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construïda 
a Espanya 

Cabuda - Ous 

75 
150 
286 
400 
576 

1200 
1728 

P ess etes 

225 
400 
550 
725 
900 

2100 
2600 

Amb volteix automàtic, a excepció 
del model de 75 ous 
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. -}.·.~;:.E;;. s. la marca que s' h~ impo_s~t _ ••· 
. . . 

Es l'Incubadora · qu-e vostè· ·~necéssita ·:.· 
Es I' última paraula en incubació 

De cada cent incubadore~ en ús, vuitanta al menys són B U C K E Y E, 
el que detnostra l'èxit que ha obtingut aquesta tnarca, degut ú.nicatw 

ment als seus excel•lents resultats 

Sol•Iiciteu cat à) eg i detalls gratuÏtament, al distribuïdor 

• • 
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GRANS I FARINES 
DE TOTA MENA 

ELABORACIONS ESPECIALS 
·d'A.lfals9 en farina.- CiTada. es
puntada, aixafada, farina integral, farina 
-::edassejada, etc.- Ordi.- ld. id. 
More•c• tranquill6, pelat, semolina, 
farines.- Arrò•• i els seus derivats, 
Segó.- Tartó i llurs farines.- Lli 

i Ja seva farina, etcètera. 

Farina de peix, les qua!!tats més 
selectes, importades d'Escandinàvia. 

F a rin a d'o••os, tri-e-sterilit2ada 
i pelada. · 

Farina-de~ carn, de les més im-
portants frigorífiques del m6n. . 
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La seva qualitat insuperable proporciona 
l'augment del 25 °/o en la producci6 d'ous; 
conserva Ja vitalitat a .les ponedores; asse
gura Ja robustesa f desenrotllament de tota 

mena de bestiar. 

Preu. per saca de 50 qullos,15 pessetes 
Llet en pols, completa i sense grassa 

Oli de fetge de bacallà 
CIV J1.1>J1. E.SCORXJ1.1M 

• • • 

RANXOS AVICOLES 
ALIMENTS ESPECIALS 

PER A POLLETS I PONEDORES 
N. 0 O • 'Bateria N. 0 1 • 'Pollets 
N. 0 2 • Crucuda N. 0 3 • Engreix 
N, 0 4 • 'Posta N. 0 5 • Normal 

• 
===== 

N. 0 5 ·R~NXO "'Porqui" 
N. 0 ? • R~NXO "Conills" 

ALIMENTS CONCENTRATS 
NUTRE • At1icola - NUTRE. Concentrat 
NUTRE • Porquí - NUTRE.. 'Botli 

~~:~N:TEI!::! ~~ 
EN POLS I LIQUIÒ 

'Demaneu folleton.s i cotitzacions mensaal.t que sempre .seran les mis econòmiaue.s en Igualtat de qualitats 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirig"ir-se als anunciants 
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Grans Establiments 
d' H orli cu llur a t Rosers 

Blai Munné 
G AVA (Prov.a de Barcelona) 

Extensos nladers de e e N I F E R E s 
Especialitat i sempre éxistèn· 

cies crescudes de 
Pins Halepensis, Pinea, Marítim 

i al tres 
Cupressus Piramidal i Macrocarpa. · Bougainvillees i tota 

mena de plantes i arbusts per a formar jardins. 
Casa especialitzada en el conreu de ROSERS en grans quantitats 

VARIETATS, LES MES EXTENSES 
Novetats obtJn¡udel per In coaa i premiadea en Concurso• Internacionals 

Dellnaneu Catltoleg• 

Les millors varietats noves 

ARRELA.TS, 
ESTAQUES 
I· EMPELTS 

Jaume S abaté 
VILAFRANCA DEL PENEDES 

BAR CEL O N'A 

"Centre Viticola del Penedès" 
Fundat en 1889 

EXPORTACIONS 

DEMANEU CATALECS 

TEL. 

S ABATÉ 

Tallera Burzón Maquinària Agrícola 
Construccions Mecàniques 

RIPOLLET (Per Sard•n.,.ela) • Barcelona 

Forcat• i tiDlon• 
PRR DITES ARADES 

Totea les peces són iutercan
viables. Ea fabriquen en tipua 

N. • 00, N.• O, N. "1 i N. • 2. 
Pes: 20 quilos, 23 quilos, 

26 quilos i 38 qutlos. 
Preua eapccials per a comer
cianta. E1 sol'liclten represen
tacions. Demani'n-se preus i 

condiciona. 

LI ni e s Aparellades 
Aparell especialment adapiJit alsiste· 
ma de conreu de Línies aparellade.J, 
El millor dels coneguts fins avui i el 
.més lleuger~ Preus sense co:I'Ipetència 

Desgranadora de Blat 
de Moresc 

LA IDEAL 
Llorejada amb Medalla d'Or, Cen· 
curs Toledo. Medalla de Bronze i Di· 
ploma especia l, any 1909. Concurs 
Bilbao, Medalla d'Argent, any t!)Og. 
Concurs La Corunya, Medalla d'Or. 

ARADES GIRATORIES, tipus 

BURZON ·Patent 34.727 
Concurs Toledo, Medalla de Bronze i 
Diploma Especial, any 1909. Concurs 
Bilbao, Medalla d' Argent11tgog. Con· 

curs La Corunya, Medalla d'Or. 

Els més per
fectes, sòlids 

i lleugers 

PreliD•e• per a la palla i alfals. - •Cultivador•• tipus Plane•, per a forcat i tir 
lliure. • Arade• giratòries especials per a vinyes, moltlleugerea.·Arade•JUea, tipus 
Vernettc:.·Arade• giratòries, tipus Pe.,.ffer, i peces de recanvi.- Ara de• gira
tòriee tipus Sant .Joan De•pl i recanvis • Arade• Golondrlna giratòries.
Arade• tipus Janu•.·Ynlerc~p•Jassepar tout, patentats·Tragelle• amb roda, 
descàrrega autom~uica.- ApnrelJs per la collita de les olives.-Mauxes ensofradores Urón. 

Guanos-Drogues-Sofres 
Adobs per a les terres 

Premiats en .I 5 Exposiciobs Nacionals i Estrangeres 

GUANO AMONIAC FIXE 
Adob complet aplicable a tots els conreus 

Adobs especials per a la 
vinya, patateres i hortalisses 

GUANO 
SOFRES 

PROVENÇAL 
GARANTITZATS 

Flor de Sofre - Sofre sulfatat 
Sulfatina Esteatina cúprica 

SULFAT DE COURE GARANTIT 
Superiosfat de calç. · Escories Thomas, · 
Nitrat de Sosa.· Sulfat d'Amoníac.· Clorur 
de Potas-sa. ·Sulfat de Ferro. · Kainita, etc. 
Drogues matèries per a les adoberies 

GUANOS DROGUES SOFRES 

ALESAN 
SOCIETAT ANONIMA 

Via Laietana, 23, pral. B, Xamfrà amb el Portal de l'Angel 
BARCELONA 

Agrairem als llO$tres llegidors que esmentjn .A(;;.RJCULTURA l RAMADERIA en dirigir-se als an11nciapts 



AèRícúttURÀ i tzAMÀDÉRtÀ 

.M.OLINS TRITU_RADORS 

''El Campeón Universal'' 
Patent D.

0 91267 

Per tota mena de grans, despulles, alfals, fenc, garrofes i tota mena de materials. 
Es l'únic moli que no produeix pols. Doble durada que tots els altres sistemes, degut a les dues mànegues d'aspiració; pot 
treballar a la dreta i a l'esquerra. Porta especial per alfals tal com es sega, degut a la seva gran bossa d'entrada. Es cons
trueix en cinc tamanys, de 100 a 2.000 quilos hora. - L 'únic anunciant que només es dedica a fabricar molins trituradors, 
tenint tallers propis per a construir-los. No es cobra cap màquina fins que el client hagi donat la seva conformitat en el 

seu rendiment i bón funcionament. 

OLIVAIRES MODERN MOLÍ- TRITURADORA : REMOLEDORA 'D 'OLIVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que els antics corrons de pedra, fàcil neteja. La mateixa màquina, amb un fàcil dispositiu serveix per esmicolar 
. - i moldre tota mena de pinsos. Grans facilitats en el pagament. 

Per detalls, al constructor: M A R e T o R R A s Riereta, 15 - B A R e E L o N A - Telèfon 16884 

Crèdit Docs de Barce_lona 
Companyia de Credit de Magatzems Generals 

FUNDADA L'ANY 1881 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltii~IIIIIUUIIIIllllllllllllllllllllllll 

Magatzems en el Port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa 
ferroviària. - Magatzems a Aldea· (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres matèries 

Obertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a terminis. - Comptes corrents en 
monedes estrangeres. ..... Descompte i cobrament d'efectes comer

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

Cambra c:uirassada amb c:ompartiments de lloguer 

Pa••a.tqe del Co:~~~.erç, 7 • Apartat de €orreu• 661 

Conills Ous de Naftalina Lones per a 
Segadores 

PER A LA REPRODUCCIÓ 

de la R A ÇA del 

' PENEDÈS 
pesant dos quilos al 
moment de servir· 
los, a 6 pe a a • te a 

l'exemplar 

• 
GRANJA 

Maurici 
Sant Sadurní 

de Noya 

Patentats I model Industrial Registrat 
Maten el poll. Desinfecten 
els ponedors. Eviten en les 
gallines el vici de menjar-
se els ous. Sèrveixen d'ou 
:: ponedor. Maten l'arna :: 

Préus franc envàs estació Barcelona 
Una dotzena• 6 ptes. una 

Una vrossaa 'ptes.la dotzena 
De venda a lea prlncipala Droguer! ea i a la 

Comercial de Productea 
Rañoata del Quitrà, S. A. 

Rambla de Catalunya, 66, r.er, lletra G. :·: Barcelona 

LONES per a tota mena d'espardenyes. 
lONES de tots els gruixos i amplades 

per .a veles de carruatges i auto~ . 
LONES en colors sòlids per a veles 

de magatzems. 
LONES per a velam, vaixells, encerats, 

vagons, tendes de campanya, etc. 
lONES de cot6 i cànem pet" .a .diversos 

usos industrials. 

Josep Sauleda : ~;r~A E0: 
Sant Pol de Mar (Barcclona~ 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERT en dirigir-se als anunciànLs 



AGRI CULTURA I RAMAD ERIA 

¡ l!•·i·~··l 
Enriquiu voslres hisendes 

.• t.;; 

instalant eledro ' ~ motobòmbas Per 

marca 

JAUME CUIXART-Maragan, 11 al23- BADALONA 

.. 

"DERCUSAN" 
·. 

' 

• I 

Antisèptic envasat en tubs d'estany, 
és ~àcil ~e. tr~nsportar i guardar :: 

Té aplicació en ferides i processos infectats tant en les persones com en els 

irracionals. Mata els paràsits (polls, puces, etc.). Es insubstituïble per a tractar 

aquestes infeccions en l'aviTam, gossos, gats i altres animals domèstics. Desin- . 

· fecta i cicatritza les picades dels tàvecs . No és metzinós ~u irritant. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ES VEN A LES FARMACIES 

Tub petit , 1 '65 ptes . - Tuli gran, 3'70 ptes. 

Tub per a Clíniques i Veterinaria, 7' 80 ptes. 

Ag111i rcm als nostres llegidor · que esmentin AGHlCULTURA I H.AMADERIA en dirigir-se als anunciants 



ANY xvi :NUM. ii 
- . - -

IL - .-
. -

·A A. G R.· I . c. u L T v I R A M A o· E 
DIES DE SORTIDA : EL l,er DE CADA MES Director: 

UN SOL NÚMERO: UNA PESSETA RA UL M. MIR 

L'ESTATUT DEL lli 
En el moment que escrivim aquestes rat

lles ha tingut lloc la reunió primera de cons

titució de l'Institut del vi i s'ha acordat no

menar una ponència que formuli la proposta 

de Reglament i manera de funcionar. 
Encara que personalment jo soc un dels 

representants de la Confederació en l'es

mentat Institut, no m'ha estat materialment 
possible assistir a aquesta reunió, fent-ho en 

lloc meu el suplent nomenat, el meu entra

nyable amic i inteHigent company En Ma

nuel Miró i Esplugas. 
Val a dir, que tampoc no em feia cap mica 

d'iHusió anar a discutir personalment uns 

ideals,la propaganda dels quals s'hafeten to

tes les formes possibles, així com també s'han 

puntualitzat abastament les clares aspira

cions de la viticultura, i per tant ningú no té 

dret a desconèixer-les, ni de desviar-les pre

nent peu de les propagandes dels vinyateí-s. 

Vaig assistir temps enrera a la discussió 

del projecte d'Estatut del vi, cosa que es va 

fer en el si de l'extingida Junta Viti-vinícola 
- i allí vaig fer constar clarament el criteri 

que sempre he sustentat i del qual encara 
no m'he mogut poc ni molt. Naturalment que 

essent tant l'antiga Junta com l'actual Insti

tut entitats merament consultives .• és a fi de 
comptes el ·Ministre qui resol, i segons sem
bla està, en fer-ho, en el seu perfecte dret . 

Cal fer constar, encara que ja ho sap tot
hom, (i jo per la meva part per sobrada ex

periència d'uns quants anys). , que té molta 
més importància desgraciadament i de fet 

per a la resolució definitiva, la feina que es 

fa dins el Ministeri a la callada, de sota mà, 

inclús anant a empipar i a raspallar el Mi

nistre, que no pas el resultat de la discussió, 
més o menys serena, més o menys apassio· 

nada, però sempre a la llum del dia de les 
Conferències. I haig de fer constar també 

que jo no serveixo en absolut gens ni mica 
per aquesta feina d'intriga, i que si jo fos 

ministre- cosa un xic difícil- no la tole· 
raria aprop meu. 

Tot això ve perfectament a tomb, per 
quant m'interes~a aclarir, que essent jo, 

amb altres companys un dels propugnadors 

dè l'Estatut del vi- amb aquest nom o amb 

un altre- tinc també perfecte dret a expli· 

car quin Estatut defenso, per a evitar confu

sions i per a puntualitzar responsabilitats 
amb el fi de carregar únicament amb les que 

de raó em pertoquin. No vull pas atacar 

ningú, ni entrar en altres discussions , sinó 

donar a conèixer ben clarament el meu punt 

de vista, que en mi ja és clàssic, i per 

a fer això, se'm simplifica la feina fent lacrí· 

tica de l'Estatut del Vi i de la manera que 

s'enfoca que crec totalment equivocat. Amb 

això queda dit que ni l'actual Estatut és el 

que jo-· ni els meus companys- hem de

fensat, ni crec prou encertada l'orientació ni 
enfocament que se li dóna. 

En primer lloc, en fer un Estatut, sigui del 

que sigui, és de raó i de conveniència, fer-lo 

total; és a dir resoldre en ell el problema en 

tota l'extensió i si és possible en tota la seva 

profunditat; no fent-ho així es corre el risc 

de portar al fracàs un assumpte per enfoca· 

ment parcial del mateix, quan enfocat en to

talitat el resultat podria ésser un altre ben 

diferent; és més, poden creure els maliciosos 

que es busca fer fracassar una meitat per a 

que no es parli en bé ni en mal de l'a ltra 

meitat. L'actual Estatut del Vi té aquest de

fecte fonamental; a part de les definicions i 

de la qliesti6 tècnica i fins de la declaració 

de collita i factures i règim de vendes al de· 
tall, que està força bé en general, tot el de

més és confús, fet amb por de dir les coses 
clares i principalment - defecte cabdal
deixa sense resoldre la qüestió de l'alcohol 
iudustrial i de l'impost de consums, coses· 

tan im,portants, que sense tocar-les - i to· 

car-les bé-"-- no quedarà resolt el problema 

vitícola. En el nostre projecte es . resolien 
aquestes qüestions; en l'oficial se'n parla per 
ajornar-les una temporada. ] o creia preferi

ble esperar aquesta temporada per a què sor· 
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Per tot el país i Amèrica, un any. 
Altres països . . . . . . . . . . . 

10 pessetes 
15 pessetes 

tís de les Corts un Estatut tot el definitiu pos

sible i més que res, fet una mica més de cara 
a la viticultura, que no fa més que perdre 

amb l'Statu-quo de l'alcohol industrial, és a 

dir amb el continuat incompliment de la llei 

escrita vigent . 
. Hem quedat que l'Institut del Vi és un or· 
ganisme purament consultiu i essent així no 

podem G:omprendre quines despeses tan ex• 
traordinàries pot ocasionar que no càpi· 
guen amplement dins el pressupost normal 

del Ministeri. Pel cap més alt, amb un secre· 

tari o dos que sols tindran feina una tercera 
part de l'any, n'hi ha prou. Per contra tinc a la 

vista un projecte que presuposa un personal 
de 26 empleats, que importen 140.000pessetes 

anuals, només de sous. L'únic justificable, al 

nostre entendre fóra la part de propaganda 

i depublicac~ons, que es pot fer perfectament 

amb un reduït personal. L'Institut Interna· 

cional del Vi que resideix a París, fa molt 
bona feina i té en canvi unes oficines i un 

personal força modest. 
Altrament és molt lògic i prudent anar 

a cercar el personal que la feina i l'èxit acon · 

sellin ; ens sembla però desencertat començar 

per crear una burocràcia de bursada sense 
saber primer la feina concreta i definida a 

fer. Ademés el nostre punt de vista no és 
aquest ni el que hem dit a la gent tampoc, 

cal tenir-ho en compte. 
En quant als veedors, hem de repetir el què 

sempre hem dit, ço és, que deuen ésser de les 

entitats, no de l'Estat, no són creats pet' a 
resoldre res, ni per a jutjar res, són simples 

. recaptadors de mostres en els casos sospito
sos -i res més que en els casos sospitosos

i això ha d'ésser feina de l'Associació, no de 
l'Estat que no ha de fer més que procurar 

que no es surtin de llurs deures ni de llurs 
atribucions. No vol dir això que l'Estat no 

en pugui tenir algun; el que sí afirmem que 
els eficaços, els que fan feina pràctica són 

els de les associacions i no cal fer més que 

mirar el que passa a França. Preferiríem 
de 6 a 10 veedors de les associacions per tot 

Espanya- que ja n'hi hauria ben bé prou~ 
que els óO o 60 que vol nomenar l'Estat amb 

cinquanta duros de sou i deu pessetes de 

d1etes qua n surtin. En aquestes condicions 
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planyem els comerciants de vi; i els vinya
ters ni a ra ni mai no volem molestar ni per
judicar els comerciants; sols volem que esti
guin dins la llei i que no perjudiquin els inte
ressos de la producció. Això hem predicat i 
això faríem si estés a la nostra mà, i ho faríem 
sense molès ti es. Cal dir les coses ben clares. 

En quant a l'aportació que es demana als 
vinyaters entenem, i sempre hem entès, que 
havia d'ésser únicament una petita aporta
ció de éinc a deu cèntims per hectolitre pa
gada en el moment de vendre el vi i desti
nada únicament i exclusiva com a quota so: 
cia! adm inistrada íntegrament per la socie
tat. Més clar; no imposar un impost per asos
tenir cap organisme estatal, sinó una simple 
quo ta per a l sosteniment de l'associació espe
cialitzada. Si aquesta creu necessa ri o conve
nient contribu ir amb un organisme mixte o 
com sigui, ja ho farà de gust i a compliment. 

Com a detall d'execució opinem que l'Es
tatut havia d'ésser publicat amb temps i fent 
un treball previ de preparació i de propa
ganda. Per no haver-ho fel així s'ha donat el 
cas que considerem absolutament vexant i 
quasi bé diríem vergonyós, que el primer 
acord de l'Institut d 1 Vi en reunir-se sigui 
pr cisamcnt el d'ajorn<lr per un altre mes 
l'aplicació de l'Estatut. jo soc curt de vista 
-i res ho cl.ernostra més que hagi de dur 
ulleres- però aixH tot veig perfectament que 
això representa. o imposa la su?pensió o la 
~naplicació pràctica de l'Estatut per tota la 
carn panyç¡. que ta hem començat. Això evi-

.\.Gl<lCULTUR.\ 1 RA:\1.\.DERIA 

dentment no passaria si s'hagués preparat 
degudament. En veure aquest acord - i en 
prendre'! - alguns comerciants que diuen 
estar conformes amb l'Estatut, hi ri uran per 
sota el nas, i no sacsejaran el ventre de tan 
riure perquè fóra massa vist. 

