negre d'A ústria dóna bons resul"tats en 
els spls argilo-calcaris o calcaris ; resisteix una 
bona proporció d'argila; suporta bé la secada, 
i en la plana va millor que a muntanya. 

El Pi LaTicio de Còrcega vegeta naturalment 
en terrenys silicis ; resisteix una certa propor
ció de calcari i vegeta bé en le,s mateixes con
dicions de. clima que el pi negre. 

El Pi marítim prefereix els terrenys silicis 
frescos i és molt st;nsible al fred ; el clima del 
litoral és el que !!lés li agrada . 

El Pi pinyo?ter és propi dels terrenys sor
rencs o silicis, de clima temperat i força hu
mid. 

El Pi WeymottLh dóna bons resultats quan 
s'introdueix en sòls pantanagosos con veient
ment drenats, i en tots els terrenys. 

El Xiprés verd és connatural de la regió me
diterrània i de sòls calcaris . Resisteix perfecta
ment la secada. 
· El Xiprés cal.p, també mediterrani va molt 
bé en el's terrenys que sofreixen inundacions. 

MANUEL ROIG 

Les rotacions 

L A qüestió de les rotacions ha estat objecte 
de llargs estudis i de profundes ·reflexions .. 

Actualment no se'n parla gaire, sigui perquè 
es considera força ben es.tudiada, sigui ·perquè 
l'agricultura moderna disposa de mitJans. que 
que li permeten de traspassar les regles de les 
rotacions. 

L'obllit de les lleis de! la rotació no és pas jus
t!ificablê. Exce:pte en cas'os molt excepcionals 

· ' l'agricultura no pot dispensar-se de seguir es
trictament les condicions naturals i la rotació 
té, precisament, per objecte utilitzar aquestes 
condicions tant pel que es refereix al terreny,. 
com per lles plantes. 

Molts són els agricultors que troben insufi
cientment remunerades les collites ordinàries i 
proven d'assajar-ne altres de noves en forma de 
conreus. intercalats. 

Els avantatges de conreus alternants es des
prèn del fet que s'anulla o . es redueix l'acció 

dels paràsits ; que s'evita que els elements del 
sòl d'una mateixa naturalesa siguin ràpidament 
esgotats i per últim que els treballs vinguin 
a la mateixa època. 

L'alternància de, conreus permet netejar la 
terra, utilitzar millor els principis fertilitzats 
i aprofitar més bé l'a mà d'obra. El saber esco
llir la successi§ de conreus permet mantenir el 
terreny en bon estat i fins millorar-lo, tot re
partin't assenyadament els treballis durant tot 
l'any d'una manera regular. 

Els conreus un cop escollits s'ordenaran de 
manera que la propietat serà dividida en tantes 
parts com conreus es vulguin realitzar. Les es
p~cies que s'han de cultivar dependran, natu
ralment, deli clima, del terreny i de les condi
cions econòmiques. 

Antiga-ment, en la ~otació ~s deixava un lloc 
al goret blanc, però amb els adobs químics i 
deteminats conreus que ,mirem exposant, no cal 
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practicar el goret blanc, excepte en el cas que 

la te.rra hagi estat envaïda per la gram. 
En la rotació es deixa una plaça a plantes 

tals com les patates, mill, remolatxa o bledaràve 
i alguns cereals . Aquestes ¡>Jantes deixen la ter

ra neta i remoguda, conseqü ència de les treba

llades que exigeixe?. 
Les plantes que tenen un gran paper en la 

rotació, són principalment les farratgeres, puix 

que exigeixen poca mà d'obra, pocs ad_obs azo

tats o nitrogenats, els quals són els més cars, 

i de passada deixen la terra neta i enriqueixen 

el sòl de nitrogen. 
En el nostre país on la vinya ocupa una su

perfície grandiosa, la producció farratgera està 

molt indicada, puix que podria contribuir a re

soldDe en .part les crisis vitíco l~s que sovint 

s'han de sofrir. Les nostres comarques vinyate

res haurien de decantar un poc de les seves ac

tivitats a la ramaderia. 
Entre les plantes farratgeres, les més impor

tants de totes són l' alfals i la trepadella. La ro

tació OJ?. hi entra l' alfals estarà alguns anys a la 

terra i en conse.qüència la rotació serà llarga. 

Algunes de les rotacions en les quals hi entra 

l' alfals dura disset anys. 
E l primer conreu fora d'ordi sembtat en · se

tembre per al ramàt . Al mes d'abril després de 

les traballades i adobades es sembraria alfals i 

a vegades el mateix tein.ps, per t al de tenir una 

collita durant l'any es sembrarien espinacs, plan

tes que no · impedeixen el desenvol'upament de 

l' alfals, però que la collita força a trepitjar la ter

ra. L'alfals es manté durant cinc anys. El sisè 
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any, per la primavera, es sembra civada i veça 
per a farratge. El sòl enriquit per l' alfals pot 

suportar tres anys de blat i un any de civada · 

o sègol. 
Algunes terres no són prou ·adequades per a 

l'alfals. En aquest cas es substitueix per la tre

padella, però en lloc de fer durar cinc auys 

aquesta lleguminosa se la fa durar tre~ .. 
Aquestes rotacions tenen ]'_avantatge, ultra 

l'economia de l' explotació, de no esgotar els ele
ments fertilitzants de la terra, sinó afegir-hi 

riitrat. 
La rotació assenyalada no és .pas absoluta . 

S'hi pot intercalar altres conreus, per exemple, 

farratge sembrat pel març i dallat pel juny ; ce

- real s sembrats per la tardor, com fajol o bé ordi 

pel bestiar. 
Per les terres més dolentes en les quais :fins 

la .trepadella no hi creix del tot bé, o· que perquè 

les terres són molt allunyades i no permet ado

bades, es pot introduir en la rotació un adob 

verd, principalment el llubí, q,ue per la massa 

de les matèries orgàniques i particularment ni

trogenades que portarà, contribuirà a millorar 

poc a poc aquestes terres i permetrà després 

sembrar-hi trepadella. 
En resum, la rotació de conreus no s'ha pas 

de considerar com un a rutina, ~.inó com el re

suhat de reflexions de l' agricultor progressiu, 

per tal d'obtenir de la terra el màxim de ren

diment. 
El problema de les rotacions és un problema 

d'organització de l' agricultura . 
A. COLOMER 

Els microbis de la terra 

L A terra vegetal és plena de microbis. Uns 
no tenen· cap influència en la vegetació ; 

altres són indispensables a la nutrició de les 

plantes; pocs, són perjudicials : 

E l carboni és un dels elements indispensables 

en· la constitució la matèria vivent. Les plantes 

prenen de ¡'aire el carboni que els manca en l'es

tat d 'anhídrid carbònic o gas carbònic. Els ani

mals, a diferència de l~s plantes , nó poden apro

piar-se el carboni de l' aire per a constituir llurs 

teixits . El carboni que posseeixen els teixits de · 

l' animal prové del regne animal o vegetal que 

es troba a la terra. Els teixit s dels microorga-

nismes del sòl pertanyents a]; regne vegetal no 

són pas capaços d'absorbir el gas carbònic de 

l'atmosfera, perquè viuen a les fosques i per 

consegüent són vegetals sénse cloro:fila, impos

sibilitats de fixar el carboni de l'aire. És per 

això que aquests microorganismes es creuen obli

gats a prendre aquest element de teix its en des

composició que es troben en el sòl. 

La primera condició perquè els microbis es· 
desenvolupin en la terra és que en ella hi hagi 

certa quantitat de matèria orgànica . Els detritus 

animals o vegetals que cons.titueixen l'hurn,us 

després de llur descomposició, són transformats 
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en productes més simples i assimilables per la 
planta, per microbis que s'alimenten de gas car
bònic desprès d'aquesta descomposició. 

Com tots els microbis, siguin útils o perjudi
cials, no poden des.enrotllar-es o mulltiplicar-se 
més que gràcies al carboni dels teixits animals 
o vegetals en vies de descomposició. No és pos
sible .afavorir els microbis útils sense afavorir 
igualment els perjudicials aportant a la terra 
més o menys q1,1antitat de fems o d'adobs químics, 
no obstant, els fems semblen protegh· el des
envolupament dels microbis útils. 

Per .a certs microorganismes la presència de 
l'oxigen és absolutament necessària en· forma 
lliure, és a dir, en forma gasosa de l'aire. Al
tres, prenen l'oxigen indispensable a les subs
tàncies org_àniques que es troben en el sò1. Els 
prim~rs s'anomenen aerobis, perquè sols poden 
viure en contacte de l'aire; als segons, se' ls diu 
anaerobis perquè no tenen necessitat d'oxigen 
directe, però d prenen indirectament. Algunes 
vegades es· realitzen una adapt.ació a noves cir-

. cumstàncies i és per això, que hi ha microbis 
que d'anaerobis passen a aerobis i el contrari. 
Però, . el més freqüent, pels microorganismes que 
intervenen en e.l desenvolupament de les plantes 
o ~n llur nutrició, és indispensable perquè .ac
tuïn normalment, que es trobin sempre en les 
~teixes ·circumstàncies en relació a l'oxigen . 
Per exemple : el micoderma aceti no transforma 
el vi en vinagre més que si es troba en la super
fície del. líquid on pot prendre fàcilment l'bxi
gen de l'aire. Com és sabut, si la mare és nega
da, el vinagre no pot fer-s.e ; els microbis de 
l'acetificació no prenen l'oxigen de l'aire. Amb 
els microbis de la terra passa una cosa anàloga, 
puix q11e llur acció és diversa segons Jes condi
cions e~ lb quals es troben . 

La presència de 1 'aire és indispensable /per 
l'oxigen que conté. L'azot és útil per les bactè
ríes de les lleguminoses, fixatrius de l'azot lliu
re . Aquestes bactèries sols poden desenvolupar

·se .a expénses del carboni pres a les sub~tàncies 
orgàniques de fórmula química simple i que es 
troben una mica pertot en la terra. Aquestes 
substàncies, alcohol etílic o butllic, sals d'àcid 
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aèètic, butíric, propwntc, làctic, són productes 
de la descomposició dels midons i de la ceUulosa 
que es troben en el sòl'. Gràci~s .a llur desenrot
llo, degut af gas carbònic provinent de les subs
tàncies orgàniques, les bactèries poden fixar 
l'azot atmosfèric. Amb el que s'acaba de dir, 
es comprendrà l' avantatge del conreu de llegu
minoses en nn terreny ben airejat on l'azot pu
gui ci'rcular lliurement en la capa llaurada. 

· Existeixen molts altres factors capaços d'obrar 
damunt dels microorganismes del sòl. La humi
tat, la temperatura, alguns productes químics, 
tenen una acció molt remarcable . 

Els microbis, per regla general, tenen un mà
xim d'activitat a la temperatura de 30-35° ·; sota 
5° llur activitat és nulla. El fred no els mata, 
però els priva d'obrar. La humitat és indispen
sable per a la vida de les bactèries, sense que 
això vulgui dir que la presència de l'aigua en 
grans quantitats sigui indispensable, altrament 
privaria 1~ circulació de 1' aire. 

La composició qUÍuVca del sòl té una gran im
portància. Com se sap, la nitrificació no es fa pas 
en una terra àcida, · sinó en les terres contenint 
certa quantitat suficient de calcari. Així mateix, 
el clorur de sòdic o sal de. mar, que es trQba en 
forta proporc.ió en els terrenys delr litoral, cons
titueix una metzina per als microbis de la terra. 
Bs per .això que quan la dosi és molt forta, es 
maten tots els microbis, tant els que són útils 
a la planta com els que els són perjudicials. 