Finalment- per avui - l'Es.tatut del Vi 
ha estat promulgat quan l'Estatut de Cata
lunya era ja quasi bé un fet. ¿No hauria estat 
més fàcil, més planer i hauria estalviat fei
na, orientar-lo ja en aquest sentit? Al revés 
d'això, es constitueixen organismes, es fa 
una llei de veedors, etc. etc., quan moltes co
ses d'aquestes s'hauran de fer segons el dar
rer Estatut a Catalunya. ¿No era mès fàcil fer 
ja l'organització i divisió apropiada estalviant 
feina a la Comissió mixta que ja en tindrà ben 
bé prou? I consti que creiem que Catalunya i 
la resta d'Espanya hem d'anar de perfecte 
acord en les qüestions afectan ts al vi; però 
no entenem menys que la nostTa associa
ció, les nostres estadístiques, els nostres vee
dors, etc. els hem de fer i els hem de nome
nar aquí. I tot això valia més fer-ho ja de bell 
principi i fins creiem que la resta d'Espa
nya hi guanyaria . 

Per acabar, repetim que no hem escrit 
aquestes r atlles amb esperit ni de crítica, 
ni de censura, sinó sols per aclarir concep
tes, delimitar r esponsabilitats i per a què 
cada u car regui proporcionalment amb la 
glòria i amb el blasme que per classificació 
li correspongui. 

F RANCESC SANT ACANA 
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Una cot1versa i una· fórmttla. per a tenir 
fems 

- Tú per aquí Pere Jan? Feia dies que no 
· et veia . Com va això? 

-Noi, malament, malament. 
-I per què? 
- Doncs sàpigues que els freds de febrer 

m'han destroçat tots els arbres i ara em tro-

un parell de bous i en tindràs no una, sinó 
tlue$ d'aquest~s màquines. 
- -Tampoc puc seguir el teu consell per 
dues r aons; primera, perquè no tinc pesse
tes i segona, perquè no tinc farratges. 

-Amb la primera n'hi ha prou. Però tinc 
bo que els tindré de refer i a més de les des- de dir-te, Pere Jan, ben seriosament, que 
peses dels treballs que hauré d'esmen;:ar -bi, . pots fabricar fems artificials de primera, 
passaré uns quants anys sense collita : i com 
s i això no fos prou , no puc ni tan sols r efiar
me de les tardanies, doncs no tinc ui fems 
per adobar les terres. 

-Home, això té remei ; compren. 
-Està aviat dit; lu saps bé que costen un 

ull de la cara. 
-Home, fabriquen. 
- F abricar -ne, dius? Estàs de broma. Per 

a fabricar-ne es necessi ten màquines , i creu 
que si hi hagués màquines d'aquestes , per a 
posseir-ne una fins empenyaria la hisenda . 

- Però sant cris tià, si en trobaràs les que 
vulguis a toles les lires. Ves- hi i escollcix 

sense que necessitis tenir bestiar a ]'estable. 
-Si no fos que et conec, diria queet htules 

de mi. Com és possible això que d'hls-t .Expli· 
ca 't si és que en veritat no et buries de mi. 

-Home, et parlo molt formal i a més puc 
dir- te que jo n'he fet la prova i n'estic conten
tíssim. Espera, em sembla que a la cartera 
hi tinc guardada la fòrmula per a preparar
los. Ho vaig trobar en una revista. agrícola i 
ho guardo . Seu. Es tracta d'un mètode que 
han divulg at els Serveis T ècnics; és senzill 
i econòmic. Escolta: 

•D amunt d'una era o bé d'un tros de terra 
beu a tapeïda, s'hi apiloneu palles, bolls, resi-

dus ·vegetals de tota mena, etc. Es barregen 
bé i s 'apilen, fent que la primera capa tin
gui un gruix de trenta centímetres. Llavors, 
es mulla bé aquesta pila amb aigua i millor 
amb orins. Això fet, es reparteixen damunt 
la pila 50 quilos de calci-cianamida per cada 
1.000 quilos de paUa si la pila ~s mulla a mb 
orins; 100 quilos de calci-cianamida, si per 
no tenir orins, has hagut de mullar-la amb 
aigua. Damunt aquesta primera fila se'n hi 
posa una altra també de 30 centímetres de 
gruix, que es mulla igualment com la prim e- · 
ra, repartint-hi les quantita ts de calci-ciana
mida que s'hagin hagut d'esmerçar en el 
primer sostre. Aquestes operacions es r epe
teixen set vegades, fi ns arribar a donar a la 
pila una alçària de 3'10 metr es. En el primer 
mes s'ha de r egar la pila algunes vegades. 
D esprés, per a què no sofreixi pèrdues de 
substància, es tapa el femer amb terra . 

Als pocs dies, el femer es posa a fermen
tar i amb un termòmetre es comprova el ca
lor o escalfor que va prenent . Si no es comp
ta amb un termòmetre, posant les mans dins. 
el femer es veu si és poc o molt calent. S 'ba 
de procurar que la temperatura es mantin
gui entre els 40 i 50 gr aus . 

Quan la temperatura sobrepassa els 501 
graus, llavors es r ebaixa r egant la pila•. Ja 
veus que tot això no és gens complicat; tot-
hom pot fer- ho. Seguint aquest mêtode et tro
baràs després d'haver passat quatre o cinc· 
mesos, amb uns fems triats, de primera quali
ta t , com jo i altres els hem pogut obtenir. 
- D ec fer-te una observació i és que després 
de quatre mesos la pila que tenia una alçària 
de més de dos metres, queda reduïda a un 
metre i quart. Això, sí; els fems són molt 
bons; cada metre cúbic ve a pesar uns 1.2ÓO 
quilos i la seva riquesa en nitrogen, àcid 
fosfò'ric i potassa, o siguin les substàncies 
fertilitzants, igualen, si es segueixen bé ies 
instruccions, a les dels fems naturals . 
En~ Jo anet del Frare-segueix dient-al 

qual tu també coneixes, també en va fer una 
pila i els va dur al laboratori, trobant que 
no desmereixien .gens dels fems d'establada. 
Va: dir-li l'enginyer que va analitzar-los que 
encara haurien estat més substanciosos, si 
hagués tingut més cura en no deixar que 
s 'escalfessin tant-i regant-los quan la tempe
ratura passava dels 50 graus. 

-Ni que fos fet exprés pel meu cas, ~mb 
tants bolls i palles velles que no sé que fer
ne! Si poguessis dei~r-me aquest retall del 
diari t 'ho estimaria i pensa que no el per
dràs. Al mercat de la vinent setmana te'r 
t ornaré. Vull copiar-lo. 

-Té, però no el perdis; ja veus que val. 
tant çom una bona recepta de metge. 

-Pots restar tranquil i confia en mi. I, ara,. 
moltes gràcies ... I a r eveure. 

PERE DE LA TRIOLA 
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Les fat~tàstiques oliveres de Mallorca 
Una de les més grates impressions que 

rep el turista en recórrer la Illa d'Or, és pro
duïda per la varietat de paisatge que en tan 
relativament reduït terreny es pot observar: 
escarpades i blavoses muntanyes que impo
nents s'aixequen cap al cel; planures de ter
res de llaurar daurades pel sol esplendorós; 
penya-segats que amb dantesca majestat re
posen damunt la mar ·blava, talment horda 
de titans que destroçada sens desfer-se dins 
les ones va tombar, plàcides costes de virgi
lianes cales, evocadores d'aquella líbica, 

•endinsada, am.b bosc al fons, 
traquil-la• 

on Eneas deixà caure les encorbades ànco
res de ses naus, en el fons de les quals jo
guinegen i boten les ones, rompent amb ria
lles damunt la sorra blapca, rutilant com or 
mòlt. Serres i valls que aromatitzen les flors 
de tarongina; pobles, llogarrets i masï"es es· 
campant-se pel plà o suspesos capriciosament 
per les pendents ubèrrimes de les munta
nyes que sorgeixen d'entremig de la turbu
lència remorosa de les ones; gorgs i bar
rancs ... 

Més, la diversitat que la Naturalesa conce
dí a la illa mediterrània, que conegué la 
gràcia de la línia paga i coneguda la sensual 
fragilitat de la ~orba arà.bica, més int~psa
ment que en el seu paisatge és demostrar 
tal volta en sa vegetació admirable, que de
fuig l'opulència tropical per recollir la deli
cada matisació una varietat poc estrident i, 
pel contrari, gràcil i dolça. Aquí la daurada 
espiga, prop de la per
llongada catifa de les 
vinyes perdent-se en 
l'horitzó; allà, amb re
posada serenitat, e 1 s 
verds tarongers escam
pant per les valls pro
fundes, amb l'ajuda de 
les brises de t;naig, una 
boirada invisible de per
fum; més enfora, fron
dosos i uniformes, els' 
amatllerars, impreg
nant-se de la llum me
ridional; les taques ver
doses dels pinars i, més 
lluny els horts, les gar
rigues i les marines im-

dins aquella magnífica varietat de vegetals, 
com l'arbre característic de Mallorca, l'oli-

Una de les fantàstiques oliveres de Mallorca 

vera retorçada i violenta que ha exaltat per 
tant temps les imaginacions de literats i pin-
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unes vegades ha comparat aquells arbres a 
centaures, i altres, amb una convicció abso
luta ba fet afirmar-li, la visió, que aquelles 
oliveres s'arrancaren de l'Infern monstruós 
del Dant. 

On só~ aquests arbres que rompen la pla· 
cidesa de la Illa, per on es troben i que us 
diran a la vostra ànima sorpresa i admira
da? ... Ignoro això darrer. El què, ai, las!, 
diuen a la meva de bon mallorquí, jo us ho 
vull dir. 

Entre el bosc d'oliveres no be vist, com 
Rubens, la dansa estrambòtica dels faunes 
seguint el moviment que els donà Pan. No 
he visionat tampoc, les carreres dels centau
res, corrent per en mig del pedregam gri
senc. Amb més humanitat dintre i també 
potser amb més dolorós realisme al cor, he 
vist en les fantàstiques oliveres solament 
oliveres i be escoltat d'elles una seca, agra i 
senzilla recriminació ... 

Fou una tarda llunyana; em trobava entre 
els arbres milenaris i exaltants. La posta, 
incendiava el bosc enfosquit; i d'en mig de 
les pedres enormes, sorgien en desfeta le
gió aquelles monstruoses oliveres, amb ges
tes de tità, que sustentant-se de la terra, 
amb la mateixa terra per viure han de llui
tar. Un fred rou anava caient damunt el 
meu esperit contemplatiu; era el rou enut
jós i desconcertant no sols de la vi!'>ió del 
monstruós i desconegut, sinó aquell altre 
més glacial encara, de l'evocació del!'> nos
tres esforços en la vida, dels nostres sacri
ficis o dels nostres contratemps. Era en 
la serra mallorquina, i, com deia, a l'bora 
crepuscular, que és l'nora al dir dels artistes 
en la qual rats i òlibes, comencen a sentir le:;; 
queixes i els~cants heròics dels arbres de la 

serra isolar. Per la quie
tud del sacre ambient, 
aquell dia estenien les 
oliveres el poema de la 
seva existència, confós 
amb el cruixit del bran
catge i amb el retòrcer 
dels revinclats l1'01t<-S. I 
fou entre aquell conjunt 
indefinible, que jo, més 
artista i més humà que 
mai, vaig veure en les 

oliveres, com he dit, no
més oliveres, però que, 
dotades ràpidament i 
miraculosament de veu 
com una apostrofia i a
gra recriminació a les 

menses, per on es con- meves defallences i co-
lonen les vibracions de Les milenàries oliveres de la illa daurada han estat cantades per poetes i glosadors i vardíes no deixaven ni 
les esquelles esquerda- transportades a les teles per els artistes del pinzell més famosos un moment de repetir-

des, plenes de beatitud i tendresa. amb el cant .tors. L'artista davant d'elles, ha viscut en un me aquell e santes, tan conegude i verita
indolent i peresós del voltor o del corb marí... món desconegut; la seva ànima, ha gaudit bles paraule : Guanyaràs el pa ... 

Res, tanmateix, us cridarà tant l'atenció, n'un tant violent motiu d'inspiració, que FRANCESc VIDAL I B RDIL 



AGRJCUL TURA I RAMADERIA 

Les veremes d'enguany 
En a ltres anys durant els mesos de setem

bre i octubre l'alegria estava escampada per 
tots indrets en aquelles comatques on el con
reu de Ja vinya hi predomina. Colles de ve
remadors, homes i dones en finir la tasca, 
quan el sol havia anat a la posta entonaven 
alegroies cançon s, a semblança d'himn es 
triomfals inspirats en el bé de Déu de collita 
assolida qu e anava omplint els cups i les bó
tes al compàs d'u na qansa per sobre dels 
brescats, del trecatejar de les trepitjadores 
i del dringar de les premses. Durant el dia, 
en anar i venir de les vinyes, a les masies i 
pobles rurals, els camperols de tota condició 
i de tots els estaments, ens bescanviàvem les 
més afectuoses i germanívoles salutacions i 
fèiem alegroiament comentaris sobre la co
llita de cadascú. I els que l'obtenien més 
abundosa eren sincerament felicitats pels 
seus companys sense enveges ni rancúnies 
de cap mena. Mentre els coves i cistells ana
ven omplint-se i les portadores i samals s'a
naven curullant a dojo, els propietaris joio
sament visitaven les vinyes, essent sempre 
satisfactòriament rebuts pel parcer o_ rabas
ser qui, generalment dirigia la recoHecció. 

D'aquestes visites, que sempre produïen 
un indiscutible goig a l'un i a l'altre, en nei
x ia una conversa sobre la collita, sobre les 
causes de la merma sí la collita no era abun
dosa, conv~rsa que gairebé sempre acabava 
a mb un acord d'una adobada costejada en 
comú per a la pròxima campanya o bé amb 
la cessió d'un altre tros per part del propie
tari en favor del parcer o rabassaire, cedint
li en condicions que el propietari trobava bé 
i l conreador n'estava més que satisfet, per
què tenia la plena i absoluta convicció de 
què es g uanyava molt bé la vida i podia por
tar tots els anys una respectable quantitat a 
la caixa d'estalvis o a l'establiment bancari 
de la seva predilecció. . 

Tothom estava ben content, tothom estava 
ben satisfet i els parcers cada any que ana
va transcorrent demanaven més terra per a 
conrear. I els propietaris anaven cedint, més 
aviat per les contínues i exagerades insistèn
cies dels parcers que no pas per convenièn
cies pròpies. Adhuc els que ens agrada molt 
conrear la terra pel nostre compte directa
ment, també anàvem sucumbint als perfidio
sos precs de uns i altres conreadors. 

Però vingué un temps en el qual uns mal 
intencionats. vividors volgueren posar la 
guerra i la discòrdia on tot era pau i germa
nor, moguts més que per altra cosa. per con
veniències polítiques i per a satisfer les se
ves descarades ambicions personals. 

A les primeres espurnes només· foren els 
parcers de mala fe els que s'alegraven i feien 
cas de les tals prèdiques enverinadores. Els 
altres, tots deien que el que se'ls predicava 
no volien ni podien executar-ho de cap ma
nera, doncs les condicions amb les quals 
conreaven la terra ja estaven bé per tothom, 
que per altra part no volien trencar el pacte 
que de molts anys havien establert amb els 
propietaris ells mateixos o els seus pares o 
els seus avis i àdhuc de generacions més en-. 
r era. El mateix deien els que havien esta
blert el pacte més recent si la bona fe els ins
pirava. 

Desgraciadament les prèdiques perverses 
han produït el seu efecte malastruc amb una 
intensitat i extensió que no era pas de pn
veure. 

Tothom, a excepció Çl'uns quants que pri
mer de tot han volgut salvar llur formali
tat i honradesa , tothom perd diners amb el 
conreu de la vinya, mentre que a les caixes 
d'estalvi hi són apilades sumes importants 
que pertanyen als parcers i que han estat as
solides amb el producte de la vinya conrea
da en condicions que sempre havien estat 
considerades justes i equitatives i que ara 
no ho són, només que pel sol fet que un ter- . 
cer així els ho predica. I es ptopaga als qua
tre vents, sense com va ni corri consta, que 
la terra té d'ésser de qui la cultiva, sense te
nir en compte que existeix~n molts rabassers 
o parcers que exerceixen la condició de tals 
com qualsevol indústria ja que ells no treba
llen la terra sinó que donen tota o gairebé 
tota la feina a jornalers . 

Enguany hem tingut ocasió d'observar 
com uns homes que un any enrera eren uns 
models d'honradesa i formalitat, han descen
dit a una condició de les més reprovables i 
repugnants emportant-se'n com els altres, el 
cinquanta per cent dels fruits que al propie
tari pertanyen. D'altres i no pocs s'ho han 
emportat tot havent vingut la deplorable con
seqüència que la discòrdia s'ha ensenyorit 
de les nostres contrades on abans hi regna
va la pau i germanor més exemplars. I no 
hem hagut de sofrir mals majors gràcies a 
l'actitud d'abnegada serenitat en la qual ens 
hem volgut coHocar els propietaris, no vo
lent sortir-nos de la llei, amb la confiança 
que tard o d'hora ha de venir una enèrgi
ca resolució dels poders públics que vindrà 
a restablir la pau, la justícia i la llei tan des
caradament conculcades. · 

Mentre tant la immensa majoria dels pro
pietaris hem quedat en una situació econò
mica molt difícil d'afrontar per no dir impos-

s ible. N'apuntarem un exemple de la infini
tat qu e podríem esmen tar: 

A casa nostra paguem 
Per contribució rústica .. 
Per contribució urbana . 
De una hipoteca . Utilitats . 
Cèdules . . .. ..... . 
Interessos d'un capital que 

600'00 ptes. 
56'64 

38'61 

31'00 

tenim a préstec. . . . . . 625'00 

Impost d'utilitats al munici-
pi (consums) . . . . . . . 308'15 

Total. . . . . 1.659'40 

Tenim 18 rabassers . De la collita de cadas
cú ens en correspon la quarta part. Si ñó
se'ns haguessin qt;~edat la meitat dels fruits 
que són ben nostres i que tant indegudament 
retenen, e? guany hauríem collit unes 100 car
gues el valor aproximat de les quals hauria 
estat 3.000 pessetes. Però segons la llei que 
s'han fet els rabassaires hem de resignar-nos 
a obtenir del vi, només que la miserable 
quantitat de 1.500 pessetes. De manera que 
s-ense poder comprar ni un quilo d'arròs ni 
una samarreta tenim de 

Despeses . . . . . . 1.659'?0 ptes. 
Ingressos del vi. . . . 1.500'00 • 

Diferència en contra . 159'70 • 

No disposem d'altres ingressos que els 
que obtenim d'un ramat de cabres de pastu
ra que encara no ens deixa 3 pessetes di~ries 
deduïdes les despeses del ·pastor i l'import 
del menjar abundant que tenim de donar
los-~i al corral, unes quantes gallines i uns 
quants conills que atenen la nostra mare qüe 
ja té 76 anys i dues germanes després dels 
quefers propis de la casa i el producte del 
meu treball en el conreu d'uns quants amet
llers, unes quantes oliveres i els horts. La 
meva esposa ja té prou feina a cuidar tres 
nenes que la més gran encara no ha-complert 
5 anys i a cosir roba per a tots nosaltres .. 

Tot plegat per anar tiranf... amb una vida 
carregada de privacions .... Es ben cert, és 
ben positiu que qualsevol dels nostres r~bas
sers se la passarà molt més bé sense que 
ells treballin més que nosaltres i alguns ni 

tant tampoc. , 
En el cas possible o probable de que hàgim 

de sofrir una malaltia, ¿tindrien la bondat 
de dir-me aquells agitadors d'ofici com te
nim de resoldre el problema? 

Analitzat aquest cas absolutament ve
rídic, en trobaríem una infinitat de sem
blants i encara pitjors. ¿On és aquella opu
lència amb la qual viuen tots els propietaris, 
segons les descarades afirmacions d'aquells 
vividors que amb les seves desvergonyides 
campanyes han vingut a esgavellar una ve
nerable institució fins ara admirada i respec
tada de tothom, a casa nostra i a l'estranger? 

Hi ha pro¡:;ietaris, que tenen una posició o 
situació econòmica més desembarassada, és 
veritat. Aquests o e1s seus avantpassats haa 



esmerçat llurs capitals en la · ~ompra de les 

respectives finques. La major part per Úo 

dir tots s'han desdinerat i alguns àdhuc han 

hipotecat llurs terres amb l'afany de com

prar molts vagons de fems i matèries quí

miques oer a la fertilització per tal d'obte

nir un augment de producció i assegurar 

un benefici que d'altra manera és · molt pro

blemàtic. 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

¿Es just, és lògic que ara s'hagin hagut de 

resignar a contemplar com se'ls hi han empor

tat aquells fruits que indiscutiblement li per

tanyen i que li són necessaris per a pagar els 

interessos del capital esmerçat? Tants i tants 

parcers que tallen el cupó, ¿s'hi resignarien 

a què uns altres cobressin els interessos de 

llurs capitals? 
. SILVESTRE FONOLLEDA 

............................................................................................................................. 
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Blats americatls per a les sembres de 
• prtmavera 

D'uns catorze anys ençà i per a miilor pre

cisar-ho, des de la gran guerra, els blats de 

tres mesos dits també de primavera, han 

pres una gran amplitud en les sembres d'Eu

ropa. Les superfícies dedicades a aquests 

blats s'eixamplen més i més tots els anys i si 

bé mai no arribaran a igualar les que ocu

pen els blats de la tardor o d'hivern, sobren 

els motius per a creure que llur generalitza

ció prendrà creixent. volada cada dia que 

passi. 
Diversos motius existeixen per a sugosar

ho i entre els que més sob_ressurten, cal asst-

nyalar l'estimable condició que reuneixen 

de permetre als pagesos poder fer les sem

brés fins a mitjans de març, de manera que 

quan per raó de les inclemències del temps, 

pluges, neus o altres accidents meteorològics, 

s'han vist privats de confiar a la terra les lla

vors a la tardor, poden sembrar-hi llavors 

de blats de tres mesos fins a mitjans de març. 

Baix aquest punt de vista, presenten in

aubtable interès, puix que ·posen a les mans 

de l'agricultor un recurs o mitjà de suplir 

les sembradures ordinàries. En una paraula 

els blats de primavera permeten allargar 

considerablement el temps de sembrar, i 

com diuen els nostres verns d'enllà del Piri

neu, vénen a ésser uns tapa-forats (bouche

t1'0us), qualificatiu que els hi escau molt bé 

per a cobrir les·calvícies dels camps que sen

se els blats primaverencs haurien de tapar

se amb civades o ordis, però impossible de 

fer-ho amb blats ordinaris o comuns. Tenim 

així, que vénen a oferir-se al pagès que ha 

fet tard per als blats d'hivern, com una pro

vidència, i en aquest concepte el seu vali

ment apareix clar i indiscutible. 

de no fer tan necessàries les importacions 

de blats exòtics amb més raó, quan els blats 

-de primavera són blats de força dels quals 

la producció del país no dóna abast a les ne

cessitats que d'ells tenen les fàbriques fari

neres. Aquesta necessitat explica que fins 

a lei> Castelles i altres region·s· bladeres, de 

blats tous o tendres, es vagin dedicant a 

sembrar blats americans com el Manitoba 

substituint cada dia més les. varietats locals, 

tant per la millor estima i preus que obtenen 

els primers per ésser blats de força com per 

les aptituds que reuneixen per a la sembra 

que s'allarga considerablement, ja que amb 

el Manitoba, poden fer-se com hem ~it des 

dels mesos d'octubre fins a mitjans de març 

en els climes de temperatures relativament 

suaus. No és que s'hagi d'aconsellar d'espe

rar fins el març per a confiar la llavor a la 

terra, puix que com més aviat es faci, ma

jors seran les probabilitats d'una abundosa 

collita, ja que ha de tenir-se present que el 

rendiment dels blats de primavera, és gene

ralment més baix que el de les sembres de 

tardor i d'hivern. De totes les menes de blats 

de primavera ressalten, sobre tot, les proce

dents del Canadà, que van poc a poc despla

çant les varietats europees d'aquesta classe 

de blats. 
La més coneguda de les menes americanes 

de blats de tres mesos i que més aviat ha 

pres estada al nostre continent, ha estat la 

que ja hem anomenat, o sigui el Manitoba, 

que per cert no constitueix un tipus genuí i 

pur, sinó una barreja de blats, que per llur 

procedència i origen i per circumstàncies 

comercials, ha pres el nom de la proVÍncia 

canadenca on es cultiva i d'on s'exporta a la 

majoria de mercats del món. Resultaria 

ésser el blat Manitoba, el producte de hibri

dacions o encreuaments entre les primitives 

varietats canadenques amb altres de Rússia 

i de la India. 
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pa molt ·bo i abundant. Aquestes farines es 

presten per a barrejar amb altres més flui

xes, millorant el sabor i la flaire del pa. 

Existeixen diferents classes de JI.Janitoba, 
la classificació comercial de les , quals és la 

seg Uent: lld anítoba du1' i il1 anitoba m01't, del 

qual se'n coneixen tres classes. 

De les Manitoba, hi ha la subdivisió del 

Marquz~ o Red Fife, que és la més estimada, 

considerant-se que és el millor del món en 

quant a condicions agronòmiques i bones en 

el referent a. qualitats panificables. Ha de 

segar-se aviat per la seva tendència a des

granar-se. 
Segons l'agrònom Ferran Sílvela, especia

litzat en blats canadencs, tant el Ma1'quis, 
Fite 1'0ig i similars al Manítoba, tenen una 

extensa àrea d'adaptació en les terres espa

nyoles, sobre tot a les Castelles i Aragó. 

S'han de sembrar tard, escapant-se així de 

les glaçades al temps de florir. Al seu país 

originari es conrea com els blats de primave

ra, atribuint la seva força a aquesta circums

tància, circumstància que s'ha de tenir en 

compte per els r:esultats funestos que ofereix 

el fred en la collita, que queda reduïda con

siderablement, i ademés, per el que influeix 

el fred en la modificació de la composició del 

gra, deiposseint-lo de la riquesa de matèria 

azotada, i rebaixant-li la força. Els blats ge

lats donen mala farina, del qual se'n ressen

ten les panificacions. La producció en farina 

dels blats gelats es redueix en un ~5 per 100. 

Els blats primerencs del Lanadà tenen una 

particularitat molt estimable, com és la que 

amb ells hom es pot defensar de molts con

tratemps. Teq.im per exemple el1'0vell, ma

laltia per la qual no s'ha trobat e). remei es 

pecífi.c, ni ha estat descoberta cap varietat 

de blat qu·e vertaderament resisteixi el ro

vell, de certa manera però, aquest flagell es 

pot combatre amb varietats de blats que so

porten bastant bé les envestides de la criptò

gama; i qui diu el rovell, pot dir-se igualment 

d'altres plagues. Una planta prou desenvo

lupada, que ja hagi deixat enrera les fases 

herbetjadores de la seva evolució, està 

menys exposada a sofrir les intempèries i les 

malalties que una altra planta més tendra, 

menys feta i més endarrerida. Això ha por

tat a què hom es dediqui, amb el major inte

rès, a millorar tot el possible la precocitat 

dels cereals. Es per aquest motiu que la 

solució del problema de la lluita contra els 

freds quedi confosa, fins a cert punt, amb 

la lluita contra els paràsits; un blat prime

renc, que arriba a tenir un gra ben format i 

endurit, en sobrevenir una gelada o bé a 

l'aparèixer el rovell, patirà molt menys que 

quan els grans d'un camp encara es trobin 

en estat lletós, puix qne d'una banda presen-

Però hi ha més que això per a què els blats 

de tres mesos mereixin especial atenció i in

terès, i és que reproduint-los i dedicant-hi 

les superfícies que d'altra manera queda

rien per a sembrar, es redueixen les proba

bilitats de carestia bladera, i si més no, els 

avantatges econòmics locals i fins nacionals 
Les farines del1J1.anitoba tenen molta esti- tarà més resistència a ambdós flagells i d'al

ma per la seva riquesa en gluten, donen·- p<a 'l:5adcid~ s ¿:"'ígh~Ü JP<ií:P cM!:\i'drsl ilri~'~ 
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cies, com més tardin a presentar-sc dites 
contrarietats, menys probabilitats hi haurà 
que els seus estralls e ts sentin aquelles plan
tes el desenvolupament de les quals ha arri
bat quasi al seu terme. Es faran sentir 
menys temps els efectes funestos i ademés 
sscnt més fets , més rígids i coriacis els 

g rans, es trobaran aquests en millor disposi
ció per a r esistir tant ets freds com les esco
meses parasitàr ies. 

Aques tes consid eracions deixen ben acla
rit l'ardor amb què s'ha emprès el problema 
de la precocitat dels blats. Es semblant qua
litat, per aqu esta plan ta, d'importància capi
tal, puix que les que la posseeixen estan en 
situ ació d'escapar més fàcilment dels estralls 
dels freds, dels atacs del rovell i d'altres ma
lures, i sobre tot això la condició excepcio. 
nal de consentir ampliar considerablement 
les sembres de blat, fen t-les possible en les 
terres de regions fredes i muntanyoses on 
per raó de la cruesa del clima aquests països 
han d'acontentar-se en sembrar sègol i a l
tres cereals més ordinaris i basts que el r ei 
dels grans. L a condició que solament amb 
tres mesos, de la sembra a la collita, pugui 
arribar-se a l'època de les batudes, consti
tueix per les terres fredes i les comarques 
nòrdiques, una conquesta valuosíssima, tant 
en el concepte agra-econòmic com en el mi
ll or ament de l'alimen tació dels naturals 
d'aquelles r egionlò per aquells que el pa de 
farin a de blat significa poc menys que una 
llaminadura o un luxe solament consentit 
als mortals de terres i llocs de privilegi . 

El que hem dit sobre els avantatges dels 
blats de primavera sobre els d'hivern res
pecte a estar menys exposats a sofrir les in
clemències del temps i dels paràsits per r aó 
de la seva precocitat, cal fer-ho extensiu a 
altres flagells que els perjudiquen, tot el 
qual ve a posar de relleu el valor dels blats 
de pr imavera, malgrat d'ésser les sembres 
menys generoses que les fetes amb blats or
dinaris o d'hivern . 

No obstant aquest punt dèbil que pot es
grimir-se contra els blats de tres mesos, cal 
dir que pot contribuir a minvar poderosa
ment tals desavantatges, tenint cura de do
nar a aquestes sembres els elements fertilit
zants que reclamen, tenint en compte que 
aquests reuneixen la condició de poder ésser 
ràpidament assimilats per les plantes per 
tenir aquestes de realitzar-ho en tres mesos 
en lloc de set o vuit, com succeeix amb els 
blats de tardor i d'hivern. Amb adobs abun
dants i equilibrats, r epartits oportunament, 
s'arriben a obtenir amb els blats de tres me
sos, collites que no desmereixen extremada
ment de les corrents, puix que no són escas
ses les que es citen de 1.500 a 1.800 quilos per 
hectàrea fins i tot més amunt. Són els adobs 
nitrogenats, nitrat de sosa i nitrat de calç, 
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els que principalment r eclamen l'interès 
dels sembradors de blats de tres mesos. 
Aquests adobs incorporats a la terra espar
gits al vol, no d'un cop, sinó en quatre o cinc 
vegades a comptar des de que apareixen les 
tres o quatre primeres fulles, i amb intèrvals 
de 10 o 12 dies d un a l'altre repartiment, és 
com s'arriba a treure de les sembres de 
blats de tres mesos els millors profits. Les 
quantitats d'adobs nitrogenats que es solen 
emprar en aquests r epartiments , vari a entre 
150 i 250 qu ilos per hectàrea, essent el mes 
d'abril l'època extrem de fer-ne la distri
bució. 

Aquestes distribucions o repartiments a
compassats o alternats d'adobs nítrics en les 
sembres bladeres constitueixen el mètode 
revolucionari Gilbertini per el qual, s 'a
consegueix augmentar les produccions con
siderablement fins a no ésser excepcio
nals les de 3.500 i 4.000 quilos de gra per 
hectàr ea. 

Té aquesta forma d'adobar els blats una 
importància primordial, tant per als blats 
d'hivern com per als de primavera, i més en 
aquests per ésser molt més curt el temps 
que els hi resta per a realitzar l'evolució 
vegetativa . 

Amb l'aplicació del sistema Gilbertini els 
pagesos de les regions italianes de Brescia 
i de Cremona, ban arribat a r ecollir 50 i 56 
quintars mètrics de gra per hectàrea en ter
res riques i de fons o 30 i 3,5 quintars en ter
res pobres. 

Els resultats a França, si bé no tant gene
rals, també han tingut bons èxits i alguns 
que s'han comprovat a Castella ban estat su
fici entment saludables per a fer creure que 
la gener alització del nou mètode italià està 
cridat a expandir-se en les nostres terres 
ibèriques . 

Nosaltres enguany hem fet un assaig en 
nostres terres del sistema Gilberti?i aplicat 
a les plantacions de blat. Els resultats han 
estat òptims, tant, que les nostres sembres 
han estat la sorpresa i admiració de quants 
han tingut ocasió de contemplaries. 

I recollides les dades que hem cregut del 
cas resumir sobre els blats americans de 
primavera, sobre llurs avantatges agronò
mics, econòmics i socials, no tenim més que 
afegir, per tal d'assegurar els resultats de 
les sembres, que la varietat Manitoba es re
comana fer-la de febrer a mitjans de març, 
repartint 150 quilos de llavor si es pot a solcs 
i 200 quilos si es distribueix a eixam. 

La varietat Marquis, que madura uns 8 
dies més aviat que el Manitoba, vol la ma
teixa cura que l'anterior. Els grans són més 
grossos que els del Manitoba. La palla és 
forta i les farines molt riques en gluten. 

A més dels canadencs, vénen recomenant
se noves var~etats molt prometedores, tals 

com l'A U1'0ra francesa i les italianes Car
tota i Luigia Sampheli, apart d'altres que 
per a no allargar la llista ens abstenim 
de citar. 

Resumint: amb els blats de tres mesos 
americans d'aquests darrers anys introduïts 
a Europa, com el Manitoba, queden allarga
des les èpoques de sembra, fins el març, 
amb els avantatges de produir blats de for
ça, soHicitats i ben pagats i menys exposa
des llurs sembres a sofrir dels freds, dels eL 
xuts, com tampoc d'altres marfugues i ma
lalties. 

Creiem donar un bon consell recomanant 
als pagesos d'intensificar les produccions de 
les noves varietats de blats de tres mesos i 
sobre tot recórrer a aquests, quan per cau
ses adverses no ha estat possible fer les sem
bres de tardor al seu degut temps. 

Obrant així, els profits seran majors pels 
pagesos, pels farinaires i tam bé per totes les 
economies ir:dividuals, locals i no cal dir-ho 
per a l'economia de la nostra terra. 

RAüL M. MIR 

Com s'han de treballar 
les terres, amb tractors 

o amb animals? 
Hem escoltat moltes polèmiques d'agricul

tors , ·referents als avantatges que ofereix el 
motor sobre la tracció animal en els treballs 
de la terra. 

Els propietaris del bestiar diuen, que amb 
un animal poden llaurar-se dues hectàrees 
en un dia. 

Afegeixen, que el que guia l'arada sols 
guanya vuit o nou pessetes de jornal, que 
la feina pot fer-la el mateix pagès, que tre
balla de sol a sol. Cada bèstia, costa, de 
mantenir, unes 5 pèssetes diàries, però con
sum productes que dóna la mateixa finca, i, 
en aquestes condicions, la llaurada d'una 
hectàrea pot costar de 17 a 20 pessetes, men
tre que amb motor, val més del doble· i pel 
seu funcionament tot s'ha de comprar; ben
zina, olis pesats, etc. 

Els partidaris del tractor es riuen d'a
quests comptes i treuen els seus. 

Un tractor, diuen, és veritat que obliga a 
intervenir un capital major, però ve a costar 
menys, perquè fa molta més feina; treballa 
molt més depressa; enfondeix més; gira més 
guantitat de terra; colga més bé les herbes i 
~n una paraula, realitza un treball més per
fecte. 

En aquestes apreciacions contradictòries, 
~osaltres no hi prenem part. L'essencial a 
nostre entendre és que es llauri i que es 
llauri bé. Cada tros de terra treballada, 
~quival a un compte corrent obert per 
la naturalesa a les activitats d,e cada agri
çultor, 
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Banyalbufar i la seva 
tomàtecs 

prodttcció de 

Banyalbufar, poblet alegre i simpàtic en
clavat a la part nord-est de Mallorca, que se
gueix el ritme de la illa en la calma i la tran· 
quilitat, sense que la correntia del turisme i 

la permanència de molts estrangers hagin 
donat a aquells indrets sumament formosos 
aires cosmopolites que han pres altres llocs 
de la illa, com Pollença, Alcúdia, Porto-Pi, 
etc., conserva l'encant particular d'una tran
quilitat completa. 

Després de serpentejar entre oliveres, gar
rofers i pinedes hom s'adona des del cim dels 
bancals vestits de tomateres que rodegen el 
poble que té a sos peus les blanques i tran
quiHes aigües del mar. 

Aquelles considerables parets van formant 
marjades que suavitzen els declivis o pen
dents d'aquells paratges i que foren en 
elles conreades les famoses parres de Mal
vasia, el vi de les quals tan anomenat i 
perseguit, donaren fama a Banyalbufar i 
que avui, extingides gair-ebé del tot (parres 
formades sabre uns set pams de la terra) es-

' tan les marjades ocupades per les toma-
teres que constitueixen la major riquesa 
del poble. 

Aquest conreu· tan característic li dóna un 
aspecte del tot diferent dels altres conreus 
de Mallorca i més encara per la forma de 
llurs bancalades. Diverses fonts situades en 
la part alta del poble proporcionen l'aigua 
per al conreu de les tomateres, que estan ca
nalitzades per a omplir els diferents dipòsits 
i que es calcula que n'hi ha un per cada agri
cultor si posseeix tota la terra en un sol in
dret, o diferents, si les terres que cultiva 
són en diferents llocs. 

El conreu de la tomatera el porta directa
ment el propietari i la seva família i en 
l'època d'explotació tots els familiars, ho
mes, dones i quitxalla estan ocupats i in
teressats en el conreu i en la collita del 
tomàtec. Qui disposa de terra pròpia i 
no la conrea directament, la dóna a mit
ges a aquell que la mena i d'aquesta mane
ra resulta que no hi ha jornalers i s'exe
cuten les feines amb l'interès de les coses 
pròpies, que estimulen i quintupliquen les 
activitats. 

Atesos amablement per el senyor Secreta
ri de t'Ajuntament de Banyalbufar, que fou 
un dels fundadors de la Federació d Expor
tadors a l'any 1921, l'actual secretari de la 
dita Federació i altres conreadors, entre ells 
el d'Es Molí, que té la casa i les plañtades 
aprop del mar i tots en manifestar-los-hi que 

es tractava de recollir dades i impressions 
per a una informació per a Mallorca Agríco
la, es complaue·n en donar-nos les dades mà
ximes i en aquell moment no pensen en els 
secrets professionals; amb tota franquesa 
donen a conèixer tot quant es pot dir sobre 
tal conreu, com tracten d'indagar les causes 
del perquè d'uns anys encà el tomàtecs de la 
varie~at R amellet, a l'ésser a mig agost, co
mencen a assecar-se i es moren, essent així 
que es mantenien verds del tot fins a mig oc
tubre, assolint majors produccions. (1) 

Aquest contratemps, aquesta anomalia 
que es ve nota~t, no ha arribat a ésser expli
cada abastament, puix que hi ha qui ho atri
bueix a manca d'humus, qui a la intoxicació 
de les terres, qui a degeneració dels planters 
sortits de les llavors dels tomàtecs collits en 
la mateixa comarca i segurament, aquest 
anys serà estudiada amb tota cura aquesta 
qüestió. 

Planters z conreus.-En els mesos de ge
ner i febrer, es preparen els planters de la 
varietat R amellet, disposant una bona capa 
de fems d'estable, damunt d'aquesta capa hi 
reparteixen les llavors. Uns disposen de la 
llavor r ecollida i seca dels tomàtecs millors 
de la primera flor i altres utili tzen llavors 
fresques dels tomàtecs que conserven. 

Solament trasplanten al lloc definitiu dei
xant de fer altres trasplantades i aclarides 
que practiquen molts hortolans. 