En fi, certs cossos químics que s'empren coin 
desinfectants no af~cten les bactèries nitrificants, 
com el sofre, per exemple. Les experiències de 
Miège en les patates han demostrat que el sofre 
a la dosi de 20 graïns per metre quadrat era un 
bon desinfectant. És més ; pos.siblement el sofre 
actua per la seva presència d'inhibidor de l'ac_. 
ció de le.s bactèries desnitri:ficants. 

En resum,. es. veu que no és del tot fàcil cl'·ac
tuar en els microorganismes que conté la terra. 
Però les experiències ens proven, que una terra 
ben airejada i adobada convenientment, rendeix . 
molt més que les terres mancades- d'aireació i 
d'adobs. J. BERTRAN 

YOGHOURAT CONDAL Li assegurarà l'èxit e:-l 
la recria del ramat boví. 

........... 
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Pólvors Cuprics 

ELS brous cúprics constitueixen el mitjà habi
tual de lluita contra els atacs del míldiu, pe

rò quan la invasió d'aquesta malaltia progressa 
ràpidament, afavorida per les pluges que impedei
xen els sulfatatges, els pólvors cúprics tirats da
munt de l'a vinya, així que l'estat del terreny 
permet circular-hi, poden completar l'acció pro
tectora dels. líquids cúprics . 

En 1923, any durant el qual el míldiu cau.sà 
en diverses regions perjudicis molt importants, 
encara que inferiors als de 1921, bon nombre 
de viticultors reconeixereu que l'utilització de 
pólvors cúprics els permeté, durant e] mes de 
iuaig i juny, assegurar la protecció dels raïms 
amagats en el fúllatge, els qual~ era bon xic di
fícil que els .arribés el líquid del polvoritza
dor en els ceps d'ufanosa vegeta.ció. 

Durant un cert nombre d'anys, M . Ravaz em
prengué a l'Escola d'Agricultura de Montpeller 
experiències relatives a la qüestió que tractem., 
concloent que, la defensa contra el mi1diu fou 
més eficaç amb ~ls pólvors cúprics que amb cinc 
sulfatades líquides . Les fulles romangueren in
demnes de la malaltia fins a les primeres gela
des, amb .molt poques taques ; cap fulla caigué 
a c.ausa de la malaltia, com tampoc cap raïm, de 
manera que la preservció fou completa. En la 
parcella veïna, en canvi, tractada amb brou, la 
caiguda de les fulles es realitzà més aviat i la 
producció de fruit reduïda a l'a meitat. 

• L'any passat, Mr. Cambarià, professor d' Agri
cultura, assenyalava que en determinades comar
ques certs vinyaters no pogu~ren protegir degu
dament la vinya amb deu sulfatatges, mentre 
que altres viticultors que usaren els rólvors ob
tingueren bons resultats. 

No obstant, malgrat les proves concretes asse
nyalades a favor dels pólvors, jo crec que no 
s'ha de menysprear absolutament els líquids cú
prics i que l'ús exclusius dels pólv~rs no s'ha 
d'aconsellar, principalment en les comarques 
ventoses on poc després de bufar el vent les fu
lles i els fruits romanen netes de pólvors. 

El que és necessari tenir en compte de les ex
periències i dades que s'acaben de relatar, és 
que els pólivors cúprics i sofr.es sulfatats mulla
bles s'adhereixen inillor a la superfíc:e lli~ a dels 
grans que els lí.quids i per consegüent aquesta 

. propietat permet assegurar millor protecció que 
no pas els brous. 

Els millors pólvors cúprics són els que el sul
fat de coure ~stà més uniformement repartit i 
en conseqüència més probabilitats de posar-se en 
contacte amb els gèrmens del miltliu. 

Els pólvors poden usar-se en forma de sofres 
stu.lJfatats o esteatites cúpriques, en els quals hi 
entri el sulfat a la dosi del 5 ò 6 fins el ro 
per roo. 

El sofre ordinari presenta la dificultat, quan· 
el' gra ha estat mullat per la pluja_ o la rosada, 
de surar a la superfície de les gotes d'aigua i 
d'emportar-se'n les fines partícules de sulfat de 
coure que hi són barrejades. 

Pel contrari, quan el sofre utilitzat en la pre
p-aració de sofres suHatats ha estat convertit en 
mullable, aleshores s'enganxa bé als òrgans 
hum;its de la vinya i la barreja ja no és empor
tada per !~s gotes d'aigua de la rosada, i només 
que amb la pluja. 

Quan els sofres sulfatats contenen del 5 al 6 
per roo de sulfat de coure, poden ésser emprats 
tal com són, sense témer accidents. Les cremades 
de les fulles i dels raïms sQls' s'han observàt des
prés que elis sofres suHatats s'han aplicat al cap 
de ~poques hores · d'haver sulfatat en líqui4, ja 
sigui amb una solució simple de sulfat de coure 
o amb altra solució de reacció àcida . 

Per tal d'evitar cremades, serà convenient bar
rejar els sofres sulfatats contenint més del 6 per 
roo de sulfat de coure amb calç en una propor
ció variant del terç a lla meitat, ·segons la pro
porció, del sofre sulfatat en sal de. coure . Les 
m!ateixes recomanacions s'apliquen a les esteati
tes cúpriques contenint el ro per roo i excepci~
nalment 20 per roo de sulfat de coure. Les es
teatites· són, per regl.a general, d'una· gran fine
sa, però en canvi són arrossegades més fàcilment 
per la petita pluja que els sofres nmllabJies sul
fatats. A més : aquests últims permeten comba
tre l'oïd'ium el mateix temps que el míldiu. 

Els empolsaments poden realitzar-se amb en
sofrades a coll-bè de l'home o amb aparells ma
mials, però és preferible emprar ensofradores a 
tracció. Aquests últims aparells formen una me
na de núvoJI de pols cúpric les fines partícules 
de les quals es poset;J. damunt de les fulles i dels 
raïins fins a l'interior del peu. Aquests pólvors, 
pel coure qu<t contenen, asseguren la protecció 
eficaç dels grans de raïm contra la invasió del 
in.iÍdiu. E. VIVER 
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El Pehametre 

L'fndex pH. - La seva u-tilitat aplicacions en 
agricuLtura 

Les recerques cientí:fique,s d'aquests últims 
an}rs respecte el pH d'un cos han demostrat la 
importància cada dia. creixent d'aquest factor . A 
part de les investigacions de lab~ratori, ·el pH 
s'ha revelat un auxiliar indispensable del metge 
i de l'industrial i ho serà també de l'agricultor. 

Pel! signe pH es designa l'aciditat o basicitat 
d'un cos, no des de el punt de vista àcid o bàsic 
total, sinó des del punt de vista de aciditat o al
calinitat dels graus d'aptituds reactives que con
té. L'expressió pH, vol dir, en concret, poten
cial hidrogen . 

Deixant a part les consideracions físiques im
pròpies d'aquest article, sols direm que la neu
tralitat és el pH, estat de l'aigua químicament 
pura, puix que no ataca el ferro pur. Si un cos 
té el pH més baix que 7, serà tant més àcid com 
més baix sigui el pH, i si pel contrari, és més 
alt que 7, el cos serà tant més alcalí quant més 
augmenti al xifra. Per exemple : la sang de 
l'home és lleugerament alcalina , 7'30 pH, apro
ximadament. Si el pH varia lleugerament en 
més o en menys, l'estat de · salut és greument 
alterat i el malalt està en perill de mort . 

En les plantes succeeix el mateix. Però, pràc
ticament, no s'ha pas d'estudiar el pH de la 
saba, sinó el medi on la planta ha de néixer i 
desenvolupar-se. La part més vital · i delicada 
de la planta, que és la rel, e.s troba en contacte 
del sòl. Si la terra és mas.sa activa alterarà greu
ment els ·teixits nutritius de la rel', la qual rea
litzarà malament la seva funció, i estarà con
demnada a mort. 

La major part de les terres han de trobar-se 
entre l'índex 6 i 8 . És cert que alguns conreus 
com e,l de la bledarave o remolatxa i la civada 
volen un terreny lleugerament àcid (pH 5 a 6), 
però fora d'aquestes i algunes altres excepcions 
ríndex apropiat és l'indicat suara. Quan la 
terra no està compresa en aquests límits, 6 a 8, 
necessàriament s'haurà de corregir sigui amb 
calç, sigui pel mitjà d'adobs àcids. 

La correcció d'un sòl sigui per calcinació, o 
per un adob químic àcid ha d'ésser racional, 
puix que si es fa per tanteig hi ha el perill de 
què la correcc10 doni per resultat caure en el 
defecte contrari. 

La manera més senzilla i' segura de midar rà
pidament el pH d'una terra es pot realitzar pel 
mitjà del Pehanz.etre Hellige, aparell fàcil de 
manejar i de molta precisió. Les seves indica
cions permeten reconèixer . si un terreny té ne
cessitat d'ésser corregit i amb quina proporció, 
segons els conreus. 

L'aparell està compost d'una placa de porce
llana dura amb una cubeta de 5 mi1ím. de pro
funditat, de la qual arranca una canal. Al llarg 
d'aquesta canal es troba una escala calorimètri
ca amb el valor pH inscrit a la vista. Amb l'a
parell hi va una ampolleta de reacció, la qual 

varia segons el pH del cos amb el qual està en 
contacte, i a més una cullera de porcellana per 
a prendre les mostres. 

'El pH d'una terra s'obté posant una mica de 
terra a la cubeta i regan t-la amb algunes gotes 
de l'indicador ; després es fa anar e)' líquid vers 
la canal on es troba l'escala de graduació i es 
llegeix el pH corresponent al color obtingut. 

La taula adjunta a l'àparell indica les propor
cions màximes de calç que s'han d'emprar en 
un terreny per a fer variar el seu pH de diver
sos adobs i els més convenients als· conreus . 

El Pehan'!Et?'e, aparell de butxaca, i que no 
val sinó 6o francs, permet de seguir pas a 
pas a l'estat de salut de la terra després de cada 
collita i de preveure els remeis necessaris per a 
la . seva fertilitat. 

* * * 
Aquest article original de l'enginyer quí.mic 

M. A. Disy, l'hem traduït per curiositat. Cal
dria, però, abans de subjectar-se a les normes 
del Peha1rvet1'e que s'assagessin les indicacions en 
petita escala, o que es comprovessin per altr:es 
mètodes. M. R. r V. 
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Un mètode fàcil de racionament 

;\ MB raó els anglesos pa.ssen per ésser un dels 
1"1_ pobles més pràctics del món. Entre els ra
maders anglesos les diverses normes de raciona
ment proposades per zootècnics de renom no han 
pas tingut acceptació. Els r.atru~..ders anglesos en 
llur majoria continuen alimentant els animals 
empíricament, mentre que la resta h:a adoptat 
un mètode ben fàcil i ajust.at a la seva manera 
d'ésser. 

Aquest mètode, que nosaltres ja fa temps que 
el denominem mètode anglès , consisteix en dei
xar escollir als an imals la classe d'aliments que 
volen i dels quals en poden consumir la quanti
tat que abelleixen. Hi ha en menjadores a part, 
per exemple, aliments rics en matèria azotada, 
en matèria grassa, en matèria hidrocarbonada i 
cellulosa . Uns quatre aliments com a mínimum 
componen la ració . Entre els aliments rics en 
matèria .azotada s'hi posen els turtós, els quals 
contenen a la vegada molta grassa '; els aliments 
hidrocarbonats estan representats per les granes 
de cereals i la polpa de remolatxa i els aliments 
ceJ.lulòsic-s per les palles i els fems . Els farrat
ges verds .a la primavera i estiu, els tubèrculs i 
arrel s a l 'hivern completen la ració. L'aigua és 
a disposició dels animals, com igualment la sal. 