Les menes de tomàtec gros i xato, per a 
consumir-se desseguida o per a la indústria 
d'importar, s'obté de planters més tardans. 

Les terres dedicades a tomateres, es pre
paren donant-los-hi una bona llaurada i co
brint-les de fems molt destriats, si bé degut 
a què els fems escassegen, no se'n fa tot l'ús 
que convindria i és aquesta circumstància 
la que s'atribueix que hi hagi manca d'adobs 
orgànics, puig que convindria almenys, unes 
vuit carretades de fems per quarteró (2); s'es
pargeixen també uns 120 quilos de superfos
fats i 30 quilos d'amoníac per quarteró, do· 
nant-se dues llaurades amb el qual resta pre· 
parada la terra, que a l'arribar el temps de 
la sembra, es planta a solcs i a distàncies, de 
planta a planta, uns 20 centímetres, a 60 de 
solc a solc, amb el qual, cada quarteró de 

(1) Es possible que en sigui la causa el desen
volupament del mil diu de la tomatera i que amb sul
fatades i empolvades de sofre i sulfat de coure, apli
cades oportunament i abans de manifestar-se la ma
laltia, seria quasi segur d'evitar la seva apari
ció. (N. de Ja R.) 

(2) Un quarteró equival a 17.767'796 àree¡. 
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terra vé a contenir unes set o vuit mil 
plantes. 

En plantar-les, es reguen perquè arrelin, 
això es realitza a les acaballes del mes de 
març. Arrelades que són, s'hi dóna una ras

clada i als 15 dies s'ensolquen i s'hi posen ca
nyes perquè s'emparrin. Després s'hi posa 
nitrat, uns 10 quilos per quarteró, regant-les 
cada vuit dies. Acabada la primera collita 
es tornen a adobar amb nitrat, arribant a po
sar-ne un total de 50 quilos per quarteró. 
. L'emparrada consisteix en fixar uns tutors 
en forma piramidal que agafen dos solcs, els 
quals es lliguen a la part superior, quedant 
fixats a la terra els tutors que s'aixequen a 
cada cinc o sis pams i formen una espècie 
d'escala, les canyes repartides horitzontal
ment i a uns 30 centímetres les unes de les 
altres. Així hi van arribant els brots de 
les tomateres. Jo es treu cap brot de les 
plantes. 

Es cullen els tomàtecs a la matinada, 
abans de l'eixida del sol i fins a les vuit o a 
les nou del matí, el més tard. Els tomàtecs 
es condueixen amb molta cura en caixes i co· 
ves portables a uns departaments que ano
menen po1'xos, on s'enforquen o enrastellen 
formant-se enfilalls d'uns 3 quilos que pen
gen a les vigues i inspeccionen cada dia, se
parant-ne els tomàtecs que es podreixen i 
conservant-los d'aquesta manera fins el mo
ment de portar-los al mercat. 

Dels tomàtecs podrits i dels que desmerei· 
xen, emprant aquesta manera de conservar
los, perden de pes inicial del 30 al 40 per 100. 

La collita dels tomàtecs de mmellet sol 
durar d'abril a mitjans d'obtubre. La dels 
tomàtecs grossos de juny a novembre, puix 
que es planten de maig a l'agost successiva
ment, per a poder disposar i vendre tardà, 
que és quan ténen millors preus i aprofitant 
la particularitat del clima, que és aprop del 
mar, on la manca de glaçades hq consent. 
Aquesta varietat és molt sensible a l'oídium 
(cenrada) per el qual cada 15 dies s'ensofra. 

Producció i venda.-La terra dedicada al 
conreu de la tomatera, es calcula a Banyal
bufar d'unes 120 quarterades i 40 quartera
des a Estallencs. Banyalbufar ven unes 
40.000 caixes i unes 15.000 Estallencs, de la 

mena Ramellets. 
Les caixes tenen un pes net de 2ó quilos, 

que es paguen segons la temporada, de 15 a 

20 pessetes. 
Temps enrera aquests tomàtecs anaven 

a Barcelona, però actualment van a Mallor
ca, per dues raons; per augmentar progres
sivament el consum el mallorquins i per la 
competència que li fan a Barcelona els tomà
tecs de Cartagena primerencs i els tardans 

de Canàries. 
Existeix a Banyalbufar una Federació 

d'Exportadors que hi són .associats també els 
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bstellencs, la qual té com a principal objec
tiu, regularitzar la venda de tomàtecs de 
manera que se'n puguin treure els millors 
profits. 

La Federació nomena una Comissió en
carr gada de formar una estadística de 
la colli ta i seguidamen t la comissió asse
nyala a cada Federació la quantitat i nom
bre de caixes que ba de posar-h i en cada 
comanda. 

Les comandes les fo rm ulen els represen
tants que tenen a Barcelona i a Palma; són 
els que assenyalen els preus i les conve
niències de cada remesa amb el fi d'evitar 
l'exageració de les ofertes , que fóra en per
judici dels preus . S'assenyalen únicament 
les quantitats necessàries per a la venda, en 

• • I \ 
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una paraula, proveir el mercat sense e·x·age
racions. Per cada caixa cobra la Federació 
per despeses d'organització, representacions 
i comissions, de 25 a 30 cèntims; cap entitat 
federada no pot expedir major. quantitat que 
l'assenyalada. 

La venda del tomàtec Ramellet entre 
Banyalbufar i Estellencs, rendeix unes 
950.000 pessetes i la varietat de tomàtec gros 
50.000 pessetes que formen un total d'un 
milió de pessetes. 

. ' 
Aquests conreadors posseeixen petites ex-

tensions, essent molt pocs els que tenen una 
quartera de tomateres, del qual resulta, que 
aquesta millonadeta de pessetes, sigui re· 
partida entre totes les cases del poble. 

A.BARCELÓ 
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J. 
Elogi del pagès 

A l bon amic En Jaume Raventós els que escriuen i els que dibuixen, els que 
, Jo no sé si tinc dret d'anomenar-vos amic, 
però no sabri a pas parlar-vos d'altra manera 
després d'haver r ebut de vos una infinitat 
I! 
,de consells i ensenyances donats amb una 
incomparable amabilitat i germanivola com
panyonia que us són característiques·, amb 
què sabeu tractar a tots els que sol:liciten el 
r ostre valuós parer en els variats i complí-

- ~ls problemes que a l'agricultor atenyen. 
~ cauria molt més · que us digués mestre, 

1 ~rò ja sé per endavant, que la vostra bonho· 
IB,i¡a i excessiva modèstia m'ho refusarien. 
Perdoneu-me si m'he permès aquesta fran

' .. J 
.9.~esa ... I ara, permeteu-me que jo, volva in-
.~igfilicant em llanci a l'atreviment de co
fPJ';ptar a la meva tosca · manera, el vostre 
· nteressantíssim article aparegut al número 2 
'jj) I 

n'eJ.lgUany d'AGRICULTURA I RAMADERIA, no 
l cr J 

1ml'd per discrepar-ne ni una engruna, sinó 
~Pt1U:>er a mostrar-m'hi conforme en absolut 

t. ¡:orroborar les vostres atinadíssimes obserr, ~~ 

'ítc¿pns, encara que ja sé que no ho necessi-
~IT-?>·H Es el vostre article de referència una 
altra prosa de bon seny d'aquelles vostres 
?·Jf!]J 

\3_nt fldmirades i celebrades. 
Jo voldria que el vostre treball fos llegit 

cl.efngudament per tots aquells intellectuals 
.~ J Hr 
d'estar per casa, que no saben fer broma 
J.~ Cl J 

sense ridiculitzar la gent del camp, perquè 
t,iq):f~ seguretat que llegint-lo i reflexionant 
bP 1& .hi fugiria la tara. -Iv 1 .r-
-}Hñc¡:

1
tivament; per aquests intellectuals, 

P»1r ·lmts altres que no són intel:lectuals, però 
q urnte,nen la pretensió de ésser-ne, i per uns 
::Vtres que ho serien si sapeguessin desem-

<:: 1J,lTIJ 
pellegar-se de certes tonteries, el pagès és 
un ésse.r en el qual hi caben totes les extra· 

Ol:.m 1~1 
v rràn ies i cursileries. Però no són solament 

¿ .:J' fi 

pretenen ridiculitzar-nos, sinó que també 
n'hi ha molts que només llegeixen i ben poc 
escriuen i altres que ni tampoc saben llegir 
ni escriure. Per tots ells, aquests i els altres 
que més amunt hem esmentat, portar una 
peça de roba amb uns colors que no els hi 
caiguin a l'ull, fa pagès; portar la corbata 
torta o mal-nuada, fa pagès; portar sabates 
altes si predominen les baixes, fa pagès, i 
àdhuc per ells fa pagès, parlar la nostra esti
mada llengua sense dir, hi vaig anar-hi, li 
vàreig dir-li, pues b~tenu, desde luegu, estu
pendu, buenas, adiós, sin em.bar~u, i altres 
paraules que tal com ells les pronuncien, 
resulten estrafolàries i estrambòtiques per· 
què no les trobareu pas en cap diccionari. 

Quatre o cinc anys enrera, al revers d'uns 
!alls de calendari de par.et, aparegueren 
unes cartes que un pagès de Mollerusa diri
gia a la seva muller des de Barcelona on es 
trobava en viatge d'expansió. Aquestes car
tes eren simulades, és clar, perquè signava 
per la còpia un autor que ... vaja, un autor 
d'aquests que de vegades fan versos però 
que mai arribaran a ésser poetes. S'hi es
tampaven una colla de xavacanades, un 
seguit de tonteries, uns conceptes tan man
cats de sentit comú, que revelaven clarament 
que el seu autor no s'ha mogut mai del dar· 
rera d'un taulell. Tot llegint aquelles extra
vagàncies, pensava, que no ho sap aquell 
tonto que Mollerusa és una vila molt impor· 
tant de la laboriosa, activa i rica plana d'Ur 
gell, que cada dia llegeixen la premsa, enca· 
ra que sigui unes poques hores més tard que 
Barcelona? Què DO ho sap que Mollerusa ha 
tingut i té literats com Mossèn Joan Pintor, 
Mossèn i\tJ:arcelli Bouxader, Candelària Es· 

·èo.là, Teresina Soié, Ísidre Cuberes i aitres~ 
Què no ho sap que en aquella xamosa vila 
hi han vist o hi veuen la llum pública, Ur
gell-Segarra, Urgell, Joventut, Vida Pano
quial, L a Veu d'Urgell, L a Comarca d'Ur
gell i altres periòdics comarcals, el caient li
terari dels quals no deixa res a desitjar com
parats amb més de quatre que es publiquen a 
Barcelona, i que Mollerusa té fills predilectes 
que han ocupat llocs preeminents en l'admi-

-nistració pública dels interessos catalans? Si 
no visqués a la lluna aquest despreocupat, 
no incorreria en la lleugeresa de considerar 
aquell pagès fill d'aquella vila com un imbè
cil qualsevol que mai no s'hç¡. mogut d'un lloc 
on no saben ni volen saber el què és una 
escola .... 

De manera que per tots aquests estrafola
ris, el pagès és molt tonto però són tan ton
tos ells que encara no han sabut adonar-se 
que més de quatre vegades, si un individu 
pagès o no, deixa de :restir amb elegància 1 
correcció, és més aviat per manca de mit
jans econòmics. Altrament quan sigui per 
deixadesa el just qualificatiu que pot aplicar
se és crac ... tanasi ... carr1n~ló .. . s~nse havé¡; 
de recórrer al mal gust de fer servir de cap 
de turc (com molt bé dieu) els que exercim 
una professió digna., noble i honrada per tots 
conceptes. 

Indiscutible és la vostra encertada afirma· 
ció que el pagès és molt diligent ocupant-se 
en feines les més va_riades, ja que la seva 
complicada professió així ho exigeix i així 
ell sap fer-ho sortint-se'n ben airós de totes 
elles. 

Per a poder plantar cara a la munió · 
d'enemics que ataquen les plantes i els 
fruits, i practicar acuradament altres opera
cions, no solament ens hem de limitar a fer 
de pagès, sinó que també hem de fer de bo
tànic, quan es presenta el moment d'empel
tar; de químic quan hem de preparar els 
sucs insecticides, els anticriptogàmics i altres 
potingues que requereixen una manipulació 
molt acurada. Hem de fer de mecànic quan 
qualsevol eina de treball se'ns espatlla a ple 
camp, la qual cosa sol passar algunes vega
des, molt particularment amb els aparells 
polvoritzadors. I treballant amb constància i 
perfídia incansables, sense poder especialit
zar-nos en cap feina determinada, és com 
la nostra obra no prou reconeguda ni consi
derada, pot i deu considerar-se una realitat 
positiva i profitosa a la humanitat tota, fent
nos així mer!'!ixedors de l'altíssim honor que 
vos ens sabeu reconèixer. I ho dic sense mo
dèstia més que tot en defensa dels meus es
tj.mats companys. 

Amb els nostres incansables treballs de 
cada dia, a cada moment variats, amb les 
nostres angúnies, amb les nostres tan sovint 
febrosenques activitats, aconseguim que 



~questes nàrls gegantines puguin efectúar ei 

tràfec d'un a l'altre continent transportant 

el menester a la vida i abric a l'home, i les 

matèries necessàries perquè l'home pugui 

acomplir les seves activitats en els molts i va

riats oficis i professions. Si per unes poques 

~etmane~ nosaltres paralitzéssim les nostres 

activitat~, aquella immensa munió de motors 

d'explosió que com unes llançadores van ençà 

i enllà entre pobles i ciutats, rest.arien arreco

nats com _ trastos vells inservibles. I aque

ll~s serpents monstruoses que arn~ vertigi

noses velocitats s'arrosseguen triomfalment 

per la terra amb cap de ferro i foc presoner, 

que tan aviat travessen una planura com 

passen per sobre del rius i torrents, com 

s'en.tafuren a les entranyes de les munta

nyes, haurien" de restar esmorteïdes sense 

escampar vida, treball, progrés i alegria per 

totes les contrades on passen. . 

Çom se les arreglarien els ciutadans si 

:s'estronquessin els nostres treballs i estudis, 

¡per a celebrar aquelles festes tan típiques 

·com_ són entre altres. Tots Sants i Nadal? 

N osaltres sense gran sacrifici podríem resis

tir unes setmanes, però tot seguit aquells 

.aparadors curulls de saboroses viandes dei

:xarien de mostrar llur esplendorositat i ri

rquesa; l'aviram, element indispensable a la 

cel~bració de les grans diades familiars, 

desapareixeria dels mercats; aquella ex

tensa varietat de fruita que invadeix els 

llocs ge venda i contractació, no se la veuria 

en forat ni en finestra. Tots aquests ele

ments, entre els quals hi té lloc preeminent 

aquell que ens proporciona el nostre pa de 

cada dia, són produïts amb el treball perfi

diós del pagès. 

De pass~da tinguem ben present que 

a dotzenes de vegades tenim de vendre 

els nostres productes a un preu inferior al 

què en~ costa de treball, adobs i demés 

despeses. 
En premi de tant sacrifi~i, uns quants des

;preQcupats, analfabets uns, dibuixants i lite

òfats de via estreta uns altres, ens fan objec: 

lte de llur ironia barata i esclaritxada. I 

q uan ens veuen parats davant d'un apara

dor ens diuen badocs, sense adonar-se que 

les mé!; -de les vegades ho fem amb la satis

facció de contemplar els fruits dels nostres 

treballs que la indústria sàviament sap 

transformar i conservar fent-ne artístiques 

i ~legants exposicions que nosaltres sabem 

admirar i celebrar, i ells no són capaços de 

tal qelicadesa i bon gust. 

• Si massa sovint hem de veure xistos que 

només ho volen ésser i anècdotes suades i 

de mal gust, autors que demostren posseir 

ben escassos recursos literaris pretenent fer 

servir el pagès de para-pedaç quan la major 

part dels pagesos tenen més cultura que 

a quells que descaradament els desprecien 

AGiti CULtURA I RAMADÉRÍA 

¡quin goig dóna veure com una ploma auto

ritzada com la vostra, encertadament i mes• 

trívolament ve a posar les coses al seu lloc 

i retre l'homenatge de què el pagès és me

reixedor! 

Bon amic: Els que treballem al camp us 

ho remerciem de bon cor, i Déu us dongui 

llargs anys de vida i salut per a continuar 
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amb èxit ia vostra tasèa moralitzadora en 

tots els ordres, i que de tant en tant poguem 

veure també algun altre treball en defensa 

moral i material d'una professió de la qual 

amb molt bon encert, dieu que realitza la 

funció paterna d'aquella immensa familia 

que es diu humanitat. 

]OAN VALLÉS I ESTRUCH 

................................. ~ .......... ················································································ ················································································································ ........... . 

Petites coses -que só11 molt importants 
Tenim un ametllerar jove prop de la carre

tera. Fa tres anys que el bestiar va menjar· 

~e els brots tendres de dos ametllers plantats 

ño gaire lluny de la cuneta i .quedaren molt 

desgràciats i més curts de soca que els 

altres. 
Aquesta contrarietat fou la causa de tenir 

de retardar un any l'operació de l'empèlt 

que efectuem sempre a les branques. L'any 

passat observàrem ja, que allò que havíem 

considerat una contrarietat, ens havia resul

tat un avantatge, que valia pena de divulgar 

en benefici dels nostres companys agricul

tors. Aquells ametllers que en realitat porten 

un any de retard o més, perquè són empeltats 

més tard i sofriren el flagell de l'escapsada 

de brots que tant perjudica la vegetació a 

l'època de primavera, prenien una vegetació 

més vigorosa. De primer no sabíem a quina 

causa atribuir aquest fet, però ara ja tenim 

la seguretat absoluta que li hem trobat una 

explicació perfectament lògica. 

Creixen amb una més notable vigoria 

aquests ametllers, perquè són més curts de 

soca, ja que tota aquella considerable quan- . 

titat o vplum de saba vivificadora absorbida 

per tres o quatre pams de soca inútil pot 

ésser avantatjosament aprofitada . per un 

major desenvolupament de l'arbre i més 

tard augment de fruit. Observant-ho detin· 

gudament hem pogut comprovar no sola

ment en els ametllers sí que també en totes 

l_es altres var:ietats d'arbres que hem vist i -

que ja són arribats a la plena producció, jo

ves i vells, com la vegetació llur és molt més 

exhuberant i la producció de fruit més nota

ble i abundosa en aquells arbres que tenen 

una soca curta, que en aquells que la tenen 

llarga. 
_No fa pas gaire temps que un inteHigeot 

enginyer agrícola ens donà la raó assenya

lant amb insistència la conveniència de no 

permetre de cap manera una alçària de Ja 

S_?ca que excedeixi de quatre pams. Par· 

lant d'aquest afer amb alguns companys, 

n'hem trobat que hi estan d acord en absolut, 

altres que han dit que val més una soca ben 

llarga perquè així pot maniobrar-se desem-

baraçadament per sota del brancatge a l'efec: 

tuar les llaurades. Pocs esforços han estat 

necessaris per a convèncer aquests darrers 

quan els hi hem exposat la següent raó. Si 

~stalviem unes poques pessetes de llaurar1 

cavar i esmagencar en les arbredes de soca 

llarga i d'altra banda ens deixem perdre llas• 

timosament un evident i considerable aug

ment de producció que s'obté dels arbres de 

soca curta, que recompensa deu vegades els 

treballs de conreu que ocasiona ademés es 

una economja molt nial en tesa que va contra 

els interessos del conreador. 

La nostra tasca perquè resulti profitosa. 

tant com en treballar, ha de consistir en sa

ber dirigir i saber dirigir-nos. Una obser· 

vació constant de les nostres plantes, ar

busts i arbres ens porta innombrables avan· 

tat ges. 
Les operacions de conreu i demés efec· 

tuades a la tum-tum no donen els resul

tats desitjats. L'experiència és la mare de la 

ciència, diu un adagi ben entès, i tots aquells 

agricultors que es passen la vida sense prac

ticar experimentacions i sense fer números 

per tal d'observar el què ha d'ésser més 

avantatjós i econòmic, molt sovint troben 

una esquifida remuneració als seus esforços 

que els converteix en uns pessimistes de 

l'agricultura. 
ISIDRE ROGENT 

Com es cura la sarna i 
es treuen els polls dels 

porcs 
Les substàncies més recomanables per a 

lliurar de polls als porcs són: la creosota i 

encara millor el petroli. Aquest pot barre

jar-se amb fang. 