L.a llibertat de menjar l' aliment que es desitja 
ha estat controlada pel• professor Nevens, en vuit 
vaques lleteres de mitjana producció. Per tal 
que les vaques s'acostumessin al nou règim, el 
control no començà fins al cap d'un parell de 
setmanes. Al cap de dues setmanes es començà 
a pesar els aliments que es donaven el dilluns el 
matí i els que restaven a les menjadores al di
lluns següent. 

Tots els animals foren igualment pesats cada 
setmana i mentre durà la gestació i part no hi 
hagué ca,p modificació en el racionament. La llet 
fou anotada quantitativament i per la seva com
posició a cada muny ida i per a cada vaca . 

Els resultats d'aquesta experiència poden re
sumir-se així : per regla general, les vaques ban 
consumit una quantitat inferior de principis nu
tritius de la que assenyalen l'es normes de ra
cionament. Això b.a determinat un augment no
table de pes viu i per consegüent les vagues han 
costat més de mantenir . Aquest mètode no ha 
pas resultat econòmic, però ba. servit per a es
tudiar la pr~ferènci.a de les vaques per alguns 
aliments . . 

Totes les vaques no mostraren pas les matei
xes preferències pels aliments. Els aliments con
centrats i barrejats no foren tan ben .acceptats 
com els presentats separadament. El moresc fou 
un dels aliments concentrats més sol-licitat . 
Quan els aliments concentrats eren consumits 
en gran quantitat, el totab d'aliments volumino
sos consumits era menys elev.at. 

Les preferències mostrades pels · animals no 
són gaire explicables i no semblen pas correspon
dre .a llurs necessitats de manteniment i de pro
ducció, principalment d'una forta producció de 
llet. El turtó de llinosa, per exemple, fou l'únic 
aliment conceutrat consumit d'una manera c<;>ns
tant ; la farina de turtó de cotó no fou pas igual
ment estiiniada. Àdhuc dues classes de turtó de 
soja, un d'ells fou consumit amb més plaer que 
l'altre. 

Quan el control de llet no se n'ba pogut de
duir res en concret. 

La quantitat de proteïna consumid a ha estat 
per sis vaques de 6o a 70 per cent superior a 
la quantitat indicada en les Normes de raciona
ment; una d'aquestes vaques consumí tres ve
gades més de proteïna; un altra en consumí 
el rs per cent de menys . La quantitat total de 
principis nutritius consuï:nits no ha estat supe
rior que en dues del s8 per cent. Sota la influèn
cia d'aquesta alimentació abundant i rica les va
que s' han engreixat d'una mnnera remarcable. 

La v.aca 27, holandesa, ha estat 11a que ha ab
sorbit més proteïna i ha augmentat en nou me
sos r49_ quilos i durant els quatr~_ primers me
sos ha .mantingut els . ro litres de producció de 
llet ; al cap de dos mesos fou eixugada i tingué 
dos mesos de repòs .abans de vedellar; una ·neu
gera disminució de -pes es mostrà en les dues 
últimes setrp.anes de prenyat, degut a una ïhe
nor comsum.ació d'aliments. En els mesos se
güents al part, va disï:ninuir d'un centenar de 
quilos, malgrat un consum exagerat de turtó de 
cacauet ; el rendiment de llet disminuí ràpida
ment, .pas.sant de'124' litres ·a ro diaris en l'es
pai de deu mesos, mentre que el pes vi'u aug
mentà de 45 quilos. 

Aquesta vac.a , ·al principi de l'experiència, te
nia tres anys i un mes i per consegüent no era 
adulta . La baixa tan grossa de pes al moment 
de vedellar i de la més gran producció de llet, 
nmlgrat un consum elevat de proteïna, és la in-
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dicació que aquesta ha de figurar eu quantitat 
relativament gran en les racions de les vaques 
d'aquesta edat i que en el racionament s'ha de 
tenir molt present les necessitats de creixença. 

Pel contrari la vaca 576, de la mateixa edat 
i raça ha consuí:uit molta .menys proteïna que la 
que indica les ormes de racionament. Malgrat 
que aquesta vaca _tenia a Ía seva disposició segó 
de blat, farratges, i altres aliments i que. tenia 
la possibilitat d'equi librar la seva ració en pro
teïna, ha demostrat una preferència molt neta 
pels aliments poc rics en matèria azotada, par
ticularment el moresc i la civada. L a vaca va 
continuar augmentant de pes i produir llet en 
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quantitat constant des de la 29 setmana fins a 
la 55. És, dons, evident que la proteïna ne
cessària a la formació de llet no podia tenir al
tra procedència que la dels aliments i que no 
proc~dia· dels teixits. 

Si la qüestió es judiqués per aquest sol cas 
les Normes d' Armsby prescriurien una quanti
tat de proteïna massa grossa, però és possible 
que en el cas d'aquesta vaca hi hagin errades de 
càlcul. És possible que el moresc i la civada i el 
blat de moro ensitjat tenien un vaolr nutritiu 
rné!s elevat. Però també tingui's present que 
aquests matei xos aliments eren distribuïts a les 
alitres vaques. 

Organització docent i burocràtica de l'agricultura éatalana 

Conferència donada a ~'Associació d'ex a~um

nes de ~ 'Escola Superior d' Agricu~tum d dia 8 
de ·nwig, per M. Rossell i Vilar . 

Senyors : Agraeixo la invitació que 1 'Associa
ció d'ex-alumnes i alumnes m'ha fet per a do
nar una conferència. 

En els moments actuals crec que un dels te
mes mJés adients, és tractar de l' organització do
cent i burocràtica de l 'Agricultura catalana. 

A una data ben- próxima, Catalunya recobrarà 
algunes llibertats i entre aquestes, indubtab1e
ment, la d'administrar en funcions estataJ:s la 
seva riquesa agropecuària. 

Un dels llocs més adequats per a tractar d'a
que~ta organització és en aquesta entitat ; ho és 
perquè tots vosaltres heu passat o esteu en les 
aules de l'Escola; ho és també perquè alguns 
de vosaltres formareu part o eu formeu ja del 
personal docent o burocràtic, i ho és finalment, 
perquè fóra molt difícil trobar una altra Asso
ciació on es reunís amb poca gent eT major nom
bre de capacitats preparades per a discutir i for
mular un Projecte d'organització docent i buro

cràtica. 
El meu desig fora que la conferència que jo 

estic donant ara fos la primera de la sèrie, és 
a dir, que el tema és tan important que hauria 
d'ésser tractat per la més gran diversitat de cri
teri, de ïnanera que, ·si un dia l'Associació fos 
cridada a donar el seu parer, o ella per i11i'ciativa 
pròpia el trametés a la persona o entitat que ha
gués de resoldre la qüestió, que es veiés que el 

Projecte que presentés l' Associació 1;10 és pas 
l'obra improvisada, sinó fruit d'una llarga ï 
serena discussió. 

Segons diuen els polítics experimentats, tan 
els que .són en el Govern com els altres, és se
gur que Catalunya obtindrà una autonomia que 
serà quelcom més voluminós i profund que el 
que fou la Mancomunitat. La Mancomunitat-i 
jo he dit sempre sense embuts-la nostra glo
riosa Mancomunitat, intervingué enormement en 
l'economia rural: organitzà l'ensenyament i 
creà els Serveis tècnics. Tenim amb l'acció de 
la Mancomunitat un precedent que pot ésser la 
base o el guiatge de la fu.tura estructuració. Però, 
la llibertat de Catalunya essent més gran, el 
Projecte d'organització ha de correspondre a les 
funcions estatals dintre la Federació ~ispànica, 
és a dir, Catalunya estarà regida de forma que 
no tindrà intervenció personal en política exte
rior, que Catalunya com Estat no estarà facul
tada per a conèertar tractats comercials amb l'es
tranger. O, dit d'una altra manera: la funció 
estatal de Catalunya serà exclusivament inte
rior ; les relaèions exteriors seran reservades al 
Poder fede.ral, poder superior al de tots els Es
tats que integrin la Federació espanyola. No 
cal', doncs, parlar de política agrària en general 
sinó que ens hem de circumscriure a l'acció in
terior de la nostra agricultura, la qual pel que 
afecta importacions i exportacions, està lligada 
amb la totalitat de l'agricultura espanyola. 

Una de les atribucions i obligacions de l'Estat 
català serà fomentar i organitzar la riquesa agro-
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pecuària. En quina manera bo pot realitzar? Jo 
crec que aquesta actuació es pot concretar en 
dos aspectes : un, d'ensenyament; l'altre, d'ac
ció directa. 

L'ensenyança ba d'ésser completa en les se
ves diversitats, és a dir, que el que cursi estudis 

, superiors, aquests estudis siguin realment supe
riors ; que el que per diverses circumstàncies no 
pugui c.ursar el grau superior, tingui almenys 
la facilitat d'aprendre coneixements primaris. 
Amb aquest criteri l'ensenyament es podria dis
tribuir de la següent manera. 

Escola Superior d'Agricultura. 6 cursos . 
Escola Superior de Zootècnica 6 )) 

Escola Agropecuària 3 » 

Escola de Regents 2 » 

E scola d'Horticultura Floricultura. 2 » 

Escola de Mestresses I » 

L'Escola Superi o?' d'Agric-ultura compendria, 
poc més poc menys, el mateix quadro d'assigna
tures de quan hi havia la Mancomunitat, però 
amb la diferència de què l'especialitat zootèc
nica en fóra exclosa. A més la carrera s'allar
garia d'un any per tal de dotar als engi.nyers de 
la capacitat necessària per a el servei cadastral 
i hidrològic. 

En aquesta Escola per la intensitat dels estu
dis i per la seva duració, el nombre d'alubtnes 
fóra .segurament reduït. No es preté altra cosa . 
Les Escoles Superiors o són un nom pompós o 
ban de servir per a fer savis . L'Escola Superior 
d'Agricultura hauria de tenir la missió de fer 
savis, de donar al país els directors, els investi
gadors i els guies de l'agricultura de demà. 

L'Escola St,per·ÍOT de Zoo tècnia no podria se
guir exactament el pla d'estudis aprovat per la 
Mancomunitat, per la raó de què el servei vete
rinari i l'ensenyança veterinària constituiran 
funcions de l'Estat català. Deu fer una dotzena 
d'anys que propugnava per la modificació radi
cal de la professió veterinària anunciant la pro
funda crisi per la qual passen aquests titulars. 
El veterinari com exclusivament conservador de 
la riquesa pecuària no l'hem comprès mai ; vol
dríem aquesta carrera relligada amb la zootèc
nia, de la mateixa manera que l'agricultura no 
ba pas creat uns professionals per al servei fito
patològic, sinó que aquests són enginyers agrí
coles més o menys especialitzats. El futur vete
rinari haurà d'ésser un enginyer zootècnic. 

L'Escola Ag1'opecuària hauria d'~sser una Es
cola el<;mental ; l'Escola de Perits. Però així 
com les Escoles uperiors tendeixen a fer una 
gran. part d'especialistes, l'Escola Agropecuària, 
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pel contrari, ba de produir el tècnic que sàpiga 
una mica de tot, essent la carrera adequada pels 
fills de propietaris o de grans _masovers, que de
sitgin intervenir pràcticament en la riquesa par
ticular agropecuària. 

L'Escola d'Ho?·tict¿ltura i FlMict¿Ltura s'ha de 
crear d'absoluta necessitat. El consum de ver
dures ba augmentat d'una manera prodigiosa i 
és possibl'e que aquest augment no :fineixi per 
ara. Ultra el proveïment hortícola de les grans 
ciutats, l'horticultor català exporta una quanti
tat considerable de productes, principalment pa
tates, carxofes i pèsols. Una riquesa tan consic 
derable no cal deixar-la sense ensenyança. 