El tractament s'ha de repetir 15 dies des

prés de la primera aplicació. 

Contra la sarna sarcòptica, que forma 

arrugues i clivella la pell, s'usa sofre i calç 

en forma de banys_ que han de repetir-se 

quatre vegades en el terme de 7 dies. 

Els animals guarits han d'allunyar-se dels 

llocs infectat . 
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Una planta 
Dc tal pot qualificar-se la carxofa. El seu 

cuiti u s'es ten per a rreu d'Espanya. 
Fins en els pa'fsos freds del Nord prospera 

la cobejada planta; jo vaig teni r el g ust de 
cultivar-la en el meu hort-jardí d'Onyate i 
de menjar carxofes al mes de novembre 
quan allí sols es comença a menjar, fins el 
maig; però el Prat de Llobregat és mestre 
en el cultiu de tan rica planta. Cada any mi
llora i augmenta el seu cultiu, conquista 
nous mercats i multiplica els seus rendi
men ts . Diguem quelco:n del seu cultiu i de 
la seva producció. 

l. EL CULTIU DE L A CARXOFA 

Et terreny.-L a carxofa com la majoria de 
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. , . 
riqUISSima 

També poden substituir-se · aquestes matè
ries per quantitats equivalents d'adobs d'ori
gen orgànic, com la sang d~secada, que 
solem emprar amb gran resultat en la nos
tra finca, les lleguminoses colgades en verd, 
c,om les faves, el trèvol d'Alexandria, etc. 
Tots aquests adobs s'han de colgar amb les 
treballades que hem esmentat, almenys un 
mes abans de la plantació. Ademés, al fe
brer o al març, època que la carxofa està en 
plena producció, s'ba de reforçar l'adob amb 
150 quilograms de nitrat de sosa, per a què 
la segona collita de la carxofa sigui el més 
profi tosa possible. 

Plantació.-Dues maneres de plantació 
les plantes, 
pot ~culti

v a r-s e en 
q,ua,lsevol 
classe d e 
terra fèrtil, 
però prefe
r ix unt r 

reny consis
t nt , n o 
molt a r g i 
lós . En ge
nera l, e 1 s 
terrenys del 
Bai x Llo
bregat,com
postos qua
si per parts 
iguals d~ 

sorra i ar
gil a , són 
ideals per 

Planter de carxofes preparat per :-alj transplantament 

al cultiu de la carxofa. D'aquí ve que aques
ta planta es desenrotlli esplèndidament en 
el Delta, però singularment en els termes 
d'Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Vilade
cans i Prat. 

Conreus. - Són les característiques de tot 
bon cultiu. Un parell de llaurades que dei· 
xin ben flonja la terra, són suficients per a 
obtenir una bona collita. En girar la terra, 
en forma d'amp,is çavallons, es dóna una al
tra tercera llaurada; amb això queda admi
rablement ben disposat el terreny per a què 
la planta arreli i es desenvolupi en ell de la 
manera més profitosa. 

Adobs.- La millor manera de fertilitzar la 
planta consisteix en adobar el terreny amb 
una afemada, almenys 10.000 quilos per mo
jada, aproximadament mitja hectàrea, 4.900 
metres quadrats i uns 300 quilos de super
fosfats de calç 18/20 per 100; 150 quilos de 
sulfat d'amoníac i 100 de sulfaCde potassa. 

s'usen en els terrenys de¡ Baix Llobregat: 
una per mitjà de les plantetes cultivades de 
planter durant l'lúvel'n i la primavera i una 
altra amb trossos de rel de la-mateixa plan· 
ta. Es formen els planters començant el ge
ner, treient de les plantes en plena produc· 
êió els rebrots sobrants, anomenats cards, 
els quals es col:loquen en fileres estretes, en 
un tros de terreny ben disposat i abonat prè· 
viament i es calcen el suficient per a què ar• 
relin bé. A l'època de la plantació, es treuen 
els cards del planter i es traslladen al bancal 
destinat a carxoferes. Altres arrenquen les 
rels de les carxoferes una volta acabada laco
llita i les· guarden en un local cobert o colga
des en un clot'fet expressament i tapades de 
terra en un lloc qualsevol de la finca; o bé 
treuen amb l'aixada mitja rel de la planta a 
l'arribar l'època de la plantació, amb el qual 
mUltipliquen el cultiu, doncs la illitja rel que 
r esta a la terra serveix per una altra collita 

i la mitja rel que es treu amb l'aixada ser
veix per una altra plantació. Un i altre siste
ma poden dona:r excel:lent resultat, sense 
que ningú s'atreveixi pronosticar quin serà 
el millor, doncs això depèn dels anys i de les 
.conjuntures o circumstàncies difícils de de
terminar a l'avançada. Tot i això, creiem 
preferible el planter, sempre que es faci pri
merenc i en bones condicions, doncs les 
plantetes del planter són més vividores i s'a
·vancen més, mentre que les de rel se'n per· 
den moltes, perquè s'assequen en el dipòsit 
o després de plantades i sÓn més tardanes. 

Nombre de plantes.-El nombre de plantes 
que solen posar-se en una mojada varia 
molt, doncs oscil:la entre 5.000 i 8.000. Es clar 
que en terrenys ben estovats i ben adobats 
i dotats, ademés, de reseives alimentoses 
procedents de cultius anteriors, el nombre 
de plantes pot arribar al màxim, ordinària

ment,·· però, 
és e o· b. ve
niei:ü collo
car 6.DOO 
pla'ntes pér 
mojada o 12 
mil per hec
tàrea, amb 
elqualresta 
oen cobert 
el terreny, 
si es té la 
sort que vis
quin totes 
Alguns so
len substi
tuir les fa
lles. de íes 

(
carxoferes 
és a dir, les 
motes que 
moren així 

que són plantades, són substituïdes per fa
veres, però aquestes al desenvolupar-se a 
fa primavera són un destorb per a les car
xoferes, doncs invadeixen el terreny d'a
questes i naturalment els hi prenen l'ali
ment i el seu ambient. 

Periode de desenvolupament.-Es planta 
la carxofa als mesos de juliol · i agost, però 
l'època més propícia per el desenrotllament 
de la planta és la tercera desena de juliol, 
doncs d'aquesta manera pot obtenir-se -la 
primera collita de carxofes abans de fi 
d'any i restar ja prepa:(ada la segona per el 
mes de gener. Aquesta segona collita es fa 
en finalitzar l'hivern i començaments de pri
mavera i encara es pot cultivar la tercera 
collita eri plenà primavera, generalment, pe
rò, convé limitar·se a les dues primeres colli
tes, puix que la darrera té poc valor al mer
cat. Les collites no són matemàticamen·t suc
cessives per tot el bancal, doncs en la pro· 
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r o es ruta es 
PREC o · 2 25 P· E S ET A S E.J EMP LAR 

Albaricoaueros 
Blanco de Murcia, fruto pequeño, blanco rosado. Madura 

a principios de junio. 
Precoz de Boulbon, fruto muy grande, amarillo rosado, 

muy fino. Madura en junio. 
Moniqui, fruto grande, blanco. Madura a fin de junio. 
Zaragozano, fruto regular, blanco rosado, carne acuosa, 

fina y disolvente. Madura a principios de julio. 
N ancy, fru to muy grande, amarillo, ca rne dura, propi o para 

la exportación y para conservas. Madura a fin de julio. 
Búlida, fruto grande, amarillo, carne .firme, adecuado para 

grandes explotaciones y para conservar. Madura a fin de 
juli o. 

Real Fino, fruto muy grande, amarillo, carne fina ¡y fun
dente, muy¡- exquisito, resiste bien el transporte. Madura a 
fin de de julio. 

Paviot, fruto muy grande, amarillo, dorado, carne firme, 
apreciado para exportar. Madura a principios de agosto. 

Azucarado de Holub, fruto muy grande, amarillo. Madura 
a principios de agosto. 

Acero los 
De fruto blanco, fruto grande. Madura én septiembre. 
Julieta, fruto grande encarnado. Madura en septiembre. 

Avellanos, 
Clases selectas. - Plantas enraizadas. 

Cerezos 
Tempranilla, fruto regular, el mas temprano. Madura a 

principios de mayo. 
Bigarreau temprana, fruto muy grande. Madura en mayo. 
Bigarreau amarilJo de Drogard, fruto regular, duro. Madu

ra en junio. 
Bigarreau Napoleón, fruto grande, came firme. Madura en 

junio. 
Corazón de pichón, fruto mey -grande, duro. Madura en 

junio. . . 
Garra/al de Lérida, fruto muy grande, duro, propio para 

exportar. Madura en julio. 
Guindo garra/al de Toro, fruto mwy g'I'ande, formà aplas

tada, rojo. Madura en junio. 
Guindo de tomatiJio, fruto muy grande, rojo obscuro, sa

bor acidulada. Madura en junio. 

e i fu e los·-
Frai{a país, fruto grande, largo, violaceo. 1\:'ladura en julio. 
Coes violeta, fruto grande, largo, violaceo. Madura en ju

lio y agosto. 
Reina Claudia verde, fruto regular o grande, excelente pa

ra la exportaci6n. El mas apreciado y recomendable. Madura 
en agosto. ' 

Reina Claudia dorada (falsa Claudia), fruto muy grande, 
amarillo, carne exquisita. Madura en agosto. 

Reina Claudia violeta, fruto grande, moteado de rojo. Ma
dura en agosto. 

Reina Claudia diatana, fruto muy grande, amarillo, estima
do para el mercado. Madura en agosto. 

Japonesa blanca, fruto grande edérico, muy dulce y jugo
so. Es la variedad mas productiva. Maduración temprana. 

Japonesa encarnada Burbank, fruto regular, muy produc
tiva. Madura en junio y julio. 

Santa Rosa, fruto grande, piel carmesí, purpúreo, azulado, 
carne amarilla, matizada. Madura en julio. 

Togden, fruto muy grande, semimorado, excelente. Madura 
en junio y julio. 

Beruapa-Beni, fruto grande, piel verde y roja, carne ama
rilla. Madura a principios de julio. 

Splender, fruto grande, ovoide, un poco rojo, muy produç
tivo. Madura en agosto. 

Japonesa Satsuna o Ciruelo de sangre, fruto grande, esfé
rico, rojo; carne roja. Madura en septiembre. 

Kelsey, fruto muy grande en forma de corazón, amarillo 
ligeramente rojizo._ Madura en septiembre. 

Manzanos 
De verano 

Astrakan roja, fruto grande, encarnada. Madura en julio. 
Camuesa blanca, fruto grande, blanco, azucarado. Madura 

en agosto. ~ 
Sanroqueras, fruto muy grande, verde, con estrías rojas, 

muy dulée. Madura en agosto. 
Camuesa casteiiana de verano, fruto grande, amarillo. Ma

dura en septiembre. 
Lord Suffield, fruto muy grande, blanco, tiemo. Madura 

en septiembre. 
Ramboug de verano, fruto grande, ligeramente rosado, 

muy azucarado. Madura en agosto y septiembre. 
Transparente de Croncels, fruto grànde. Madura en agos-

to y septiembre. · 

De ot o ft o-
Camuesa de Daroca, fruto grande, azucarado, came lfirme. 

Madura de septiembre a mayo. 
Camuesa fina encarnada, fruto regular, amarillo con pin

tas encarnadas; azucarado. Madura de octubre a diciembre. 
Gravestein, fruto muy grande, rojo, aplastado, muy bueno. 

Madura de septiembre a noviembre. ' 
Presidente Desnoceau, fruto muy ·grande, verde y rojo, 

superior.' -~adura de septiembré a noviembre. 
Verde donceJJa encarnada, ft-uto grande, blanco cera con 

rosetas encarnadas, aspecto préc,Ï'oso, sabor muy agradable, 
muy productiva. Madura de octübre a abril. 

De invierno 
Calvilla de Inglaterra, fruto grande, bueno. Madura de no

viembre a febrero. 
Camuesa· Real, fruto muy grande, c6nico, amarillo, dulce, 

de lo mas exquisito. Madura de noviembre a febrero. 
Comadre o pichona, fruto grande, alargado, came acidulce, 

fina, la de mas larga conservaci6n. Madura de febrero a mayo. 
Del Cirio, fruto granqe, amarillo, c6nico, superior. Madura 

de noviembre a mayo. 
Chelinsforà Wonder, fruto voluminoso, amarillo y carmin 

del lado del sol, aromatico. Madura de noviembre a febrero. 
Esperiega fina, fruto grande, aplastado, acidulce, muy bue

na. Madura de diciembre a abril. 
H el ada verd e, fru to grande, came de hi el o, muy agrada

ble. Madura de noviembre a marzo. 
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Monstruosa de Niketo, fru to muy grande. ~dura de no
vie.mbre a febrero. 

Ortells, fruto grande, amarillo y encarnado por ellado del 
sol, superior. Madura de diciembre a mayo. 

Parda, fruto regular, rojo. Madura de diciembrc a mayo. 
Reineta de Inglaterra, fruto muy grande, jugoso y tiemo. 

Madura de noviembre a marzo. 
Reineta de Cusi, fruto grande, amarillo ros~do. mey buc

no. Madura de enero a abril. 
Tein Frais, fruto muy grande, amarillo rojizo. excelenter 

Madura de febrero a marzo. 

Pa ·r a Sid ra 
Rebollón (Asturiana), fru to grueso. Tardía. 
Viña de oro (Asturiana), la mas recomcndable. Madura 

de diciembre a mayo. 

Granados 
Mollares de Valencia, fruto muy grande (sin hueso). 

H i-g uer a s 
Blanco de Maella, fruto grueso o muy grueso, blanco y 

en extremo azucarado. Apropiades para conservar secos. Ma
duran en septiembre y octubre. 

Blanco temprano, fruto grueso aplastado. Produce dos 
cosechas anuales. Es la variedad mas temprana. 

Napolitanq, fruto muy grueso, oblongo, negro, muy azu
carado. Produce dos cosechas anuales. Maduraci6n en julio 
y septiembre. 

Melocotoneros 
• 

M oliar Sneed, fru to regular, el mas temprano, fruto blan
do, de piel Eacilmente desprendible. Madura de abril a mayo. 

Amsden, el mejor de los tempranos, fruto regular, blando, 
piel de facil dosprender, acuoso y exquisito. Madura en mayo. 

Le Vainqueur, fruto regular, muy temprano, fruto blando, 
piel facilmente desprendible, excelente. Madura en mayo. 

MayRower, fruto grande, encamado, came blanca con es
trias rojas, azucarado, piel desprendible. Madura a fin de 
junio. 

Amarillo de Sastago, fruto grande, came firme, dulce. Ma
dura en julio y agosto. 

Encarnada de Gallur, fruto muy grande, came acuosa. ex
celente. Madura en agosto y septiembre. 

Amari11o de Gallur, fruto muy grande, superior. Madura 
en septiembre. 

Tetón de Venus, fruto grande, puntiagudo, came dulce, 
muy buena. Madura en septiembre. 

Durazniiia admirable, fruto muy grande, amarillo rojizo, 
came fina, acuosa, exquisito. Madura en agosto. 

Duraznilla blanquilia, fruto grande, blanco y ro·sado, came 
acuosa, aromatico. Madura en agosto y septiembre. 

Duraznilla Distinción, fruto grande, amarillo acentuado, 
came acuosa, muy dulce. Madura en agosto. 

Pavía rosa, fruto regular, blanco rosado. Madura en 
agosto. 

Pavía encarnada de Tudela, fruto grande, came amarilla, 
fina, muy dulce. Madura en agosto. 

Kiang-Si o Pavia de Cbina (Paraguayos).-Fruto regular, 
aplastado, piel lisa, abundante y sabroso. Madura en agosto. 

Bruiión rojo, fruto grande, rojo obscuro, came amarilla, 
no adherente al hueso. Madura en scptie.mbre. 

Membrilleros 
De fruio grueso. voluminoso y tiemo. Madura en octubre. 
De Portugal, de fruto Krande, àuperior calidad. Madura 

en octubre. 

Palosantos o Kakis 
Kaki del ]ap6n (PaJosanto o Guayacano), fruto excelente, 

muy ornamental. preciosa madera. A 4 peaetaa el ejemplar. 
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Castell, fruto regular, carne granulosa, firme y azucarada; 
la mejor de las tempranas. Madura en junio. 

Cristalinas de San ]uan, fruto regular, carne fina, acuosa 
y azucarada. Madura en junio. 

Gamusinas, fruto regular, came fina, muy agradable. Ma
dura en junio. 

San Antonio. fruto pequefio, acidulada, aromatico, exqui
sito. Madura en junio. 

Tendral de Valencia, fruto regular, alargado, blanco ama
rlllento y rojo por el lado del sol, came fina, jlJ.gÓsa, muy 
agradable y de gran aceptaci6n en el mercado. Madura en 
julio y agosto. 

Bergamota de verano, fruto regular, verdoso, came dura, 
muy dulce, propio para corner en crudo y para confitar. Ma
dura en julio. 

Ma/acara, fruto regular, came acuosa, disolvente, exquisi
to. Este arbol f01"ma alta piramide. Madura en julio y agosto. 

Sanroqueras, fruto regular, alargado, amarillo, rojo por el 
lado del sol, came blanca, granulosa, azucarada. Se emplea 
también para confitar. 'VIadura en julio y agosto. 

De agua o blanca de Aranjuez, fruto grande, alargado, piel 
lisa y blanca, came jugosa, finísima; una de las mejores y 
muy·productiva. Madura en agosto y septiembre. 

Donguindo de verano o Buen Cristiano, fruto muy grande, 
carne granulosa, muy azucarada; una de las mejores de vera
no. Madura ~n agosto y septiembre. 

Triunlo de Viena, fruto muy grande, came fina, jugosa, 
muy azucarada. Madura en agosto y septiembre . 

Beurrée (mantecosa) de Amaulis, fruto muy grande, rojo 
por el lado del sol, came fina y acuosa. Madura en aeptiembre. 

Beurrée (mantecosa) superfina, fruto grande, came fina, 
fundente, acidulada y perfumada. Madura en septiembre. 

Beurrée (mantecosa) de Hardy, fruto muy grande, extra
fina, muy jugosa y perfumada; una de las mejores. Madura en 
septiembre y octubre. 

Buena Luisa, fruto grande, alargado, came blanca, muy 
fina; arbol de poco desarrollo, pero muy productiva. Madura 
en septiembre. 

Duquesa de Angulema, fruto grande, ovoide, came blanca, 
fina, fundente, sabor y perfume exquisito, arbol de no gran 
desarrollo, pero muy fErtil. Madura en septiembre y octubre. 

Sucrée de Montlucon, fruto grande, muy acuoso, fino, di
solvente. Madura en septiembre y octubre. 

Beurrée (mantecosa) Clairgeau. fruto muy grande, fun
dente, acidulado, aromatico, exquisito; arbol de poco desarro
llo, pero muy productiva. Madura de octubre a diciembre. 

Beurrée (mantecosa) de Six, fruto grande, amarillo, claro. 
fino y brillante, came blanca, fina, jugosa y azucarada, muy 
buena. Madura de octubre a diciembre. 

Bergamota de otoño, fruto grande, piel blanca y lisa, car
ne acuosa y fundente. Madura de octubre a enero. 

Soldat Laboureur, fruto regular, muy fino, fundente; azu
carado y aromAtico. Madura de octubre a diciembre. 

Bella de Berry, fruto muy grande, alargado, muy produc
tiva. "Madura de noviembre a diciembre. 

Beurrée (mantecosa) Bacbelier, fruto muy grande, came 
fina, fundente, muy buena. Madura en noviembre y diciembre. 

Doyenne du Comice, fruto muy grande, carne muy fina, 
disolvente, exquisita, es una de las mejores peraa. Madura 
en octubre y noviembre. 

Charle:J Ernest, fruto muy grande, carne fina, fundente , ju
gosa y azucarada. Madura de noviembre a enero. 

De Roma, la mejo.r de las v:lriedades de inviemo, es la re
nombrada de Aragón, recomendable para grandes exp1otacio
nes. Fruto grande, came fina, jugosa. disolvente, de sabor ex
quisito. Sazona, seg(m los climas, de noviembre a abril. 

Ternales, fruto regular o grande, came granulosa, jugosa 
y azucarada, sabor de los mlis exquisitos. Madura de noviem
bre a mayo. 

Le Lectier, fruto muy grande, blanco, jugoso, fundente, muy 
a¡:-radable. Madura de diciembre a marzo. 

PRECIOSa Z":lj pesetas el ejetnplar 
Cantidad mínima a servir: IZ plantones. Precios, embalaje franco, mercancía puestos sobre vagón estaci6n de origen 

EL C U L T l V A D O H M O DE R NO • - Trafalg ar, 76 , - Teléfono 18744 . ~ B A R C EL O N A 



O.liY08 
Arbequine8 

El olivo ARBEQUIN, que de tiempo inmemorial propor
ciona pletóricas cosechas en la renombrada comarca oleícola 
de Urgel, va acrecentando sus excepcionales aptitudes en 
otras regiones, hasta el punto de que reemplaza con feliz 

~xito a otras veriedades 
locales de señalado apre
cio y poco a poco se ven 
ampliadas areas inmen
sas de cultivo hasta do
minar en las cornarcas 
que lo han ensayado. 

Realza la estimación 
de este arbol su gran re
sistencia a las sequías, 
como .lo demuestra el 
que en muchos secanos 
con precipitaciones infe
riores a 300 mílímetros 
por año, vive, pros.pera 
y fructifica el AIRBE
QUIN. 

Se ae ve erguido en las 
laderas pedregosas, fron
doso en las tierras suel
tas y ·siempre verde en 
las arenas y aún en los 
médanos menos favoreci
dos. En las tierras suel-

··~~~ Oiivo Arbequin tas y calizas, como en 
las arcillosos, mediante 

trabajos de roturación apropiados a romper su compactivi
dad, llega a dar produccíones que van en continuo aumento y 
que pueden ser realmente elevachsimas cuando los beneficios 
del agua vi·enen a alentar su tendencía fructuosa. 

Es notable este olivo por su rapida tendencía a fructificar 
si~ndo muy com_ún, por p_oco que el suelo se preste y lo~ 
cmdados de cu!.tlvo le est1mulen, a cubrírse d·e frutos a los 
poc_os años de ser plantado, lo que no ocurre en las demiis , 
vanedades, que generalrnente adolecen de ser tardías en 
cuanto a dar fruto. 

. Otra característica de ARBEQUI.N es Ia de pe·rmitir fii
c;;;lmente ser defendido de muchas plagas q"ue en otras varie
dades causan estragos, así como el líbrarse bravamente de 
los hielos :y escarchas. 

R'ecomiéndase especialmente est e olivo: 
1.0 Por darse en la mayoría de los terrenos, por pobres 

que sean. 
2. 0 Por su nO<tabilísima resiste"lcia a los hielos y escar-

chas. 
3.0 Por empeza•r a rendir •a los tres años. 
4.0 Por la facilidad de r·ecolección. 
S.o Por no causar en él los estragos, las enfermedades 

y pestes que se ceban en otras varieaades. 

PREC! OS 

De año, 0'50 a 0'7Ó mts. 50 plantones . { 

25 plantones . 

100 plantones . 

f 
25 plantones . 

De 2 años, 0'75 a l'lO mts. 50 plantones . 

De 3 años, l'lO a l'SO mts. 

Copados escogid.os, mml
mo l'SO metros.. . 

100 plantones . 

\ 

25 plantones . 
50 plantones . 

100 plantones . '. 

{ 

25 plantones . 
50 plantones . 

100 plantones . 

25 pesetas 
45 pesetas 
80 pesetas 

35 pesetas 
60 pesetas 

110 pesetas 

40 pesetas 
75 pesetas 

130 pesetas 

50 pesetas 
90 pesetas 

160 pesetas 

Embalaje, en buenas cajas, con musgo, a 10 pesetas los 100 
·plantonès. 

Al·mendro8 
• De8mayo • 

Este arbol convierte las tie
r•ras mas asperas y secas en 
v~rgeles reproductives, hasta 
el punto de superar en valor 
al d e 1 o s mejores terrenos 
destinados a cereales y a cul
tivos similares. Donde abun
das los cultivos arbustivos, las 
crisis son fiicilmente soslaya
das, mas aprovechadas las tie
rras y donde mas recursos ha
lla la población carnpesina. 

Los frutales de los secano.s, 
' n gran parte del t erritorio 
españo-1, son los mas indicades 
para llevar la m<11yor transfor
mación agraria y económica a 
los pueblos rurales. Quienes 
cuentan con algunos centena
res de estos arboles, puede de
círse que tienen asegurada su 
subs~stencia. Las mejoras mas 
positivas de la propiedad ru
ra:I descan.san en estas planta
dones; con elias las tierras 
ingratas pueden dar las mas 
seguras y saneadas rentas y 
los capitales inver.tidos en es
ta clase de arbolado, aseguran 
los mas positivos y a:ltos in
tereses. Fíjense los agriculto
res que aspiren a aumentar los 
rendimientos de sus tierras, en 
los benefícios y ventajas que 
aquellos les ofrecen y los es
casos capitales que, tanto pai:a su .instalación, como para su 
consenl'ación, son necesarios. 

Llamamos Ja atención sobre lo que se puede esp.erar de 
estas plantac10nes y ofrecemos planteles de las varíedades 

mas apro·piadas para establecerlas, por 
su mejor adaptación, rendímientos y re
sistencia a las inclemencias de l<11s es
taciones y a los pariisitos. 

El almendro DES MA YO mere ce ca
da día mas particular predilección por 
la mayor resistencia a los fríos y he
ladas, lo cual hiicele particularmente re
comendable en los sitios donde las ba
jas temperaturas son mas de temer. 

Si se tiene en cuenta el valor y con
sume creciente de la almendra, el mí
nima coste del establecimiento de los 
almendrales y que con! ellos es relati
Vílffiente factible dar valor elevado a 

ALMENDRA muchos terrenos impropios .para otros 
culltivos, se darii a este arbolado la es

c D E S M A Y O » timacíón de que es merecedor. 

Almendros Desmayo, Marcona, 
y · Esperanza Mollar 

\ PRECJQS• 3 años de ~njerto. . . 175 Pesetas el 'ciento 
• 2 años de m¡erto. . . 150 Pesetas el ciento 

Plan tel de Almendros 
AMARGOS 

Para la formación de vnr.eros 

2 años, 100 plan tas, 40 pese tas. 1.000 plan tas, 250 pese tas 

3 años, 100 plan tas, 45 pesetas. 1.000 plantas, 350 pese tas 
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Ciruelos Japoneses 
Los mis estimados para la exportación 

Maravillosos por la rapidez de produccíón; por sus fruc
tificaciones excesivas, hermosura y calidad de la fruta; es
timación y solicítud en to dos los mercados; f acil cultivo y 
aptítudes de adaptación y aclírnataciÇm a la mayoría de las 
tíerras y clímas, tanto en secano como regadío. 

Su crecímiento rapid,o, la condición de madur:ar en junio 
y julio y dar cosecha51 a los dos años de plantacíón, ase
guran, como ning~ otro cultivo, ganancías inmediatas y 
considerables a los poseedores de los citades círuelos ja
poneses. 

Son estos insubstituíbles: para la mejor y mas luc·rativa 
explotacíón de los predi os agrícolas; asegurar ganancias in
media tas e importantes; poder presentar a la venta fru tas 

las mas primerizas, hennosas y de calidad y permitir su 
asociación con otros cultilvos (viñas, huertas, etc., etc.); 
y, en fin, para obtener los maximos bene,ficios de las fíncas. 
Las pruebas mas elocuentes del valor excepcional de estas 
dos variedades la con!;.tituyen las extensiones que a las mis
mas se les dedican en las zonas mediterraneas y en los 
Estades Unidos para destinar sus frutos a la exportación. 

Las maravillosas variedades de CIRUEL.OIS JAPONESES 
reúnen condiciones para satisfacer como ningún otro frutal, 
la ansiedad de grandes •Y rapidísimas ganancias. 

Japonesa blanca Golden Japan 
Arbol de crecimiento rapi do y vigo roso; de porte abierto. 

Abundante fructificación. Madura en junio. Da frutos gran
des, que pueden exceder de 100 gramos cada uno, forma 
esférica, color blanco amarillo. Carne ambarina, dulce, sa
brosa y fundente, pero de buena y larga conservación. 

Japonesa encarnada aurbank 
Arbol de gran vigor, de porte abierto. Variedad tan ex

tremadamente productiva, que se aconseja el aclareo de los 
frutos. Madura en junio y julio. Ciruelas de gran tamaño, 
superior a las blancas Golden Japan. De forma esférica, 
piel roja jaspeada. Carne amarilla anaranjada, firme y muy 
azucarada. 

V.ariedades adoptadas por los fruticuitores de la huerta 
del Llobregat para la exportación a los países del Norte, 
donde hallan mercado a precios muy remuneradores. 

Preclo: 1'75 ptas. ejemplar. · Pedido mlaimo: 10 Ciruelos 
Precioa eapecía)ea para mayorea partidaa 

Vides 
Americana s 

Estaquillas par·a -vi-vero 
Aramón X Rupestris N.o 1 y N.• 9 . 
Chasselas X Berlandieri, 41 B. 
Berlandieri X Riparia 420 A 
Riparia Rupestris, N.0 101-14 . 
Rupestris Lot 

!S ptas. millar 
35 ptas. millar 
35 ptas. míllar 
30 ptas. millar 
15 ptas millar 

Estacas injertables 
Aramón X Rupestris N.o 1 y N.• 9 . 
Chasselas X Berlandieri, 41 B 
Berlandieri X Riparia 420 A. 
Rupestris Lot . . . . 

Barbados 
Aramón X Rupestris, N.• 1 

Aramón X Rupestris, N.• 9 . . 
Chasselas X Berlandieri, 41 B , 
Berlandieri X Riparia 420 A. 
Murviedro X Rupestris 1202 . 
Riparia X Rupestris, 101-14. 
Riparia X Rupestris, 3309 
Rupestris Lot . 

Injertos 

DE UVA NEGRA 
Alicante Henri Bouschet . 
Garnacha, sobre Rupestrls Lot . 
Morastell sobre Aramón . 
Tempraníllo, sobre Rupestris Lot 

DE UVA BLANCA 

30 ptas. millar 
45 ptas. millar 
45 ptas. millar 
30 ptas. millar 

65 ptas. millar 
65 ptas. millar 

130 ptas. millar 
100 ptas. millar 

65 ptas. millar 
75 ptas. millar 
75 ptas. millar 
65 ptas. millar 

160 ptas. millar 
160 ptas. millar 
160 ptas. millar 
160 ptas. millar 

Macabeo, sobre Rupestris Lot 160 ptas. millar 
Planta, sobre Rupestris Lot. . 165 ptas. mi!lar 
Xarel-lo, sobre Rupestris Lot . 165 ptas. millar 
Valdepeñas o Lairén, sobre Rupestris Lot. 170 ptas. millar 
Valdepeñas o Lairén, sobre Chasselas Berlan-

dieri . . . . . . 180 ptas. millar 

DE UVA BLANCA PARA MESA 
Moscatel Valenciana, sobre Aram6n . 
Moscatel país sobre Aramón . . . 
Picapoll, Albillo o Clarete, sobre Rup. Lot. 
Planta Nueva, tardía, sobre Rupestris Lot. 
Rosaki o Pepita de Oro, sobre Lot . . . 
San Jaime, temprano, sobre Rupestris Lot. 
Valencí, sobre Lot 

250 ptas. !llilla;.: 
250 ptas. millar 
250 ptas. millar 
250 ptas. millar 
2~::l ptas. milla1 
250 ptas. millar 
250 ptas. millar 

PECIOS EMBALAJE APARTE 

{ 
Barbados . 

El\.fBALAJES Injertos. . 
7 ptas. millar 

10 ptas. millar 
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Naranjo§ 

V ariedades a:rnericanas de re«:iente 
introducdón en Espa:iia 

Washington Navel.----De rapido desarrollo. Reúne exccp
cionales condiciones para la exportación. Fruto redondo, de 
gran tamafio, piel fina, de abundante zumo muy dulce, aín pe
pi tas, pesando por término medio alrededor de 400 gramos. 
De maduraci6n temprana que se inicia en noviembre, con
tinuando hasta enero. Una planta, pesetas S. 

Pomelo (Grape-fruit).-De fruto grande, esférico, piel lisa, 
de color amarillento, ju¡;oso. Sabor ligeramente amargo, aun 
cuando agridulce. Muy aromatico. En América se consumen 
especialmente como fruta de desayuno, pues le reconocen 
condiciones altamente estomacales y digestiva&. Arbol muy 
productivo, al extremo que sus frutos formau verdaderos raci. 
mos. Apropiado para la exportaci6n. Una planta, peaetas 7'50 

Variedades del país 
Una 10 100 

planta plantas plan tas 

Ptas. Ptas. Ptas. 

Cadena, fino, temprano 5 35 300 
Común dulce de la Ribera . 5 35 300 
Imperial o dulce azucareña 6 ~o 350 

San¡uino oval 5 35 300 

Viciedo 5 35 300 

Mandarino común 5 35 300 
Limonero agrio, 4 estaciones 6 40 300 

Limonero dulee. 6 40 300 

Poncil o sidra . 6 50 400 

Embalaje a pesetas 2 por cada 10 plantas .. En partidas 

de 100 plantu en adelante, embalaje franco. 

Plantel de Frutales 
para la for.nac.:tón de viveros 

Albaricoqueros 
Placen al albaricoquero los terrenos siliceos, ligeros y 

permeables. Exposiciones templadas y aun algo calidas. 
100 plantas, 25 pesetas 

1.000 plantas, 200 pesetas 

Almendros 
El plante! de almendro, obtemdo de almendra amarga, se 

recomienda para ser injertado con las variedades de almendro 
mas aprop1adas en cada comarca, como patron o porta-inJerto 
para melocotoneros, albancoqueros y en ¡eneral para todos 
los frutales de hueso, que mjertados sobre almendro son mas 
rústicos y de Vlda mas larga. Placen parucularmente al al
mendro, terrenos calcareos y secos. 

2 años, 100 plantas, 40 pesetas; 1.000 plantas, 250 pesetas 
3 años, 100 plan tas, 45 pese tas; 1.000 plantas, 350 pese tas 

Cerezo Santa Lueía o Mahaleb 
Es la vaneoad mas rndicada para porta-mJerto de toda 

clase de cerezos. Adaptandose en todos los terrenos, prospera 
en los mas pobres, particularmente en los calcareos o creta
cecs. Muy recomendable para setos vivos. Resiste bien las 
podas. Grosor del plante!, de 5 a 6 milímetros. 

100 plantas . 15 pesetas 
1.000 plantas . 100 pesetas 

Ciruelo Myrobolan 
Inmejorable como patrón o porta injerto de toda clasc de 

ciruelos. De gran precocidad. Tiene la ventaja sobre otras va
riedades de que no retoiia por su base • . Se adapta en todos los 
terrenos y aun en los calcareos. Grosor del plante!, de 5 a 
6 milimetroa. 

100 plantas . . 15 pesetas 
1.000 plantas . . 100 pesetas 

Melocotoueros 
Se adapta en terrenos profundos, fértiles y sano§. E:x:posi

ciones templadas y calidas. No le convienen las tierras húme
das y las ·arcillas muy compactas. 
De 1 año, 100 plantas, 15 pese tas; 1.000 plan tas, 125 pese tas 

Membrillero 
Puede cultivarse para la obtención de sus frutos y también 

para patrón o porta-injerto para perales. Se emplea también 
para la formación de setos vivos. Placen al membrillero los 
terrenos silíceo-arcillosos o calcareos frescos. Grosor del 
plante!, de 5 a 6 milimetros. 

100 plantas . . 20 pesetas 
1.000 plantas . . 150 pesetas 

Manzano Silvestre 
Para la creación de viveros. Sus pies se injertan de las 

variedades de manzano cuyos frutos se desean después re
cGlect~r. Le son convenientes torrenos muelles, silíceo arci
llosos, algo frescos. Le son contrarios los suelos compactes. 
calcareos, secos y los silíceos pobres. 

De un año, . . . . . 60 pesetas el millar 
De dos afíos, repi<:ados. . . 100 pesetas el millar 
Plant6n manzano silvestre para 

injertar, de 1,30 m. alto . . 1.000 pesetas el millar 

Naranjos Agrios 
Insustituíbles para pie o patr6n de las variedades de na

ranjos, m.aJ:ldarines o limoneros. 
100 plantas . 

1000 plantas . 
50 pesetas 

450 pesetas 

Nogal 
Se adapta en todos los terreno~?, sea cual fuere su compo

sición geológii:a y especiamente en los calcareos. 
De 1 año, 100 plantas, 35 pesetas; 1.000 plantas, :?.50 pe~tas 
De 2 afíos, 100 plan tas, 45 pese tas; 1.000 plan tas, 350 pese tas 

De 2 metros, 100 plantas, 175 pesetas 

Peral Silvestre 
Para la formaci6n de viveros. Sus pies se utilizan como 

patr6n o porta-injerto de las variedades de peral que mia se 
apetezcan. Vegeta bien en loe terrenoa de composici6n ailicea. 
No prospera en las tierraa calctreas, arcilloii&S, lXlmp&Ctaa o 
ex~sivamente h6medu. 

100 plantas, 15 pesetas; 1.000 plan tas, 125 pesetas~ 
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Plantas de Jardin 
Boj.-Apropiado para borduras. Vegeta en todos los térre

nos especialmente en los calcareos. 
De 2 años. 100 ploantas, 20 ptas. 1.000 plantas, 150 ptas. 

Evónymus.-Recomendable para vallas ornamentales, ma
cizos y borduras. 
De dos años . . • • . . . . . . . . 120 ptas. miilar 

Jazmín.-Enredadera perenne, muy conocida, de Bores 
aromaticas. , 
Planta fuerte . 2.50 ptas. uno 

Lilas (Syringa vulgaris). 
Planta fuerte . . . . . 2 '50 ptas. uno 

Mimosa Dealbata.-Arbol ornamental por su aspecto y 
bonitos racimos de flores amarillas. 
De 1 año, de 15 a 20 cms. alto. 100 ptas._ millar 

Só/ora del Japón.-Ornamental, copa muy tupida, reco
mendable para avenidas o centros de macizos. De crecimien
to rapido. Alto, 25 metros. 
De 1 año. . 200 ptas. millar 

Truana o Aligustre.-Muy empleado para vallas de jardín. 
De un año 15 ptas. ciento 
De dos años . . . . . 30 ptas. ciento 
Planta fuerte . . . . . . . . 75 ptas. ciento 

Thuya del Canada.-Muy ornamental. Propia para aveni- • 
das, macizos y 'vallas de jardín. 
De dos años, de 20 a 30 cms. . . 25 ptas. ciento 

SELECTOS 

Fra~ cos de pie ·_e · injertados 
sobre la raíz 

Lote de 12 plantas, variadas . • . 
Lote de 50 plantas, en 2S variedades 
Lote de 100 plantas, en 50 variedades. 

18 ptas. 
65 ptas. 

120 ptas. 

Injertos ae medio tronco 
75 centímetros de alto 

Lote de 12 plantas, variadas . . 
Lote de 50 plantas, en 25 variedades . 
Lote de 100 plantas, en 50 variedades . 

De alta copa 

30 ptas. 
US ptas. 
225 ptas. 

Injertos de una altura aproximada de 0'80 a l'lO metros. Su 
copa de forma _ arbustiva se cubre de preciosas Bores, de 
un elegante y bello conjunto. 

Lote de 12 ph¡.ntas, variadas 
Lote de SO plantas, en 2S variedades 
Lote de 100 plantas, en SO variedades . 

48 ptas. 
185 ptas. 
350 ptas. 

Trepadores y sarmentosos 
Propios para cubrir glorietas, muros, vallas, 
mar arcos, columnas, túneles, etc. 

Lote de 12 plantas . . • . . 
Lote de SO plantas . . . . . . 
Lote de 100 plantas . . . 
Fuerza extra, de 2 a 2'50 metros . 

etc., para for-

18 ptas. 
65 ptas. 