La floricultura més important d'Espanya ja 
sabeu que és la catalana. Les ~ors cada dia són 
més estimades. Hi haurà per consegüent una 
tendència a estendre el conreu d'aquestes plan
tes. Fomentant aquesta producció, podem espe
rar, que ací com a ProvenÇa, s'implantin fàbri
ques de parfumeria. 

L'Escola de R egents. Escola essencialment 
pràctica, on els estudis teòrics no haurien d'ocu
par més que una bora diària . Aquesta com la 
d'Horticultura i Floricultura ha de produir l'ho
me d'ofici que sigui el nexe entre l'enginyer o 
pi:~it i l'obrer sense cap coneixement. Els estu
dis d'aquesta Escola seran ben .rebuts per tota 
la classe modesta de la pagesia. No cal dir que 
l'ensenyança pràctica com ofici serà collllpleta tan 
en el sentit agrícola coin ramader. 

L'Escola de Mestresses ês del tot necessària. 
La filla i la mulLer dels nostres pagesos han de 
sab~r a més de totes les feines pròpies d'una 
mestressa (cuina, roba, endreçar, etc.) la tècnica 
avícola i de tota mena d'animals de corral fa-

' bricació de mantega, formatge, indústries de la 
carn i conserves vegetals. Un curs de · dotze me
sos és indispensable . 

Els locals que disposa actualment la Genera
litat per a aquests ensenyaments no són prou. 
A Caldes s'hi podran installar l'Escola de Re
gents, i Ja de Mestresses. La d'Horticultura, a 
la Costa o al Baix Llobregat. L'ensenyança en 
aquestes Escoles ha d'ésser rigorosament interna. 

Quan a les Escoles Superiors i la Agropecuà
ria s'hauran d'instaJ.lar en locals nous. El local 
on hi ha ara 1 'Escola d'Agricultura no serveix 
per aquestes ensenyances. Aquestes Escoles han 
d'ésser emplaçades a Barcelona en un lloc o~ a 
més dels edificis per a aulies i laboratoris hi ha
gués estables i una extensió prudencial per a 
camps experimentals. Els alumnes que estudiïn 
per a enginyer i pèrit podran éssers interns, 
mitjos interns i lliures. 

ti 

i' 
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Així l'ensenyament elemental i superior ro
mandrà a la capital : l'ensenyament primari a 
fora . E l motiu d'aquesta divisió rau princi
palment en què el recrutament de· professors per 
a l'ensenyança superior fóra molt difícil de rea
litzar per a actuar fora de Barcelona. Això no 
és pas nou. Cap institució docent de l'estranger 
s'ha pogut implantar fora de les capitals, i la 
raó ha estat la mateixa : els bons professors o 
no volen o no poden ~iure fora dels grans cen
tres in tellectuals. 

En canvi, per a l'ensenyament primari i prin
cipalment de caràcter pràctic, és relativament 
factible disposar de personal àdhuc en medis 
plenament rurals . 

Quant l'ensenyament pastal, crec que s'ha de 
suprimir. Amb el pla que s'acaba d'exposar i 
amb l'acció divulgadora de coneixements que rea
litzaran els Serveis i amb la llibertat de consulta 
gratuïta que .tindrà qualsevol ciutadà, la fam de 
saber pot ésser completament satisfeta. 
. Afegeixi's a l'exposat que les Escoles Supe
riors podran organitzar e,ls Cursos monogràfics 
que creguin convenients. 

L'objecte dels Se1·veis Tècnics serà la inter
venció en tots els afers agrícoles i ramaders, com 
així · mateix les estacions experimentals de ca
ràcter pràctic, la divulgació de coneixements o 
càtedres ambulants, estadística, acció social, crè
dit, segurs, i jurisprudència. 

El!s Serveis d'Agricultura constaran de les se
giients seccions : 

a) Servei de terra campa. 
b) Servei de vitivinicultura. 
e) Servei d'oliv~ra i oli. 
d) Servei d'arbres fruiters. 
e) Servei d'horticultura. 
f) Servei de floricultura. 
g) Servei de selvicultura. 
h) Servei de patologia vegetal. 
i) Servei d'anàlisi químic . 
j) Servei de meteorologia. 
1) Servei hidrològic. 
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La Ramaderia es podria desglosar en els se
güents Serveis : 

a) Servei de Zootècnia. 
b) Servei d'Indús'tries de la llet. 
e) Servei d'Indústries de la carn. 
d) Servei de Malalties esporèdiques. 
e) Servei d'Epizoòties. 
f) Servei d'Higiene broï:natològica. 

ALs serveis d'Agricultura i Ramaderia 'hi 
haurien d'afegir sis altres Ser~ueis que serien 
cOim/Uns a Agricultura i Ramaderia. Aquests fo
ren : 

a) Servei el 'Estadística. 
b) Servei d'Acció social. 
e) Servei de Crèdit. 
d) Servei de Segurs. 
e) Servei Comercial. 
f) Servei Jurídic. 

Cada un d'aquests Serveis ,Tècnics constaria 
d'un Director i del .personal tècnic corresponent. 

· Cada Servei tindria així mateix el seu pressu
post i el Director la iniciativa de realitzar el 
Servei en la forma que millor li semblés que 
pot complir el seu comès, establint amb els al
tres Serveis les conexions qu~ cregués conve
nients. 

El nombre de tècnics que hauria de constar 
cada Servei es deixaria a la iniciativa del Di
rector. 

Amb aquest mètode es tracta principalment 
.d'establir una lleial i franca competència entre 
els Directors dels diversos Serveis i és per això 
que, deixant-los amb entera llibertat podran 
mostrar llurs condicions directives _i tècniques a 
J.:obra com'Ú de l'economia rural. A aquesta lli
bertat ~a de correspondre la màxima responsa
bilitat, . i si el Director ha de respondre del Ser
vei, és. just que sigui ell qui faci la proposta 
terna del nomenament de personal que ha de 
dirigir. 

En els Serveis Tècnics hi ha a més una al
tra Secció que no encaixa amb les precedents. 
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El Govern de Catalunya hauria d'adquirir al
menys una petita prop!etat a cada comarca, per 
tal de crear Estacion ex peTiwumtals. 

Les Estacions experimentals haurien de cons
tar d'un Director la missió del qual fóra prac
ticar una revisió dels conreus de la comarca i 
veure si aquests s'han de modificar o s'han de 
canviar. Amb aquests establiments es procura
ria realitzar totes aquelles experièucies que de
manessin els pagesos, per tal que ells no ha
guessin de perdre temps i diners en aquestes 
qüestions. 

L'alta organització docent i burocràtica del 
Departament d'Agricultura i Ramaderià podria 
resumir-se en poques paraules : a cada establi
ment, sigui d'ensenyança, sigui de servei hi . 
hauria un Director responsable. f:s evident que 
d Conseller d'Agricultura 110 podria ni deu .a.
tendre els detalls de les Seccions del seu De
partament. f:s més ; convé que cada una de les 
Seccions no estiguin en contacte immediat amb 
el Conseller, per tal de que 110 sigui directament 
afectades per la política del moment . Però, en 
canvi, el Conseller ha d'estar enterat en tots els 
instants de la marxa del seu Departament. El 
nexe de relació entre els Directors i el Conse
ller ha d'ésser l'Inspecció. Inspecc-ionar no vol 
pas dir dirigir, sinó controlar, vigilar la marxa 
dels establiments i dels serveis com si aquest 
control el realitzés el !Jropi Consell er. 

Si en comptes d'una Inspecció es posés una 
Direcció general, aleshores ¿qui seria el' veri
table rector, el Conseller o el Director general? 
Bs evident que en aquesta tasca un dels dos ro-' 
mandria anuUat. La funció directiva del Depar
tament pertany al Conseller ; és ell qui ha de 
marcar les nom1es d'actuació, és el Conseller 
qui ha de portar l'alta direcció de l'Agricultura . 

Precisament nerquè la funció del Conseller és 
categòrica, no es pot distreure amb menudències 
ni pot tenir teinps de realitzar personalment el 
control dè totes les Seccions. La Inspecció que 
proposem hauria d'estar constituïda per cmc 
Inspectors que, repetim, 110 tindrien cap fun
ció directiva, sinó la de control i aquesta amb 
tota plenitud. Aquests serien : 

Un Inspector d'Ensenyança. 
Un Inspector d'Agricultura. 
Un Inspector de ;Ramaderia. 
Un Inspector d'Estacions experimentals. 
Un Inspector de Serveis comuns. 

Parlem, ara, de realitzar aquest pla. Us he 
d'avançar que hem de començar de cap· i de 
nou. I això, em sa,p molt de greu. Jo que sóc 
radical! en doctrina, vaig ainb peus de plom amb 
les innovacions. Si un mètode es pot empalmar 
amb un altre, si un material és encara útil sóc 
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partidari de l'empelt i de l'aprofitament. Però 
jo no veig en les institucions ac tuals d''ense
nyança i de servei. que e1 Pla d'Organització 
que proposo s'hi pugui empalmar, ni considero 
utilitzable tot el personal .adscrit en dites insti
tucions. Breu : un decret l1a de dissoldre-les. 

La dissolució és necessària perquè l' Escu ela de 
Ag1·icultura existent, és senzillame11t una sucur
sal vergonyant de l'Escola de la Moncloa. La dis
solució dels , er\leis, o per parlar més propia
ment del Centro de Ense1ïa.nzas :v P1•àai.cas, és 
també imprescindible perquè els càrrecs s'han 
proveït, .igual que a la EscueLa ~mb mètodes 
perfectament dictatorials. 

Obtinguda la dissolució del Departame11t d'A
gricultura, cal anar de pressa a proveir de per
sonal docent i burocràtic les Escoles que es pu
guin establir immediatament i els Serveis capa
ços de funcionar. 

Pel pròxim 9ctubre haurien de funcionar qua
tre Escoles : les dues Superiors, 1' Agropecuària 
i la de Regents. Pel que es refereix a l'Escola 
Superior d'Agricultura, 1~ Agropecuària i la de 
Regents no costarà gaire de posar-les en inar
x.a. Hi haurà, potser, alguna dificultat en la de 
Zootècnia, però de moment, sols es proveirien 
les places de primer curs. 

Respecte a Serveis, es pocG-ien treure tots o 
la major part a Concurs i, naturalment, tan sols 
les places de Director. 

El nomenament de personal s'hauria de fer 
seguint el mètode de la Mancomunitat, o sigui, 
concurs doble per a cada cas : pel professor, 
presentació d'una Memòria d'investigació cien
tífica i Memòria de caràcter docent ; pel Direc
tor de Servei, Memòria d'investigació i d'orga
nització dd Servei. 

Podrien quedar exceptuats d'anar a Concurs 
tots els. professors i tècnics nomenats per la 
Mancomunitat o per la Diputació d'abans de la 
Mancomunitat, que hagu~ssin estat expulsa.ts 
llavors del cas Delshawers. Aquests professors 
i tècnics podrien constituir els Tribunals que 
haurien de judicar els concursants i propos_ar a 
la superioritat els nomenaments. 

Els nomenaments del personal nou hauria 
d'ésser per tres anys, passats els quals, si el 
càrrec no sortís novament a concurs, romandrien 
definitivament nomenats. En personal nou, la 
prova de tres anys la crec molt convenient, puix 
que dóna temps de fer-se càrrec de les condi~ 

cions del nomenat . 