120 ptas. 
2'50 ptas. uno 

Lote8 e~onóJDi~o8 de 

Arboles frutales Selectos 
Lote de 25 plantones, compuesto dc 

6 perales 2 cerezos 3 melocotoneros 
6 manzanos 2 ciruelos 1 acerolo 
1 qlmendro 2 albaricoqueros 2 'membrilleros 

Tamaño l'SO a 2 metros 35 pesetas 
famaño 2· a 2'50 metros . 60 pesetas 

Lote de 50 plantones, compuesto de 
12 perales 3 cerezos 6 melocotoneros 
12 manzanos 4 ciruelos 3 acerolos 
2 almendros 4 albaricoqueros 4 membrilleros 

Tamaño l ' SO a 2 metros . . 70 pesetas 
Tamaño 2 a 2'50 metros . . . 120 pesetas 

Lote de 100 plani ones, compuesto de 
20 perales 10 ciruelos 10 melocotoneros 
20 manzanos 6 cerezos 4 acerolos 

6 almendros 10 albaricoqueros 6 membrilleros 
4 higueras 4 granados 

Tamaño l'SO a 2 metros . 120 pesetas 
Tamafio 2 a 2'50 metros . . 240 peseta& 

Las higueras y granados, no estan sujetos a los tamaños 
mencionados, por ser arboles de menos altura. 

Las variedades, todas selectas, a nuestra elección. Los 
Iotes ofrecidos son indivisibles y sin poderse substituir las 
variedades. S6lo de esta manera nos es dado hacer una oferta 
tal ¡y en condiciones de economía, sin competencia. 

Precios, franco embalaje, puesta la mercancía estaciÇn 
de salida. 

Morera8 
Blan(:a8 

(l'fORUS ALBA) 

Plantas procedentes de semilla, las únicas recomendables, 
pues las obtenidas de estaca no deben emplearse por su escaso 
rendimiento. 

Las moreras pueden cultivarse ventajosamente en secano 
y regadío, tanto en las comarcas del Ncrte como en las del 
Mediodía, si se prodigan los cuidados necesarios. 

La época de su trasplante es la compr~;;ndida entre octubre 
y marzo. 

CON 25 MvRERAS DE ALTO PORTE O 2SO DE FORMA 
BAJA, SE OBTIENEN LAS ~OjAS NECESARIAS PARA 
LA CRIA DE 30 GRAMOS DE SEMILLAS DE GUSANOS 
DE SEDA, QUE PRODUCIRAN 60 KILOS DE CAPU-

LLOS, CON UN VALOR _ANUAL DE 360 PESETAS 

PRECIOSa 
De 1,70 a 2 metros tronco, de 5 a 8 cen-

tímetros de circunferencia. 175 pesetas el ciento 

Pedidos mínimos a servir: 12 morer as. 

Plante! para formar viveros { 1.000 plantas, 100 ptas. 
de 2 años, de 45 a 55 cms. alto 100 plantas. 1S ptas. 

Pedidos mínimos a servir: 100 plantas 

Precios franco embalaje sobre vagón estación de origen 
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Conífera s 
Pino Alerce de Europa 

Se adapta en todos los t errenos, calca.reos, esquistosos o 
arenosos, siempre que sean suficientemente frestos, permea
bles y pro fundos. Los terrenos arcíllosos no placen al pino 
Alerce. Puede cuiti vars e en los llanos y en las montañas has
ta 2.000 metros de altura. Alto, de 20 a 30 metros. 
D.e 2 años, repicados, de 35 a 40 cms. alto. 90 ,ptas. míllar 

f ino Alerce del Japón 
Especie forestal que se encuentra en todas las montañas 

del Jap6n bast~ 2.800 metros de altura. De crecímiento rapi
dísimo, poco acostumbrado en los pinos. Se desarrolla admi
rablemente en los terrenos arenosos y prof\llldos. Alto, 30 
metros. 
De 2 años, repicados, de 40 a 50 cms. alto. 110 ptas. millar 
De 3 años, r'epicados, de 60 a 70 cms. alto. 135 •ptas. míllar 

Pino Halepensis 
Pino de Alepo, de J erusalén o Car rasco. Se adapta en los 

terrenos calcareos, de clima templado y aun frío. Resiste las 
sequías. Alto 14 metros. 
De 1 año, 16 a 20 cms. alto . . . . . 60 ptas. millar 
J:. ~ 2 años, 25 a 30 cms. ~Ito . . . • . . 75 ptas. millar 

Pino Insignis 
(Pino remarcable o de Monterey). · Es el pino de mas 

rApido desarrollo, sólo comparable por este concepto al chopo 
y al eucalipto. No se adapta en terrenos calcareos. Requiere 
terrenos ¡raníticos, sea cual fuere su situaci6n, aun cuando 
place a estos pinoa la vecindad del mar. Proporciona exce
lente madera. Alto, 25 metros. 
De 1 año, de -20 a 25 oms. alto • . . . 50 p.tas. millar 
De 2 añoa, repicados, de 30 a 40 cms. alto. 65 ptas millar 

Pino Laricio de Austria 
Es por excelencia el pino indicado para la repobl.aci6n de 

terrenos calcareos. Se adapta asimismo en los arenales pro
fundos y frescos; no le son convenien tes l~s tierras compac
tas y las muy húmedas. Alto, 25 metros, 
De 2 años, repicados, de 2D a 25 cms. alto. 65 ptas. millar 

Pino Laricio de CaJabria 
Estimable especial forestal y tambiéa como arbol orna

mental. Arbol de gran tamaño, de tronco recto y liso, copa 
piramidal muy tupida, de precioso aspecto. Alto 40 ·metros. 
De 2 lQios, repicados, de 2D a 25 cms. alto. 65 ptas. millar 

Pino Laricio de Córcega 
Especie forestal muy recomendable. Se adapta a . terre~os 

arcillosos y en los pedregosos, algp ,fresc.ales. Res1ste b1en 
el calcareo. Sua plantones raramente son atacados por los 
conejos. Alto, 35 metros. . 
De 2 afíos, repicados, de 2,0 a 25 cms. alto. 65 ptas. m1llar 

Pino Maratimo de Corté 
Requiere climas templados. De facil transplante. No se 
adapta en terrenos calcareos. Alto, 30 metros. 
De 1 año de 15 a 20 cms. alto • . . . . 45 ptas. millar 
De 2 alio~, repicados, de 20 a 25 oms. alto . 60 ptas. millar 
De 4 afíos, repicados, de 0'70 a 0'85 m. . 600 ptas. millar 

Pino Montana 
Arbol recoméndabie para la repoblaci6n de dunas Y mon

~s de 1.600 a 2.500 ml"tros de altura. Se desarrolla bien en 
todos los terrenos, con ].¡, venJ:,aja de poder vegetar en suelos 
de constante humedad. Alto, 20 metros. 
De 1 a&o, de 15 a 20 ema. alto . • • . . 45 ptas. millar 
De 2 afíoa, repicadoa, de 20 a 25 ema. alto . 75 ptas. millar 

Pino Piñonero 
Para climas templados. Requiere terrenos 

cos y arcillo-pedregosos. 
De 1 año, de 15 a 18 cms. alto . . . . . 

. De 2 afí.os, repicados, de 25 a 30 cms.' alto. 

silíceo-.graníti-

50 ptas. miUar 
80 ptas. millar 
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Pino Silvestre de Escocia 
Insuperable para la repoblación de los terrenos mas agnoa. 

Prospera admirablemente en los silíceos, arcillo-silíceos, pe
dregosos o calcireos, con tal que sean algo profundos. Se cm
plea con éxito en la repoblación de terrenos algo turbosoL 
Alto, de 30 a 40 metros. 
De 2 años, repicados, de 20 a 25 cms. alto . 60 ptas. millar 

Pino Silvestre de Riga 
Comp el anterior se adapta perfectamente en los terrenos 

silíceos, arcillo sílíceos, pedregosos o calcareos, siempre que 
sean algo profundos. Su madera se emplea mucho en la cons
trucción para postes y mastíles. Alto, de 30 a 40 metros. 
De 2 años, repicados, de 20 a 25 cms. alto. 60 ptas millar 

Abeto de Douglas 
Especie forestal considerada como de primer orden, de 

crecimiento muy rapido y que se adapta en los terrencs mas 
pobres. Su desarrollo es admirable en terrenos ligeros y pro
fundos. Muy tústico. Alto, 50 metros. 
De 1 año, de 15 a 18 cms. alto . . . 110 pta:¡. millar 
De 2 años, repicados, de 20 a 25 cms. alto . 135 ptas. millar 

Abeto Excelsa (Arbol de Navidad) 
Recomendable para la repoblación de las altas regiones 

montañosas basta los 2.000 metros de altitud. Resiste bien el 
calcareo y se adapta en todos los te¡;renos frescos, _permea
bles y profundos. Alto, 15 metros. 
De 2 afíos, repicados, de 20 a 25 cms. alto . 75 ptas. millar 

Cedro Deodara o . del Himalaya 
Arbol insuperable como ornamental. Vegeta bien en los 

terrenos arcillosos, arcillo siliceos y calcareos, con tal que 
sean permeables. Alto, 40 metros. 
De 2 años, repicados, de 20 a 25 cms. alto. 120 ptas. millar 

Gedro Atlantica 
~rbol precioso, de crecimiento rapido, muy rusuco. Se 

adapta en terrenos profundos en las comarcas secas y cal
careas. Alto, 30 metros. 
De 2 años, repicados, . de 20 a 25 cms. alto. 120 ptas. míllar 

Cedro del Líbano 
Arbol muy ornamental y de precioso aspecto. Resiste el 

calcareo, placiéndole los terrenos profundos. 
De 2 años, repicados, de 20 a 25 cms. alto. 90 ptas. millar 

Ciprés Lawsoniana 
Arbol de los mas ornamentales. Se adapta ~ los terrenos 

frescos, silíceos y profundos. No te convienen los ar cillosos 
o calcareos. Muy rústico. Alto, 40 metros. 
De 1 año . 50 ptas. millar 

Ciprés Macrocarpa o de 
Lambert 

De crecimiento rapidísimo, similar al del eucalipto. Resis
te perfectamente el caléareo, adaptandose en todos los terre
nos Y en las mas variadas situacion.es. Buena madera. De as
pecto ornamental. Alto, 20 metros. 
De 1 año, de 15 a 20 cms. alto . . . 
De 2 afíos, repicados, de 30 a 35 cms. alto. 
En macetas, de 60 a 70 cms. alto. 

Thuya 

90 ptas. millar 
120 ptas. millar 
100 ptas. ciento 

Muy ornamental. Se adapta en toda clase de terrenos. 
Propia para vallas de jardín. Puede asimismo ctdoptarse para 
avenidas y macizos. 
De 2 años, de 18 a 20 cms. alto. 80 ptas. millar 
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Arbole8 
Abedul común 

. Prospera en los terrenos ligeros, arenosos, frescos o ar
Cllio arenosos. Se adapta basta los 2.000 metros de altitud. 
No le convienen terrenos secos ni calcareos. Alto, 20 metros. 
De 1 año, de 15 a 20 cms. alto. . . . . 110 ptas. millar 

- De 2 años, repicados, de 30 a 35 cms. alto. 130 ptas. millar 

Acacia común 
Especie forestal y de ornamento. Se adapta en todos los 

terrenos, aun cuando le placen los silíceos frescos. Los arci
llosos muy compac.tos y los excesivamente secos son los úni
cos en los que su vegetación es deficiente. Alto, 25 metros. 
De 1 año, de 20 a 25 cms. alto . . . . . SO ptas. millar 
De 2 años, repicados, de 4S a SO cms. alto. 75 ptas. millar 
De 2 años, repicados, de 60 a 70 cms. alto. 90 ptas. millar 
De 2'00 a 2'20 metros. . . . . 100 ptas. ciento 
De 7 a 9 cms. de circunferencia . 150 ptas. ci.ento 
De 10 a 12 cms. de circunferencia . 300 ptas. ciento 
De 12 a 14 cms. de circunferencia . 350 ptas. ciento 

Acacia de bola 
Oruamentales y propias para jj,l'dine.s. 

De 2'SO a 3'00 metros . . 
De 10 a 12 cms. circunfereacia . . . . 

Ailantus Glandulosa 
(Barnít del Japón) 

450 ptas. ciento 
600 ptas. ciento 

Se adapta e11¡ todos los terrenos y -especia!mente en los 
muelles y profundos. Su potente sistema radicular lo hace un 
precioso auxiliar para eT sostén de los terr.enos pendientes, 
taludes, etc. Alto, 30 metros. 
De 1 año, de 20 a 2S cms. alto. 75 ptas. millar 
De 2 años, de 30 a 40 cms. alto. 100 ptas. millar 

Arce Negundo 
Arbol mU¡y ornamental, prop1o para avenidas y centros de 

macizos. Le son convenierltes los terrenos silíceos frescos y 
resiste el calcareo. 
De 1 año, de 30 a 40 cms. alto. 75 ptas. millar 
De 2. años, de 50 a 60 cms. alto. 110 ptas. millar 
De 2'00 a 2'30 metros alto . . . 200 ptas. ciento 

Castaño común 
·se adapta en los terrenos silíceos, graníticos y silíceos-ar

cillosos permeables. No vegeta en terrenos calcareos y en los 
excesivamente húmedos. Debe cultivarse en los llanos · o en 
montañas poco elevadas. Alto 30 metros. 
De 1 año, de 18 a 2.0 cms. alto . . . . . 90 ptas. millar 
De 2 años, repicados, de 2S a 30 cms. alto . 110 ptas. millar 
De 1'2S a 1'30 metros alto. . . . . . . 150 ptas. ciento 
De l'SO a 2'00 metros alto . . . . . . . 200 ptas. ciento 

Castaño de Indias (Marronnier) 
Arbol ornamental para avenidas y centros de macizos. 

Prospera en casi todos los terrenos, prefercntemente en los 
silíceos o substanciosos. 
De 1 año, de 20 a 25 cms. alto. . . . . 7S ptas. millar 
De 2 años, repicados, de 35 a 40 cms. alto. 90 ptas. millar 
De 4 a 5 metros alto • . . . . . . 4SO ptas. ciento 

Castaño del Japón 
Resistente a la enfermedad de la tinta (Peste o fi.loxera de 

los castaños). Terrenos silíceos, graníticos y silíceos-arcillo
sos permeables. 
De 1 año, de 20 a 2.5 cms. alto. 
De 1'20 a 1'30 metros alto. 
De l'SO a 2 metros alto . 

125 ptas. millar 
200 ptas. dento 
250 ptas. ciento 

Catalpa 
Muy ornamental por su bermoso follaje y sus numerosas 

panículas de flores. Crece ràpidamente en tierras frescas y 
arcillosas. Alto, 12 metros. 
De 1 año, de 1S a 20 cms. alto . . . 7 S ptas. millar 

Chopo;Bordils 
Considerada como una de las variedades de mas ripido 

desarrollo, se recomienda por su· rusticidad y resistencia a 
los parasitos que atacan esa clase de arboles. Insubstituíble 
para repoblar terrenos de ribera, pantanosos, ramblas, torren
tes, etc., etc. 
Plantones arraizados: de 1'20 a 1'80 ms. alto 350 ptas. millar 
Estaquillas: de 1 a 1'40 metros alto . • . 125 ptas. millar 

Chopo:Canadiense 
Llamado también Suizo o Lombardo. Buena variedad 

para la repoblaci6n de riberas y terrenos húmedos. 
Plan tones arraizados, de 1 '20 a 1 '80 ms. alto 3SO ptas. miilar 
Estaquillas, de 1'00 a 1'40 metros alto. • . 12S ptas. millar 

Chopo Carolino 
Especie ornamental. Terrenos profundos, ligeros y hú

medos o frescos. · · 
Plantones arraizados, de 1'20 a 1·80 ms. alto 350 ptas. millar 

Chopo Negro 
Para la plantación de riberas, ram:blas y terrenos húmedos. 

Su desarrollo es muy notable en terrenos profundos y ligeros. 
Plantones arraizados, de 1'20 a 1'80 ms. alto 350 ptas. millar 
Estaquillas, de 1'oo· a 1'40 metros alto. . . 125 ptas. millar 

Chopo Poncella 
Originario de la cuenca del Tordera (Provincia de Gero

na), es muy dpreciado por su rapido crecimiento y buena 
calidad de la madera. Requiere terrenos profundos, ligeros y 
húmedos o frescos. . 
Plantones arraizados, de 1'20 a 1'80 ms. alto 350 ptas. millar 
Estaquillas, de 1'00 a 1'40 metros alto. 125 ptas. millar 

Espino Al bar, para cercas 
(Espino blanco.) Vegeta bien en todos los terrenos; sola

mente su desarrollo es deficiente en los arcillosos muy com
pactos. Recomendable para la formación de vallas o setos 
defensi vos. 
De 1 año, de 18 a 20 cms. alto . . 50 ptas. millar 
De 2 años, repicados, de 30 a 35 cms. alto. 75 ptas millar 

Eucalipto Glóbulos 
Es una especie forestal de las mas indicadas para el sa

neamiento de terrenos pantanosos y marismas, crecimientp 
vigoroso y rapidísimo. Proporciona buena madera. Muy rico 
en esencia volatil. Resiste heladas, no duraderas, de 5 a 6 gra
dos. Alto, 70 metros. 
De 1 año, de 25 a 3S cms. alto . . 7 5 ptas. millar 
De 2 años, repicados, de SO a 60 cms. alto . 100 ptas. millar 
En macetlls, de 80 a 90 cms. alto . . . . 150 ¡;tas. ciento 

Eucalipto Rostrata 
Adaptandose a los terrenos bajos, muy húmedos de sub

suelo arcilloso e impermeable y en los que el agua perma
nece estancada, también prospera en terrenos s ecos y pedr e
gosos. Muy buena madera. Alto SO metros. 
De 1 año, de 20 a 25 cms. alto . . . . . 100 ptas. millar 
De 2 años, repicados, de 35 a 40 cms. alto. 110 ptas. millar 
En macetas, de 55 a 60 cms. alto. . 150 ptas. ciento 

Fresno Americano 
Reúne las mismas condiciones que el fresno común, con 

la ventaja de que por su hennoso aspecto puede considerarse 
como arbol de omamentaci6n. Su crecimiento es muy ra
pido, sobre todo en terrenos húmedos. Alto, 30 metros. 
De 2 años, repicados, de 20 a 25 cms. alto. 90 ptas. millar 
De 1'50 a 1'75 metros alto. . . . . . 125 ptas ciento 
De 2 a 2'25 metros alto. . . . . . . . 175 ptas. ceinto 

Fresno común 
Se cultiva con éx.ito en los terrenos frescos, muelles, pro

fundos y substanciosos. Se emplea muy ventajosamente como 
arbol de avenida. &porta bien la vecindad del mar y no le 
perjudica el calcareo. Alto, 30 metros. 
De 1 año, de 25 a 30 cms. alto. . . . • SO ptas. millar 
De 2 afi.os, repicados, de 45 a 50 cms. alto • 75 ptas. millar 
De 3 años, repicados, de 60 a 70 cms. alto. 90 ptas. millar 
De l'SO a 2 metros alto. . . . . 125 ptas. ciento 
De 2 a 2'30 m.etros alto. . . . . . . 145 ptas. ciento 

Hay~ común 
Especie forestal considerada como de primer orden. que 

se adapta en el llano y en la montafia, basta alturas de 1.600 
metros, en casi todos los terrenos y muy particularmente en 
los calcareos. Los suelos húmedQs, compactos o pantanosos 
no le convienen en manera alguna. Gracias a su pbtente sis
tema radicular que no profundiza, puede emplearse para la 
repoblaci6n de terrenos poco profundos y algo frescos. 
Alto, de 30 a 35 metros. 
De 2 años, repicados, de 25 a 30 cms. alto. 
De 3 año~. repicados, de 50 a 60 cms. alto. 
De l'SO a 1'75 metros alto. 
De 2'00 a 2'15 metros alto. 
De 2'30 a 2'40 metros alto 

Mimosa Dealbata 

75 ptas. millar 
100 ptas. millar 
100 ptas. ciento 
125 ptas. ciento 

150 ptas. ciento 

De desarrollo vigoroso. Ramas pobladas de numerosos ra
cimos compactos, formados de Bores ¡randes, amarillas y 
perfuma das. 
De 1 año, de 20 a 25 cms. alto. 100 ptas. millar 
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Morera blanca 
Plantas obtenidas de semilla. Las moreras pueden culti

varse en secana y regadío, tanto en las comarcas del Norte 
como en las del Mediodía. 
De 2 años, de 45 a 55 cms. alto. 
De 1'70 a 2 metros alto . 