Poc a poc s'anirien muutant tots els Serveis 
i les Escoles. Dic poc a poc, perquè no existeix 
personal per a ocupar tantes places. I 110 cal pas 
posar un buròcrata a cada plaça, sinó un tèc

·nic. Si aquest no existeix, s'ha de crear, és a 
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dir, caldrà en aquesta .estructuració de l' Agri
cultura catalana saber esperar, si es vol que a 
cada Secció i a cada càt.edra hi hagi un a per
sona que sigui digna. 

Els càrrecs d'Inspector podrien ésser nome-
. nats directament pel Conseller. Si, de moment, 
en aquests càrrecs es pot precindir de les for
malitats de Concurs, més endavant els Inspec
tors per a arribar a tals hauran de seguir . una 
tramitació reglamentària, de manera que resul
ti la _paga d'una llarga vida de treball o d'una 
copiosa llista de mèrits. 

Que ningú es faci iUusió de tenir personal 
competent i per ll arg temps amb sous misera
bles. L'ideal fóra, que un professor després de 
la classe pogués emprar en treballs d'investiga
ció la resta de la jornada. L'investigació exi
geix en primer lloc tenir el problema econòmic 
particular resolt. Si no és així, el professorat 
serà sempre sinó incompetent o ocasional i es
perarà de la càtedra e.stant que li sigui ofert un 
lloc millor . 

Una cosa semblant podr~em dir deli personal 
dels Serveis. 

Amb aquesta nova estructuració si no podem 
trencar ràdicalínent els motllos vells, borrar per 
sempre més les pagues de manobre als profes
sors ; almenys hem de preparar el terreny per
què. això sigui pos$,ible a no trigar gaire. 

A hores d'ara semblaria u·na heretgia que un 
professor guanyés catorze mil pessetes, mínim 
indispensable per a portar una vida modesta. 
Fem veure que compartim aquesta heretgia, és 
a dir, procurem que un professor o un tècnic 
passi d'aquesta xifra mitjançant l'esforç de dos 
càrrecs . Els càrrecs de professor a les Escoles 
Superiors hauria d'ésser de vuit mil ,pessetes 
cada un i transitòriament els professors haurien 
de poguer realitzar doble cà~edra, sempre que 
fos de la mateixa matèria i en distinta Escola. 
Més endavant també es podria organitzar un 
Seminari d'investigació, en el qual el profes.sor 
que hagués merescut .pels se.us treballs la ,degu
da confiança i garanties científiques, podria re-

ror 

bre un a paga igual a la de càtedra si es dedi
cava exclusivament a la recerca científica. 

Quant als Directors de Serveis haurien d'és
ser pagats a dotze mil pessetes i vuit mil els 
Ajudants . 

Els Inspectors haurien de cobrar divuit mill 
pessetes. 

Aquests sous haurien d'ésser d'entrada. P~o
fessors i tècnics, segons llur actuació, i no se
gons els anys d'exercir, haurien d'ésser recom
pensats en un augment de sou. 

En resum, el pla el' 01·ganitzacíó docent i bu
roc?'àt·ica que presentem es basa : 

r. or En atendre les necessitats reals de l'en
senyament j de la pdctica rural. 

2.
0

" En dotar al personal de les màximes a
tribucions per a poder ésser també exigents 
amb llur rendiment. 

3. or En· establir una veritable competència 
entre professors encaminant-los a treballs d'in
vestigació ; en deíxar en llibertat ds Directors 
de Serveis rerquè la iniciativa :fluelixi lliura
ment i llur actuació resulti plenament eficaç. 

4·art En retribuir dignament el treball que 
els intellectuals de l'agricultura i de la ramade
ria rendeixin a Catalunya. 

Perquè un pla d'OrgaJlització docent i buro
cràtica sigui a justat a la manera d'ésser dels 
catalans i de les possibiiltats_econòmiques del Go
vern de Catalunya, no és pas una cosa fàcil. f:s 
per això que jo us demano a vosaltres i a totes 
les persones que es creguin capacitades per a 
intervenir-hi, que discuteixin i que projectin 
també un pla d'Organització. Així, d'entre 
molts projectes es podrà escollir el millor. 

En pre;:;entar el meu, jo ignoro si mereixerà 
o no e_l vostre assentiment. Sigui com sigui, en 
formular-lo jo he complert el meu deure. 

Ens trobem, per sort nostra, en uns dies d'in
tensitat política que l'abste:nció no és en cap 
manera justificada. A intervenir, doncs, i que 
tothom compleixi com millor sàpiga la seva fun 
ció ciutadana i professional. 
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UNA MICA DE TOT 

EL VI PODRIA SUBSTITUIR LA CER
VESA 

Acabem de llegir una notícia que segurament 
plaurà als nostres vinyaters. 

El <<Full Vinícola de la Girondan que acaba 
d'arribar, diu: 

M. Pierre Celestin, home savi i pràctic, ha 
tingut la idea de fer pel vi el que es féu amb 
tants bons resultats per la ,cervesa. M . Celestin, 

. que és l'inventor del procediment de preparació 
dels vins espumosos e.n bóta ta1_;1cada ha pensat 
que devia, després d'haver realitzat la produc
ció industrial de xampanys, ocupar-se de · posar 

. a la venda aque.sts vins en els cafès i en els 
bars, en forma anàloga a la de la cervesa, és a 
dir, emplenant els gots amb pressió, procedi
ment que p~rmeteria augmentar grandiosament 
el cons.um. M. Celestin ha imaginat i portat a 
la pràctica per al xampany aparells sòlids que 
permeteran detallar aquest vi en els cafès i bars 
treient-lo de la bóta, igual que la cervesa. 

Gràcies a un dispositiu patentat, de doble ca
pacitat, es treurà el vi de la bóta a l'abric de 
l'aire, fins a buidar completament la bóta. El 
vi romandrà saturat fins a la darre.ra copa, ofe
rint a la inusió de cada consumidor que per 
ell s'ha obert una ampolla de xampany. 

Els mateixos aparells poden utilitzar-se, lleu
gerament modificats, per a la distribució en els 
cafès i bars, de vins blancs ordinaris. 

D'ací poc temps aquests aparells funcionaran 
en diversos establiments, però, abans, en la fi
ra del pròxim juny a Borde.us. 

Els vinyaters bon xic preocupats per la sor
tida de llurs productes poden estar contents de 
la nova perspectiva que se'ls ofereix. El vi ser
vit en forma de xampany tindrà, . indubtable
ment, moltà acceptació i podrà competir avan
tatjosament amb la cervesa. 

LA PODRIDURA DELS PRESSEGUERS 

La papallona minadora · realitza de tres a cinc 
generacions per any i les seves larves minant 
el's préssecs, produeixen a l'estiu greus perju
dicis. 

El tractament consistirà en polvoritzacions 

cúpriques durant l'hivern a més de la neteja 
dds ·arbres . A la primavera els tractaments in
secticides amb solucions arsenioses poden com
pletar el guariment. 

LA DESTRUCCió DELS INSECTES PELS 
RAIGS ULTRA VIOLEfTES 

El passat juliol, a· Pala~as del Llenguadoc, es 
portà a terme la següent experiència. L'engi
nyer Gourdon preparà un far, el qual fou encès 
de les nou a les onze de la nit, poguent-se ma
tar més de mig milió d'insectes . Els insectes 
foren enlluernats i atrets pel far i a seguit as
pirats per u.n aparell que cm1sisteix en una co
lumna de tola, al capdamunt de la qual s'hi col
Joca el tub . de vapor de mercuri que einet els 
raigs ultra-violetes. A baix, un aspirador elèc
tric i un cove metàlic on van a acumular-se els 
insectes. · 

Al cap d'alguns segons de tenir el far encès 
es comença de sentir una forta olor d'all, degu
da a l'ozon que s'ha format per la influència dels 
raigs ultra-violetes per condensació de l'oxigen 
del aire. L'ozon en quantitats ínfimes és perce
but pels insectes, els quals tenen una predilec
ció marcada per aquest gas i el senten a grans 
distàgcies. Els insectes en aquest me.di forta
ment ozonitzats produeix una espècie d'intoxi
cació que els fa inaptes per a la posta. Una ac
ció química directa priva encara els insectes de 
!llur facultat d'orientació. 

L'ESFULLAMENT DE BLEDARA VE O 
REMOLATXA 

L'esfullament de bledarave es practica ainb 
l'objecte de procurar-se farratge verd . Aquesta 
pràctica n() és pas econòmica i els pag~sO!) no 
ha]lrien de realitzar-la mai. 

Respecte el particular hi ha pagesos que 
- tenen una falsa idea del desenrotllo de les ble
daraves i d'altres plantes que convé d'aclarir. 
Creuèn alguns agricultors que la creixença de 
les arn~ls és proporcional a les poques fulles de 
les plantes, o sigui, que si una plantació de re
molatxa s'esfulla, les arrels creixeran més i en 
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conseqüència s'obtindrà un pes superior de re
molatxes a la sucrera . El que passa és el con
trari : quan s'es.fulla una planta de remolatxa 
hi ha una pèrdua de pes en les arrels que os
cilla de 7 a 20 p~r cent, segons la quantitat de 
fulles que s'han tret i l'època e.n què s'ha rea
litzat l'esful.lament. És més ; en les. remolatxes 
destinades a les sucreres, la quantitat de sucre 
de les remolatxes que han estat esfullades és 
molt inferior a les que no ho han estat. 

La importància de les fulles en la vegetaci6 
és molt grossa i múltiple. Les fulles s.ón els òr
gans pels quals respira la planta i es realitza 
l'assimilació clorofiliana. Experiències fetes · amb 
tota cura han demostrat netament la influència 
de l'esfullament en el pes de lles arrels. Entre 
moltes expe.riències que podríem citar, ~xposa
rem la següent: 

Quatre .parc.elles de quatre àree.s cada una, 
contenint el mateix nombre. de pe.us de remolat
xa. foren escollides en un terreny ben homogeni. 

La primera parcella fou esfullada una vega
da ; la segona, due.s ; la tercera, très i la quar- · 
ta, cap. L'esfullament no fou pas radical ; con
sistí en treure algunes fulles verdes inferiors. 
Heus ací pesos obtinguts a la collita : 

Primera parcella : una esfullada, I. 776 qui
los ; segona parcella : dues esfullades, I .655 qui
los ; tercera parcella : tres esfullades, r.58o 
quil'os ; quarta parcdla : sense esfullar, 1.935 
quilos. 

Per consegüent 1 'esfullada feta una sola ve
gada ha disïninuït la collita de 8 per cent; dos 
esfullaments, I4' 5 ; i tres, I8 ' 3. Aquests resul
tats faran veure que no tenen raó els partida
ris de l'esfullament de la bledarave o remolatxa. 

Tan sols en cas d'extrema necessitat es pot 
esfullar el camp de remolatxa i àdhuc així es 
colliran només les fulles que comencen a esgro
gueir-se.. Quan a les fulles verdes, el dany de 
treure-les de la planta no és gaire gros quinze 
dies abans d'arrancar la remolatxa. 

UN PROCEDIMENT PER A LA CONSER

V ACI6 D'OLIVES 

Les olives per a consum de taula es con
serven madures o verdes. El color verd de les 
qlives ·és pre.ferit pel públic. 

E l tamany de l'oliva influeix també en la ven
da. La gent no vol l'oliva petita, l'arbequina, 
per exemple, ni tampoc aquelles que són com 
ous de colom. El volum mitjà és el més prefe
rit. 

En tota collita es poden fer tres classificacions 
d'olives: les de gran, mitjà i petit tamany. Ai-
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xo es fàcil d'obtenir emprant el triadors mecà
nics. Un cop classificades les .olives es procedeix 
a una altra operació. 

Cal repassar les olives una per una per tal 
de veure si n'hi ha cap de ferida. Tota oliva 

/ 

amb la pell aixecada, amb un tall o amb una 
macadura ha d'ésser eliminada, puix qu~ no tan 
sols ella es faria malbé, sinó que comumcana 
mal gust a les altres. 

Les olives es posen en recipients grans o pe
tits, els més grans per a mil quilos d'olives i 
els més petits p_oden ésser inclús gerres, on es 
tracten amb llexiu àlcali fins i tant que hagi 
desaparegut tota mena d'aspror de l'oliva. 

Després es renten amb aigua corrent fins que 
l'aigua de la rentada surti coin,pletament clara. 

Fet això, les olives es posen en aigua salada, 
'per ·mor de treure él més petit regust del llex:iu. 
Al cap d'un parell o tres· de dies es canvia l'ai
gu~. i es repeteix l'operació, tenint les olives en 
aquesta segona aigua una setmana. 

Finalment, es posen en aigua salada a I0° 

Beaumé i allí es conserven fins el moment de 
posar-lés e.n barrils o gerres per a la venda. 

De totes maneres els que vulguin provar a
quest procediment que ho facin primer en pe
tites quantitats. 

LA DESTRUCCió DE LA CUSCUTA 

La cuscuta és una planta sense fulles i sense 
clorofila, paràsit de div~rsos vegetals. Entre els 
vegetal~ que envaeix hi ha. l'alfals, el trefle, 
el lli i el cànem. Les plantes envaïdes moren 
perquè la cuscuta s'enro~ca en la tija i priva de 
què munti la saba. 

Entre els diveysos procediments de destrucció 
n'hi ha Ún que encara no hem parlat en aques
ta Revista. 

Aquest procediment consiste.ix en barrejar en 
dues parts de silvanita m,òlta, una part de ciana
mida en pols oliat i una part de fosfat mòlt molt 
fi . Aquesta barreja deu ésser pulveruent 1 a
plicada durant la rosada matinal. 

Un altre procediment que també dóna bons 
resultats, però que és molt car i per consegüent 
aplicable tan sols a les petjtes clapes en el mo
ment d'aparèixer la malaltia. La matèria a em- ' 
prar és el sulfat d'amoníac extra sec. a la dosi 
de 150 a 250 grams per metre quadrat. 

Tant el primer com el' segon procediment a 
causa del poder fertilitzant dels elements deixen 
els camps abundosament adobats perquè l'es 
plantes recobrin al cap de poc temps tota llur 
ufana. 
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EL IODE EN L A CRIA D'ANIMALS 

. El nostre collaborador M. Cadoret, de Savoia, 
ens comunica que ha observat que el iode dóna 
resultats positius en la cria d'animals. 

E l iode es dóna en forma de iodur de potassa 
o de tint:ura de iode a la dosi de 20 grams en 
quatre litres d'aigua i d'aquesta solució de 2 a 
3 cullerades de caf~ diàri~s. 

Aquest medicament tindria la propietat de 
contribuir a la fixació de la calç, fòsfor, azot i 
ferro. A més els animals adquiririen maJOr re
sistència a contra:ure malalties. 

LES SALS AZOTADES EN EL CONREU 

DE LA VINYA 

Experiències fetes en terrenys argilo-calcaris 
secaners respecte l'acció de les sals azotades 

o nitrogenades en la vinya, en forma de sulfat 
amoniacel, úrea, clorhidrat d'amoní~ i ciana
m;da han donat el~ següents rendim~nts, promig 
durant els anys 1924, 25, 26, 27, 28 i 29: 

Úrea II.430 quilos. 
Clorhidrat d'amoníac 10-480 )) 

Sulfat amònic 9-IIS D 

Cianamida 8.190 D 
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L'adobada bàsica estava composta : roo quilos 
de superfosfat, s o quilos de sulfat de potassa i 
ro quilos d'azot per r.ooo peus. 

L'any 1929 els resu_ltat~ han estat : 

Úrea r3.s6o quilos . 
Clorhidràt d'amoníac 
Sulfat amònic 
Cianamida 

II.792 
9-433 . 
8 .254 

)) 

)) 

)) 

ELS MOLINS DE VENT D'HOLANDA 

Tothom que va per primera vegada a Holanda 
s'estranya que els molins de · vent hi siguin en 
tan gros nombre. · 

Això _ ve dè què una gran part del territori 
d'Holanda ha estat pres a la mar, de manera 
que les grans pastures són en prats que estan 

. sota d€1 nivell de la mar. La mar està contin
guda per dics molt . potents i els desguasos es 
realitzen en el moment de la baixa mar. 

Les terres preses a la mar estan creuades de 
recs de desgl,làs i en fortnJa de quadrats. A cada 
IOO ~tres hi han pous de I' 20 i I metre de pro
funditat. 

Els molins de vent amb les seves quatre ales, 
que funcionen així que fa una mica de vent, ai
xequen l'aigua pel mitjà de rodes hidràuliques 
i la v~ssen a la mar així que aquesta baixa. 

NOTICIARI 
EL CONSELLER D'AGRICULTURA 

Ha estat nomenat Conseller d 'Agricultma i Obres Pú
bliques el senyor Vidal i Rossell. 

El senyor Vidal i Rossell encara que procedent d 'ac
tivitats diverses de l 'agricultura i ramaderia, coneix, pe
rò, a fons, moltes de les qüestions que informen la po

lítica agrària, i ben prompte quedarà imposat de les 
necessitats del Departament que li ha confiat el Presi
dent de la Generalitat. 

Amb la bona voluntat que demostra el nou Conseller 
i amb els desitjos de treballar, tenim la convicció de 
que realitzarà una tasca profitosa en bé de la pagesia. 

En felicitar al senyor Vidal i Rossell pel càrrec que 
ocupa, saludem també al primer Conseller d'Agricultu
ra de la Catalunya unificada. 

EL CONREU DEL COTO A ANDALUSIA I EXTRE
MADURA 

Ha sortit cap a Madrid u::.a nodrida comissió de repre
sentants de les entitats econòmiques per a confe1·enciar 
amb el cap d_el Govern i amb els ministres d'Economia 

•. 

i Finances sobre la qüestió plantejada pels conreadors de 
cotó d'Andalusia i Extremadura. 

També s 'han seguit cursant telegrames de protesta., 
els quals repToduïm: 

«Cambra Comerç Navegació Barcelona es permet cri
dar encaridament atenció V. E. sobre onerós gravamen 
representaria per a economia nacional augment arbitri 
importació a favor cotó producció nacional protegit ja 
per altres mitjans. Resultat debats última Conferència 
Cotonera demostren ja danys i dificultats ocasionaria 
aquesta manera de Teforçar aquesta protecció a impor
tants sectors producció encarint consum. El saluden aten
tament, Armenteras, president; Febrer·, secretari.» 

«Fórem industrials tèxtils cotoners els primers. estimu
lar cultiu cotó a Andalusia, però hem de formular res
pecty.osa protesta . davant petició elements agrícoles Sevi
lla¡ que es gravi importació cotó amb arbitri deu cèntims 
quilo . Preguem a V. E. que s 'oposi a aquest gravamen 
que perjudicarà la més im portant indústria manufactu
l'era del país i expressem conveni~ncia es tinguin en 
compte arguments adduïts per fabri cants prengueren part 

I 
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Conferència Cotonera reunida Madrid gener darrer . Per 

Agrupació Fabricants L ones, el president , Miquel Sans.» 

«Assocació Fabricants Mantes i Muletons assabentada 

que agricul tors Sevilla per assegurar-se preu mínim cotó 

volen sollicitar Govern implanti arbitri deu cèntims per 

quilo cotó importat, preguen V. E. no s 'accedeixi dita 

petició que irrogaria pe1iudicis impo1·tància elements in

dustrials. Procedeix que abans adoptar acords sobre as

. umptes s 'escolti representació industrials, disposada fa

cili tal· antecedtmts necessaris, J oan Pascuet, president .» 

«Esperem reconeguda serenitat actual Govern que en 

rebre Comissió elements agrícoles Sevilla que, segons 

premsa, ha de treslladar-se a Madrid setmana entrant per 

a sollicitar es gravi importació cotó arbitri deu cèntims 

quilo tindrà V . E . en compte punts de vista exposats re

presentants industrials prengueren part Conferència Co

tonera presidida sots-secretari Economia Nacional. Per 

Agrupació cle Fabricants de Teixits ':l.'enyits Blanque

jats en Peça , Joan Cornet, president.» 

«Davant reiteració -sollicitud agticultors Associació Fa

bricants d'Estampats li prega que com a president Co

mitè Cotoner que presidí Conferència Cotonera s~ tingui 

prop Govern conclusions indústria tèxtil en la dita Con

fe rènci a . El saluda l<'erran Vilà, president. » 

CICLE DE COr FERENCIES A- MALGRAT 

Qontinuant la seva tasca d'ensenyament, adreçada a 

divulgar entre la nostra pagesia els pt·incipis i progre -

sos de l'agricultma moderna, el Departament de Tècnica 

i Pràctiq~es Agrícoles de la Generalitat de Catalunya ba 

celebrat, a Malgrat, sota els auspicis de I 'enti tat «Acció 

Cultural», de l'esmentada vila, un cicle de confet·ències 

i de classes pràctiques, d' acord amb el següent programa: 

Dies 19 i 20 d'abril.-«Adob, -podes i malalties de la 

vinya» i «Elaboració de vins» , pel senyor A. Quixal, Uap 

del' Servei de Vitivinicultura. 
Dia 21.- «Malalties dels vins», pel senyor Lluís Gui

tart, Ajudant del Servei de Camps i Arbres Fruiters . 

Dies 24 i 25.-«Conreu de les patates primerenques i 

llms malures», pel senyor Josep Maria Soler i Coll, Cap 

del Servei de Camps i Arbres Fruiters . 

Dia 26.-«Avicultura racional a pagès», pel senyor 

C. Ramon Danés i Casabosch, Cap del Servei de Rama

deria. 
Totes les conferències foren seguides amb el màxim in

terès , i d'una manera especial la demostració pràctica 

d 'una màquina d'arrencar patates que gentilment havia 

estat cedida per la Casa Parés de Barcelona. No podia 
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ésser altrament, do~ada !"actualitat de l'esmentada ope

ració cn una comarca que d 'una manera tan intensiva 

es dedica al conreu primerenc del dit tubèrcul . 

Es lloable la iniciativa d.'«Acció Cultural», cte Malgrat, 

d'organitzar ensenyaments com aquests que tant de pro

fit· han de reportar a Ja dita comarca. 

CULTIU DEL TABAC A ESPANYA 

Es fa avinent a les persones a les quals interessi aquest 

as umpte , que la Comissió Central que regeix els assaigs 

ha acordat, que pel personal i altres elements de què dis

posa, es proporcioni als particulars i professionals que 

ho desitgin, les "ensenyances tècniques que siguin preci

ses per obtenir una especialització que els permeti de 

poder aspirar a l 'ingrés en les -plantilles d 'aquest servei 

o simplement a la direcció d'alguna explotació particular. 

Uua vegada demosrada la suficiència i aptitud dels as

pirants al certificat d'especialització, quedaran capaci

tats per concursar els càrrecs vacants dintre de cada es

pecialitat. 
Els · certificats seran : 

Primer: de capatassos de ca.mp.-Segon: vigilants de 

camp i encarregats de camps d 'experiments.-Tercer : 

personal tècnic (inspectors, directors i sots-directors i 

tècnics de la Direcció) . 
Per al primer no es necessita cap títol proiessional. 

PeT als segons és necessari posseir algun títol, batxiller, 

mestre nacional. perit agrícola, etc.) . Per als tercers, 

s'ha d 'ésser enginyer o bé ajudant d 'agrònoms . Tots han 

de presentar llurs sollic'tuds a la Di-recció del Cultiu del 

Tabac : Zurbano, 28, Madrid, abans del primer de m aig. 

Primer : capatassos i encarregats de Centres de F er

mentació,- Segon : clasificadors i au_xiliars de Centres de 

Fermentació. Per al primer no precisa cap títol profes

sional. Per al segon és necessari posseir algun títol (ba·t

xiller, mestre nacional, perit agrícola, etc.). Tots ban de 

presentar llw·s sollícituds a la mateixa autoritat i lloc 

que els anteriors, abans del dia primer d'octubre d 'aquèst 

any. 
Les ensenyances es donaran als Camps d'Experiències, 

Centres de Fermentació, Laboratori, etc ., segons el cas. 

Per més detalls dirigir-se al senyor inspector de la 

Zona Catalunya-Balears (Corts Catalanes, 669 bis, quart, 

segona, Barceolna), o bé consultar el número de Ja «Re

vista de Tabacs», corresponent a aquest mes . 

EL PATRONATGE DEL PALAU D'AGRICULTURA 

El proppassat dia 29 d'abril, va celebrar-se Teunió del 

Patronat del Palau d '.Ag,ricultma, presidit pel senyor al

calde, doctor Aiguader, amb assistència dels regidors se

nyors Casaqove i doctor Alomar, dels representants de 

les entitats agrícoles : per I 'In5titut Agrícola Catalò. de 

Sant Isidre, el seu president senyor Baró d'Esponellà i 

per la Unió de Vinyaters de Catalunya, el seu president 

senyor Simó i per la Cambra Agrícola de Barcelona, el 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 



li 

li 
li 
f¡ 

li 

ll 

I· 

/ 

!06 

senyor Porcar, i pels Sindicats Agrícoles de Catalunya, 
el senyor Carcereny i el senyor Jvlainés, cap del egociat 
de Parc i Palaus de Montjuïc, i el senyor Fortuny, di
rector del Palau d'Agricultura. 

Entre altres acords, es prengué el de celebrar el mes 
de maig, dl'acord amb el Foment acional d'Horticul'tu
ra, una gran Expo><ició de F lors de Primavera , que pro
met revestir excepcional interès . 

Dintre poc temps el Palau tornarà a estar en condi
cions de començar la forn¡ació del Museu Com ercial Agrí
cola i dels Salons transitoris Agrícoles i Ramaders . 

PER LA UNIO DELS SINDICATS AGR!COLES 

El Com itè organitzador de la Uni ó de Sindicats Agrí
coles de Catalunya, que s'ha dirigit a tots acompanyant 
el projecte d'Estatuts, fent -se càrrec que amb el canvi 
polític d'aquests dies s' han retardat mantes contesta
cion.<;, ultra les ja rebudes·, prega amb molt d'interès a 
tots els Sindicats que no hagin tramès la seva contesta
ció, que ho facin com mé aviat millor en la forn;a que 
els fou soJ.licitada. 

Ramon Vidal, Ramon Riferrer, Josep Vives, Albert 
Talavera, Carles J ot·dà, Feancesc Ascort , Pere Cabot, 
Franceso Sant.acana. 

SEGON CONGRES NACIONAL REMOLATXER I PRI

MER DE PLAN'l'ES INDUS'I'RIAIJS 

La idea de la celebració de~ Segon Congrés Nacional 
.Remolatxer i Primer de Plantes Industri als que ba a
cordat reali tzar la Unió de R emolatxers i Canyes ·Espa
nyols, ha estat magníficament rebuda pels elements in 
teressats d'aquestes imr ortants produccions . 

Per a l 'organ ització del Congrés s 'està ultimant la for
mació d. 'un Comitè Organ itzado:r de caràcter general, 
q ue ntegraran el Consell Direciu de la U . R. C. E. i re
presentacions de les entitats agrícoles de caràcter na
cional i de les delegacions industrials. 

Formant part d'aquest Comitè general, actuBil·à un 
sots-com;tè tècnic, el qual tindrà encomanat tot el re
la tiu al termini i assumpte· que havien de merèixer 
l'atenció del Congrés . 

Per úl tim, a Granada, funcionarà un Comitè local, la 
competència del qual CO!Tespon tot el · relacionat amb 
I 'organització en el llo0 de la celebració del Congrés. 

UNIO DE VINYATERS DE CATALUNYA 

En la darrera reunió del Consell R egional de la Unió 
de Vinyaters de Catalunya el President donà compte 
d'haver visitat el President de la Generali tat de Cata
lunya En Francesc Macià , el Governador civil , senyor 
Companys , i l'Alcalde, senyor Aiguader, per oferi r -los 
els seus respectes i adherir-se oficialment a.1 Govern de 
la República, manifestant-los a més que estaven incon 
dicionalmep.t a les seves ordres per i tot el qu e signifi
qués l'afiançament ordenat de l 'actual règim i la pros
peritat de la viticultura. 

S 'acordà, a més, dü-i gir-se en el mateix sentit al Pre
.sident del Govern Provisional i al Minist re d'Economia, 
fent-los notar la necessitat m és que la conveniència de 
crear el Minister i d'Agri cul tura, coincidint amb el de
sig de les altres entitats agrícoles d'Espanya, i a aquest 
objecte collaborar a totes res campanyes i gestions que 
es facin. 
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S'assabentà el Consell de les gestions que es ·realit
zen per a la creació d 'una Unió de Sindicats Agrícoles 
de Catalunya, i en vi rtu t d'això acordà veure amb sim
patia aquesta idea i pos91r-se en relació amb el Comitè 
organitzador per aíinar els esforços de mantes entitats, 
arribant àdhuc a Ja Federac ió i fins a la fusió si precís 
fos per a fer efectiva Ja veritable Unió, així de Sindi
c·ats com d'individus , per a l'eficaç defensa de la vi
t icultQra. 

Finalment s 'sstudi iL la sit uació creada per l"Estat de 
les negociacion.s per al t.ractat amb França i gestions 
que s'estan realitzant per la Confederació de Viticultors 
d'Espanya. 

EXPOSI CIO DE FLORS DE PRIMA VERA 

En el Palau d 'Agricultura de Montj uïc s 'inangurlL el 
dia 10 l 'ExpGsició de fl ors de primavera amb uRistèncio 
de les autorita. , i baix el següent programa : 

A les onze del matí, naugura.ció oficial del Certamen. 
Primer concurs : 
Collecció de plantes . 
Projectes de jardins. 
Maqueres per a Pares. 
Fotografies de treballs de floricultura i jard iner ia . 
Objectes decoratius per a jard'ns. 
E stres per a jardineria. 
I.nsecticides , guanos . 
Quadros a l'oli de floricultur~. jardineria. 
Dia 11. -De les onze a la Hna, concert per un a or-

- quest.rina. 
Segon concurs : 
Dia 12.- R ams de totes m enes . 
Tarda, concert per una orquestrina. 
Dia . 13. - Tarda, concert per una orquestrina. 
Dia 14 . - De les onze a la una del matí, gran concert 

per la Banda Mun ici.pal , diri gida pel mestre Lamote de 
Grignon. 

Tercer concurs : 
Í>ia 15.- Art florestal (MosajcuJtura o tn.pissatòe) . 
Anomenar Festa del Ram de jardin eria per ésser lu 

festivitat de Sant Isidre . 
L es senyores i senyoretes seran obsequiades amb rams 

de flors . 
A la tarda, concert per la Banda Militar del R eg iment 

de Badajoz . 
Quart concur.s : 
Dia 16. - Cistells i gerros muntats . 
A la tarda, concert per una orquestrina. 
Dia 17. - A la t.arda, ballada de sarda nes, clausura de 

l'Exposició i lliurament dels premis a les v ui t del veRpre. 

Ous de Naftalina 
c::::::J Patentats i model Industrial Registrat c::::::J 

Maten el poii .-Desinfecten els ponedors.-Eviten 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: fi ptes.Ia dot. na 

DE VENDA A LES PRINCIPALS DR~GUERIES I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà , S. A. 
RAMBLA DE CATALUNYA, 66, LER LLETRA G. :-: BARCELONA 

-
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ADOBS 

Superfosfat d'os, r8-2o per 
roo d'àcid fosfòric i I 12 
per 100 de nitrogen 

Superfosfat de calç, 18-20 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble ..... ............ . . .. 

Superfosfat de calç, 16-18 
per roo d'àcid fosfòric so
luble ... . ..... 

Superfosfat de calç, 13-15 

f~bl~o-~. ~·-~e~~ ~~s~~-ri·~ - s~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-21 per 

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

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

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

Clorur de potassa, 8o-85 
per 100, equivalent a 
49'50 per 100 de potassa 
pura ................... .. 

Matèria orgànica còrnia 
natural, 10-11 per 100 de 
nitrogen i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric . .. . .. . .. 

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
roo de nitrogen i çrn per 
100 d'àcid fosfòric i 5-6 
per 100 de potassa 

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

de nitrogen i 28 per roo 
de calç .............. ... . 

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

SOFRES 

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

ld. fd, 98-100 id., extra fi .. . 
Sofxe gris o precipitat .... .. 
Flor de sofre o sofre subli-

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

,~PRODUCTES ENOLOGIC8 

A cid cítric cristal·lina t, pur 
estranjer 99° .... ... .... .... . 

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

Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti-

lles de 5 a 100 grs ........ .. 
Lluquets classe extra sense 

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

Carme! especial de sucre 
I I e asse extra .............. . .. 

Carbó vegetal en pols fina 
Cei·iulosa Enol. ........... . 
Cola Vila ................... .. 
Id . Coignet, en plaques .. 
Id. x ina en fideus .. . 

Carolussa Saliausky ...... 

EL .MERCAT 

ULTIM.BS COTITZACIONS 

UNITAT 

100 quilos 

7oquilos 
100 quilos 

40 q~ilos I 

" so quilos 

1 kllo o litre 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

PI!.SSI!.TI!.S 

'5'-

13'50 

12 150 

11 170 

40' -

30's o 

37'50 

17 15fl 
19'50 
10'-

26'-
40100 
46'so 
52'-

(comprant-ne 100) 

8'25 
4 150 
4'25 
1

125 

''so 

1'50 
o'85 

3'75 
2

1 15 
s'-
2'7 5 
3'-

3~'-
45' -

Colo rant Bordeus .... . ..... ~ .. . 
Id. Caramelina ....... .. . 

Fosfat amònic blanc de neu, 
en pols. ... .. . ... ..... . 

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

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

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

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

fat de coure) .... ... .... .. 
Osteocila Coignet ....... .. 
Sang cristal·litzada Enol ... 

_Taní al alcohol, pur ........ . 
Id. al éter, pur ........ . 

Brou Bordelés Scbloesing. 

BOTAM 

Barrils de 14 a 16litres, roure 
» 28 a 32 }> 

}} 100 lit res .. . 
Pipes de 240 .. . ........ . 
BoFdaleses ... · : .. 
Bocois 6oo ......... .. . 

CEREALS 

Blat 

Froment de Castella 
Xeixa de la Manxa ... .. . 
Froment de la Manxa .. . 
Aragó ... ... ... ... .. 
Navarra .............. . 
Urgell i Vallès ... .. .. .. 
Comarca ... . ....... . 
Extre~adura, blanquet 
Cruxer .... .. .. . 
Lleida .. . .............. . 

Ci11ada 
Extremadura 
Manxa .... .. 
Aragó .. . 

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

Moresc 
Plata, 
Danubi 

Mill 
Estranger 
Comarca 

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

UNITAT I 

1 kilo o litre 

-

}} 

» 
}) 

» 

" » 
)} 

Un 

" 
)} 

» 

» 

» 

» 

" 

» 

PI!.SSI!.TI!.S 

15 a 7 5 
15 a 7 5 
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2'10 a 2'45 
4'25 

8'25- 7'25 

3'50 

1'70 a 2'10 
1' 15 a 1 '45 

I 1 l_í 

4'35 
3'50 

s'6s a 10 
10'75 a 16 

1
13.0 

7' -
13'-
28'-
48'
so'-

2101 -

46'50 a 47'25 
46'-
46'-

46'.50 a 47'-
47'50 

47'- a 48'so 
41'-
46'50 

oo'- a oo'-
49'-

31'- a 31'50 
oo'oo a oo'

oo'oo 

37'50 a 38'
oo'oo a oo'-
36'- a 37'-
38'- a 38'5o 
3q'- a 39'5-o 
37'- a 38'-

39'- a 39'so 
oo'- a oo'-

39'- a 39'50 
00 4

- a oo' -

49'- a 513" 
51'5o a s6'so-
53'5o a 54'50 

- so 
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I dem, selecte ... 
Bomba> ordinari 
Idem, superior .. . .. . 
I dem, extra . .. .. . .. . 

LLEGUMS 

Fa-ves 
Extremadura 
Itàlia ... .. . 
Mallorca . .. . 
O ran, 
Valencianes, 
Prat .. ............... . 

Fa-vons 
Sevilla ..... ... . . .. 
Xereç ..... ...... . 
Marroc ...... ... .. . 
Italians .. . . . . . .. 
Anglesos .. . 

Garrofes 
Vinaroç ........ . . .. 
Roges ..... . ........ . 
Mallorca ........... . 
Eivissa ... ... .. ... . 
Matafera 
València 
Xipre ... 

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

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

Altres llegums 
. Ers .......... .. 
Titus .......... .. 
Guixes .......... .. 
Llenties . ..... .. 
Cigrons pel on s .. . .. . .. . 
I dem blancs .. . .. . .. . .. . 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
I dem ordinària .. . .. . .. . 
Interviogllda ... .. ...... . 
Número 3 .. . .... .. ..... . 
Número 4 ....... .. .. . 
Segones ................ .. 
Terceres ............. .. 
Quartes ... ...... .. . 
Segó .................... . 
Segonet ...... .. . ........ . 
Farioassa d'arrós .... .. 
Mon·et ...... ..... . 
Fa rina de manïoc 

FARRATGES PINSOS 

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

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

UNITAT PESSETES 

1ooquilos 57'50 
85'-
98'-

>> IlO'-

~ 53'- a s~·so 
)) 52' - a 52'50 

)) 

1 o o qui los 
)) 

)) 

)) 

)) 

6o qt~ il os I 
)) 

100 li tres 
)) 

70 quilos 

100 )) 

4oquilos 

1 o o quilos 
)) 

» 

52'50 a 53'-
52' - a 52' 50 

oo'-
52'- a 53' -

53 '50 a 54' 50 
54'- a 55'-
501- a 51' -
53'- a 53'50 

51' -

25'89 a 26'19 
23'8o a 24 '40 

19'64 
19'04 
oo'-
25'
oo'-

so'- a 51'
oo'-

37' - a 44'-

So' -- a 84'-
81'- a 85'

So'-
79' - a 8o' -

6s'-

oo'-
94'- a 95'-

39'50 a 41' -
41'50 a 42'-
42'- a 44' -

1!01
- a 125' 

ï7' - a 83'-
8o' a. 185' -

68'- a 70'-
62'- a 64' · 

26' - a 27' -
23'- a 24'--
20'- ~. 22'-

18'- a 19'-
17'- a 18' -

s'
s'-

20' -

401-:-
35'-

6'so a 7' -
3'- a 3'50 

44'- a 45'-
28'- a 29'50 
34'- a 36'-· 

38'- a 39'-
45'- a 6o'-

,r 

AGRICULTURA 1 RAMAD'!RIA 

·Farina de peix 
Farina d'ossos 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A -ve llanes 
Ordinàri a amb clofolla 
Negreta 
Sense clofolla, prim era ... 

>) segona 

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

Pinyons ..... ... . 

VINS 
Penedès, blanc .. . . .. . .. . .. 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre . . . . .. 
Martorell , blanc .. . .. .... . .. . 
Manxa, blanc ... ....... .. 
Mistela blanca 
Idem negra ........ . 
Moscatell ... 

ALCOHOLS 

Industria ls 96 pe r 1 o o 

Residus vínics 96 
Neutres de vi ...... 

Desnaturalitzat ... 
Aiguardent de ca nya, 74. a 75 

graus .. . 

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

OLIS 

De pinyol-a 
Verd, .primera 
Idem, se~ona 
Groc, pnmera 
Tdem, segona 

Exòtics 
Cacauet 
Coco, ·blan r .. 
Idem, Cochin 
Idem, Palma 
Uinosa, cuit 
Tdem, incolor 

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

A Hi mals 
Bous del país ... .. ... . 
Vaques ídem ........ . .. . 
Vedelles ídem .. . .. . .. . 
Ovelles ídem .......... -: .. 
Xais ídem amb ll ana , ... .. . 
Moltó. 
Cal:ires ídem .. . . .. .. . .. . . .. 
Cabrits ídem ...... .. . . .. 
Porcs blan cs del país, de 

no quilos uet 
Idem, molt grassos 
Idem íd. valencians, íd. 
Idem mallorquins ........... .. 

-

UNITAT PESSETES 

IOO .qUliOS 90'- a !101-

35' - a 40'-

'/J 4001
-

430' -
» 440'-
)) 220' -

» ooo '-
..,> 22 0'-

190'-
)) 180' -

1oquilos 8'-

100 quilos¡ 

I firau i he.tlólilrP. 

)) 

9'-
6'-

420 1
-

2
170 

2
170 

2'8o 
2

170 
2

170 
3' I 5 
3'30 
3'6o 

100 Jitt·es 245' - a :>47' -

)) 

100 q uilos 
)) 

1 o o litres .. 

1 quil o 
» 
» 

» 

)) 

242' - a 245'-
228' - a 230'-

145 '-

205'-

195'6:; 
204 135 
221 '7 5 
230'45 

117'4 0 a 121'75 
ooo'oo a ooo'oo 
134'8o a 139'15 
117'40 a 121'75 

ooo' -
152'
I 67' 
200'-

2051-
213'-

2'8o 
2'8o 

3'6o a 3'85 
3'70 
5' so 
4140 
2

150 
6 a 7 

3'00 
2'75 
o'oo 
o'oo 

' 

-



TAllERS PfEiffER-
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PBRB IV, 109 • llasa fundada en 1855 • BARIJBL~H! 

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

NOGAT 
PRODUCTE ESPECIAL MATA-RATES 

El mata rates "Nogat" constitueix el producte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de 
rates i r atolins. Es ven a so cè11tims paquet i a 10 

pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far
màcia·Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
i en les pJincipals farmàcies i drogueries d 'Espanya, 

Portugal i Amèriques. 

Producte del Laboratori SOKA TARG 
Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Barcelona 

NOTA.-Dirigi nt-se i ensems enviant per Gir Postal o segells de 
Correus l'import mé..; so cèntims per deiipeses de remesa, a 
Laboratori, a volta de correu, verifica la remesa de la comanda. 

Bàscules ARISO 
SANS, 12 BARGELONA 
::::::::::::::::!!!l!!!::::lll!ll:llli:illliiliil!lllllll::::::::::::::::::::::::::::ï,i:il!lliiilil:lll!lll:!:: 

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

Caixes d'acer per a valors 
amb clau i sense 

Nou sistema patentat d'un sol bloc massís 
INFRACTURABLES, contra foc .i soplet. 

Bàscula-Grua portàtil model 207 
Demani dibuixos i preus 

Acaba de publicar-se la traducció caste
llana de la documentadíssima obra de: 

BRUNO DÜRIGEN 

lRfllflDD Uf flUI~UtlURfl 

VOLUM I : 
» 11: 

Especies y razas 
Cría y aprovechamiento 

PREU DELS DOS VOLUMS RELLIGATS EN TELA: 80 PESSETES 

• 
De venda: 

LLIBRERIA CATALONIA 
11 Plaça de Catalunya, 17 :: BARCELONA 



••>e~E5~~~~~0E~~~~~~~~-~~~~~~~~~· 

COSECHEROS: I 
LAS PRENSAS CONTINUAS 

e 

Son las mejo
res has ta hoy. 
No dejan h e-
ces, quedando 
el vlno sln as-

p~reza 

Primer Pre
mio y .Medalla 
de Oro en el 
Concurso de 
Prensa en Al-
cazar de San 

Juan 

OL I N 

~ 

Material de vendimia :-: Prodnctos para la elaboración 

I 
PEDIR DETALLES Y CATAL- OGOS ~ 

. VICENS VILA CLOSA - ::.:.~~~~-:.,\~.:.~~:E:.o~~ - Barcelona ~ 
-~~~)E$¡(~)8(~>:90ES<)91()S(·)S(~)S()S<)$<~:l~So0S<)S(~)$(· 

PrOpietaris! Quan nece.ssiteu e-leva-r 
recordeu-vos sempre 

ai-gua 
d é 1 a 

Bomba f11NERVA· 
que vos dònarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO- Aragó, _252- Barcelona 
- - (entrt R. tatal110ya 1 Balmu) 

Toll ela nostres SIICS von 11mb el precinte de g11r11ntia· 

,_ 

En comprar aliments « ITASA,. multipliqueu la vostra riquesa I embelliu la vostra hlsendit 
Car evUeu que la malura I l'anèmia d'una deficient alimentació us malmeti el beatlar 

Tots els nostres produdes són de qualitat su
perior l puresa garantida l elaborats sota la 
dlreccló del nostre t~cnlc D. J. M. Miracle. 

Perit avlcola (R. E. O. E. A.) 
€orres ponem gratullament a tota consulta 
l~cnlco per o obtenir ets milxlrns resuttots en 

la crlo del bestiar . 
FllDilili5 de Garrofa. Clvoda, Alfals, Ordl. 
Moresc. Ossos (calclnoda). Palla. Petxina d'Os
tra (eaterlllzada ). C11rbó vegetal (neutre) . 

Proveu qu11lsevol dels arliclea que enume
rem l pràcticament us assabentareu de 111 

nostra serletatl bon trocte. 

Sol•llclleu mostres I cotltzocló men·su11l 'serisé 
cop mena de compromla per port vostni 

tED11llL5: Clv11da, Ordi. Moresc, S~gol, Pa. 
nis, Polpes seques de Remol11lx11: Segós . 
totes les ~espulles del blat I llegums •. 

TUR 1 ÓS de Coco, Ca<auel, Colz~, Gira·3ol, Llino3a, More3c, Pa/mis/e, Ajonjoli i Soya. 
Farines de Turlós. " Farines de Peix:. - Farine• de Carn de Bou. . 

Llavors de Lli, de Pl11ia, Bombay i Marroc. 
Pinso 1 preparats per a .Pollets I Gallines a pdnt de po~dre I ~onedorea. 

" I I • .: • , , Indústria de Tnrtós. , Duran. i VaJJ.: .: • : 
. R ., R Segós, Llavora l Olis "' ... Re 

Fàbrica I Oficlnes: Avlngud11 d'Icària, 169 • Magatzems de DlpòsU: C11stlllejos, 2·4 • TelH· 5i392 
Direcció teleg. l telef.: dtaaa• ·Representats o Llotja per J. Verdaguer-Taul11 n. 0 4 ·BARCELONA 

N AGSA.-casa.nova., 21~-214-BARCELONA. 