Morera negra 
De fruto grande. Se da per:fectamente 

tierras sueltas y ligeras. 
De 1 año, de 20 a 25 cms. alto. 
De 2 años, de 45 a 55 cms. alto. 

100 ptas. millar 
17 5 ptas. cien to 

en los secanos de 

7 5 ptas. millar 
100 ptas. millar 

Nogal común 
Se adapta en todos los terrenos, sea cual fuere su compo

sici6n geológica y especialmente en los calcareos. Sus raíces 
superficiales le permiten vegetar en las tierras poca profun
das. Perjudican su normal desarrollo los terrenos húmedos en 
exceso, demasiado compactos o aquellos extremadamente se
cos. Alto, 20 metros. 
De 1 año, de 20 a 25 cms. alto. 
De 2 años, de 30 a 40 cms. alto. 
De 2'25 a 2'35 metros . 

/ Olm o com un 

250 ptas. millar 
350 ptas. millar 
175 ptas. ciento 

Se le conoce en ciertas localidades con el nombre de Ala
ma negra; gran desarrollo, crecimiento muy rapido. Se em
plea comúnmente para avenidas, carreteras, etc. Adaptase 
en toda clase de. terrenos frescos. Alto, 40 metros. 
De 1 afío, de 30 a 40 cms. alto . 50 ptas. millar 
De 2 años, repicados, de 50 a 60 cms. alto . 60 ptas. millar 
de 3 años, de 70 a 90 cms. alto . 85 ptas. millar 
De l'SO a 2'ÒO metros alto. . 100 ptas. ciento 
De 2'25 a 2.'35 metros alto. 125 ptas. ciento 
De 2'50 a 3 •metros alto. 175 ptas. ciento 

Chopo§ 
Ml·. Raverdeau, uno de los hombres que mas chopos 

ha vendido en Francia, ponía en letras grandes sus anun
cios, diciendo: 

"En todos los terrenos frescos, · plantad el chopo y ob-

tendréis de 500 a 1.000 francos por hec.tarea y por afio". 
Mr. Breton-Bonnard, public6 un libra sobr~ el chopo, 

titulada: Creaci6:a de u:aa fortu12a co12 la plamació12 del 
cbopo, y el texto dice: 

"Sanea el terrena, tr¡~.e consi¡o la salabridad, haciendo 
desaparecer la mataria y las fiebres pal~dicas. Los propie-

Pla tan o 
Arbol de crecimiento muy rapi do y de buen porte; es de 

los mas ornamentales para avenidas, pues llega a alcanzar al
turas extraordinarias. Requiere terrenos ligeros, fértiles, 
frescos y aun húmedos. Alto, de 35 a 40 metros. 
De 25 a 50 cms. de brote . . . . . . 150 ptas. millar 
De 2 metros, de 7 a 8 cms. circunferencia. 100 ptas. cientfJ 
De 2'50 metros, de 9 cms. circunferencia. 125 ptas. ciento 
De 3 a 3'50 m., de 7 a 8 cms. circunferencia. 150 ptas. ciento 

Roble rojo americano 
Recomendable como especie forestal, a la par que tomo 

preciosa arbol ornamental y para avenidas. En el otoñ ' sus 
bajas pasan del verde al roja obscura por toda clase de mati
ces. Es de desarrollo vigorosa y rapida y proporciona made
ra durísima y de hermoso aspecto. Le placen terrent .s pro
fundos y frescos. El calcireo perjudica su normal deRarrollo. 
Alto, 30 metros. 
De 1 año, de 2.0 a 25 cms. alto. 
De 2 años, repicados, de 30 a 35 cms. alto. 
De 1'25 a l'SO metros alto. 
De l'SO a 2 metros alto . 
De 2'00 a 2'40 metros alto. 

Rosa Canina 

80 ptas. millar 
100 ptas millar 

125 ptas. ciento 
165 rtas. ciento 
200 ptas. ciento 

Se emplea como patrón o porta-injerto de las variedades 
de rosales cultivados. 
De 4/6 milímetros . 
De 5/ 8 milímetros . . 
De 6/10 milímetros . 

100 ptas. millar 
125 ptas. millar 
150 ptas. millar 

Truana o Aligustre 
( Ligustrum vulgare.) Se adapta en toda clase de terrenos 

Muy empleada para vallas de jardín. 
De un afio . . . .. 
De dos años, repicados . 
Planta fuerte, repicada . 

125 ptas. millar 
250 ptas. millar 
15 pfas. ciento 

tarios de tierras palúdicas jamas estimaran el cbopo en 
lo que val e; su plantación es una fortuna en perspectiva 
para el plantador, y para el país es la base de numerosas 
industrias y el saneamiento de tierras bajas e insalubres. 
Es obra sana de trabajo, de progreso, de bienestar y de paz. 

Don Narcisa Vilaseca Remilans, de la provincia de Ge
rona, decía antes de la guerra que sus plantaciones le 
producían 1,50 pesetas por cbopo y por afio, o sea que sus 
chopos de 17 afios ~e los pagaban en pie a 22,50. pesetas, o sea 
unas 600 pesetas por hectarea y afio, ya que los pequeños 
gastos de cuidarlos eran pagados por los cultivos secun
darios. 

Si es to se decía antes de la guerra, ¿qué es lo que podemos 
decir boy, después de tan grandes destrozos de bosques y ala
medas y de la enorme subida de precios de la madera y de la 
pasta de pape!? Ni el interés de la tierra, ni el aire, ni el sol, 
ni el agua de que se forma -el chopo, han aumentado sensible
mente de valor. 

Donde haya tierra barata, fresca o regable, donde haya 
escasez de brazos, quien tenga capital para emplear, plante 
chGpos, que obtendra buen interés y dejara una fortuna a sus 
hijos.. 

En la extensa ~ca forestal que don Manuel Raventós po
sec, se ha dada el ejemplo plantando millones de cbopos, en 
poca afios. 

Los terrenos húmedos y pantanosos pueden ser ventajosa
mente aprovechados destinandolos a la rapida producci6n de 
maderas, repoblandolos con este preciosa arbol de ribera, 
llamado a p:ozar un brillante porvenir. 

Prec:io8 por millara 
PLANTONES ARRAIZADOS: 

De 1.20 a 1.80 meh·os, de 3'50 a 4 cms. de circunferencia. Ptas. 350 
De 2 a 2.50 metros, de 4 a 6 cms. de circunferencia. Ptas. 500 
De 3.50 metros, de 7 a 9 cms. de circunfereoda. Ptas. 1.100 
De 4 metros, de 9 a 11 cms. de circuofer-eocia. Ptas. 1.250 

EST AQUILLAS: 
De 1 a 1·40 metros. . Ptas. 125- De 1.40 a 1.80 metros. . Ptas. 150 

Precloa franco embalqje sobre uagón estación de origen 
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Patata8 
Royal KidUey 

Inglesà• tèmpra.nas 

Muy tempranas e insubstituíbles para el cultivo forzado: 
Tubérculos de buen tamaño, alargados y lisos, de piel muy 
fina. Muy sabrosos. Disfrutan de gran aceptación en el 
mercado. ' 

Pueden seJDbrarse a partir de 
no....-iembre segón los c:li~na• 

PRECIO: 50 Pesetas los 100 Kilos 

I? 1\ T -1\ TAS 
del V alie de Riba.s (Pi.rin.eos) 

Selecdonadas para la siembra 
Muy resistentes al frío, extraordi
nal'iamen.te productivas, de buena 
conservaci.ón y sabor exquisito. 

VARIEDADES: 

Blanca y Amarilla 
Para poder renovar la simiente de patatas, hemos adqui~ 

rido, procedentes de la afamada comarca de Ribas, las pre
ciosas variedades de 

Patatas del Valle de Ribas (Pirineos) 
BLANCA Y AMARILLA 

Con decir que son obtenidas directamente del Pirineo, 
lugar afamado por la producción de tan estimado tubérculo 
y que las condiciones excepcionales de clima allí reinante 
constituyen de por sí una sólida garantia contra toda de
generación, -tan frecuente en las patatas pnocedentes de 
climas mas templados, entendemos dar la mas poderosa ra
zón para que los agricultores aprecien el valor de la si
miente expresada. 

La patata del VALLE DE RIBAS es sobradamente co
nocida y apreciada por suSl elevadísimas producciones. 

Podemos servir pa ta tas del V ALLE DE RI BAS blanca 
y amarilla, convencidos de que ambas satisfaran completa
mente a los que cultiven dicha simiente seleccionada. 

Los tubérculos de la patata del V ALLE DIE RI BAS son 
ovalados, substanciosos, de conservación prolongada, muy 
productivos y resistentes a los fríos. 

PRECIO: 45 Pesetas los 100 Kilos 

Ceba da 
de .:arrera8 

(Ordi de sis carrills) 

Puede y debe recomendarse el cultivo de la Cebada de 

seis carreras por las característica~ que a continuación se 

detallau: 
Porque en igualdad de condiciones de terrenc, labores y 

abonos supera su producción a la común de cuatro carreras. 

El grano de ésta pesa de 550 a 575 .gramos .por litro y el 

;:¡~eso. del grano de •la Cebada de seis carreras es de 600 

l. 62.5 gramos por litro. 
Porque crece y se desarrolla en menor espacio de tiempo 

que la de cuatro carreras, pues sembrada la Oebada de seis 

carreras al propío tiempo que la común y hasta algunes 

!;lias después, podra segarse en perfecta granazón, con un 

C'.delanto, como mínimo, de ocho a diez días . . 

Por ser de superiores condiciones nutritivas a la cebada 

común. 
Y, por fin, por el aprecio que merece a la industria mal

tera, lo que hace que a1canoe mejores precios y sea muy 

solicitada .por los 'fabricantes de cerv•eza. 

PREC lO: 

6.0 Ptas. los cien Kilos 
No expedimos partidas inferiores a 10 kilos. 

Bulbos de Jardín 
Anémonas dobles . . 
Azucenas (Lirio San Antoni o) 

Begonia, de flor grande 

Crocus o azafran de flor . . 
Ciclamen . 
Dalias, en 4 colores distintos 

Dalias, en mezcla . • . . 
Francesi1las o Ranúnculos 

Freeaia ••••. 
Gladiolos híbrides, en tres colores 

Iris de España . • · • 

Iria Styloaa blanca 
Iris Stylosa azul . 

10 bulbos 
Pese tas 

Jacintos de Holanda, flor grande, en cuatro colores. 

Jonquilla rugilosa . . . 

4'00 
S'OO 
3'SO 
l'SO 

5'00 
7'50 
S'OO 
l'SO 

l'SO 
2~so 

l'SO 
l'SO 

2'50 
7'50 
2'50 
l'SO 
2'50 
3'50 
2'50 
3'50 
3'50 
2'50 

Mombretia. . ... · 
Nardos (Vara de Jassé) 
Narcisos trompeta bicolor 
Narcisos blancos , 
Tulipanes Darwin en mezcla . 
Tulipanes dobles, en cinco colores . 

Tuüpas finas en mezcla . . . . 

Tulipas rojas tempranas, tallo alto 
: 

. 5'00 
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Trigo 
M:on tj ui.:h 

Muy conocido en Cataluña por 
ser originario de la ren~mbrada 

montaña barcelonesa 

Se recomienda el cultivo del 

Trigo M o ntj u i eh:· 
Por ser apto para las siembras tardías, ya qu~ puede sem

brarse basta fines de diciembre para rec.olectarse en la misma 
época que los trigos de otoño. 

Por ser muy abundantes sus producc10nes. 
Por rendir sus granos harina de fuerza tan apreciada para 

las mezcl~s en la panificación e insubstituíble para la paste
lería, moti\"o por el que la harina de fuerza se avalora mas en 
el mercado. 

Ampliando el aroea de cultivo de los trigos de har!._ua de 
fuerza, se evitara ser tributarios del extranjero, de donde 
anualmente ae importan millares de toneladas con perjuicio 
evidente de la ~gricultura nacional, que Pf'dría beneficiarse 
con ello. 

Nc- aos cansaremos de repetir que el TRIGO MONT
JUICH debidamente ~ultivado, puede prop.or.cionar rendi
mientos muy tonsiderables de grano, que siempre es solici
ta,do por harineros y c:t~~realistas. 

PRECIO 

100 pesetas los cien kilos 
NO SE SIRV,EN C~NTIDADES 
: · INFERIORES A 10 KILOS 

AVELL·ANOS 
Las a~tps precios a que se cotiz« su fruto 
Incitan a estableoer nuevas plE!ntaeiones 
de avellan•s y ampliar las ya existentes 
en nuestro favore<'9ido sue/o. Considerada 
la variedad NEGRETA la mas apreciada 

Retoños. 

y productiva, ofre,cemos plante[ de la 
misma al precio de 

Plantas arraizadas 
a ·-:25 pesetas el ciento 
a 200 » » 

Trigo 
M:an.itoya 
Trigo Tremesino o de Primavera 

DA HARIN"A, DE FUERZA 

Se aiembra en loa meaea de Diciembre a Marzo para 

se; aegado al miamo tiempo que loa trigor. de otoño 

Procede este trigo de la expresada región canadieb.se. 
Los trigos MANITOVA que la industria harinera de Europa 
estima y prefiere y que los emplea en cantidades importantí
sim~s, son especü~lmente notables por dar harina de ft•erza. 

La introducción de los trig(;s MANITOVA en las agri
culturas europeas ha alcanzado gran incremento de algunos 
años aca, sobre todo por ser de vegetación mucho mas ra
pida, lo que se aprovecha para las siembras tardías o de 
primavera. 

Permiten las regiones mediterraneas verificar las siembras 
de trigo MANITOVA basta principies de abril. Efectuando
las en febrero pueden obtenerse cosechas de 30 quintales 
métricos por hectarea. · 

El MANITO VA constituye una de las mejores varieda
des de los llamados TRIG-O S DE PRIMA VERA, tan to por 
la precocidad de su vegetación, productividad de las cose
chas, ·resistencia a la escalda y al vuelco, como por la 
buena calioad de su grano, que es el que se cotiza a precios 
mas elevados en el mercado, utilizandose ademas su harina 
para la pastelería. 

La adaptaci6n del MANITOVA constitu¡ye una de las 
conquistas mas positivas y valiosas en los campos de Europa. 

~ , 

Precio de la semilla selec- 125 Pt 1 J'OO k•l cionada para la siembra: as. Ol I Ol 

NO SE SIRVEN CANTIDADES INFERIORES A 10 KILOS 

.Plantel de 
Alcachoferas . 
Esparragos . . 
Fresas de todo el año. 
Fresones. 
Frambuesos. . 
Groselleros de racimo. 

17'50 ptas. el ciento 
7'50 pta.¡;. el ciento 
9'00 ptas. el ciento 
6'00 ptas. el ciento 

2,0'00 ptas. el cientç¡ 
70'00 ptas. el ciento 
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.'-cedera (A&rellas) 

Acelga pencas blancas. 
Acelga pencas verdes. 

AOEDERAS 

ACELGAS 

ACHICORIAS 
Achicoria de café Magdebourg . . 
Achicoria raíz gruesa de Bruselas . 

API OS 
Apio lleno blanco . . . . , . 

BERENGENAS 
Berengena morada larga . 
Berèngena negra larga 
Berengena enana muy temprana . 
Berengena muy grande redonda . . 
Berengena monstruosa de New-York 

BERROS 
Berro alenois o mastuerzo . 
Berro de agua o de fuente . 
Berro de huerta o de jardin. 

BORRA] A 
Borraja . 

BROC ULlS 
Bróculi azul de Santa Teresa . 
Br6culi blanco temprall{). 
Br6culi grande de Navidad, morado. 

-Bróculi medio blanco, temprano 
Br6culi romano de Cuaresma. 
Br6culi blanco grande tardío . 

CALABAZAS 
Calabaza francesa buen gusto 
Calabaza Cabello de Angel . 
Calabaza de Peregrino 

CALABACINES 
Calabacinee. 

CANONI GOS 
Canonigos 

CARD OS 
Cardo lleno, blanco, sin espinas . 

CEBOLLAS 
Cebo:.la blanca temprana de la Reina 
Cebolla blanca grande temprana . 
Cebolla blanca grande francesa . 
Cebolla colorada temprana Campeny 
Cebolla roja de conservar . 
Cebolla larga de Vich. 
Cebolla valenciana, para la exportaci6n 

CEBOLLINOS 
Cebollino. 

COLES 
Col de Milan Aubervilliers . 
Col de Milan grande rizada. 
Col de Milan precoz de San Juan 
Col de Milan de 7 semanas, enana 
Col de Navidad . 
Col repollo Bacalan. 
Col repollo Brunswick. 
Col repollo Dax . . 
Col repollo Gloria . 
Col repollo Holanda pie corto. 
Col repollo Holanda tardía. 
Col repollo J oaneta o N antesa 
Col repollo Mitra o coraz6n de buey 
Col repollo Quintat enorme. 
Col repollo Schweinfurt . 
Col repollo San Dionisio. 
Col repollo York . 
Col repollo Lombarda morada 
Col de Bruselas . 
Col verde rizada o de asa de cantaro . 
Col gigante forrajera Cavalier. . . 
Col gigante forrajera, hojas rizadas. 

COLIFLORES 
Coliflor extra temprana . 
Coliflor de Napoles temprana. 
Coliflor de Napoles tardta . 
Coliflor de Napoles mu.Y tardía 

100 grs. Un kllo 
Ptas. Ptas. 

l'SO 20'00 

1'00 9'00 
1'00 9'00 

1'00 9'00 
1'75 15'00 

1'75 15'00 

4'50 40'00 
3'00 25'00 
5'00 45'00 
6'00 50'00 
6'00 50'00 

0'75 7'00 
4'00 35'00 
l'SO 14'00 

2'00 18'00 

2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 

1'25 10'00 
4'00 30'00 

10'00 00'00 

1'00 9'00 

1'75 15'00 

3'00 25'00 

3'50 30'00 
3'50 30'00 
2'50 20'00 
3'50 4'30 
1'75 16'00 
Z'OO 18'00 
3'50 30'00 

5'00 45'00 

1'75' 15'00 
1'75 15'00 
1'75 15'00 
1'75 15'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
1'75 15'00 
1'75 15'00 
1'00 8'00 
1'25 11'50 

6'00 50'00 
3'50 30'00 
3'50 30'00 
3'50 30'00 

UJO grs. Un kllo 
Ptas. Ptas. 

COLINABOS 
Colinabo blanco Cbampi6n . . . . 

CHALOTE 
Cbalote . 

CHIRIVIAS 
Chirivía o pastínaca. 

ESCARO LAS 
Escarola muy rizada, de hoja doble 
Escarola muy rizada, llena . . . . . 
Escarola muy dzada o cabello de Angel 
Escarola bl-anca boja de lechuga . . . 

ESPARRAGOS 
Esparrago grande de Holanda. 
Esparrago temprano de Argenteuil. 

ESPINA CAS 
Espinaca monstruosa de Viroftay . . 

GUISANTES 
Guisantes Australia, enarws . . 
Guisantes Australia, de enrame . . . . . . 
Guisantes capuchinos o tirabeques, cuemo de 

camero .......... . 
Guisantes capuchinos de flor violeta . 
Guisantes de siete semanaa. . . . . 
Guisantes de siete semanas "Selectes" . 

HA BAS 
Habas grandes de Mah6n. . . . 
Habas tempranas, blancas . . 
Habas tempranas, moradas . 
Habas cuarentenas, muy tempranas. 

HABICHUELAS 
Habicbuelas, para comer en vaina 

Enana Mig-dol, muy temprana . . . . . 
Enana Negra de Bélgica, muy temprana. 
Enana Motxa, encarnada, temprana . . . 
Enana Motxa, ¡r;ris, temprana . . . . . 
De enrame, Avellaneta blanca, temprana . 
De enrame, Avellaneta neira, temprana . 
De enrame, Avellaneta, encarnada . 
De enrame, Sucre o Llaminera, temprana. 
De enrame, Incomparable o cuc francés. 

1'00 

0'75 

1'00 

1'25 
1'25 
2'25 
1'25 

1'00 
1'00 

0'50 

De enrame, Garrafa! amarilla, medio temprana. 
De enrame, Garrafa! morada (bisbes), medio temprana 
De enrame, Indiana negra, medio temprana . 
De enrame, Floreta o Custodia., tardía. 
De enrame, Romana o facciosa, tardía . 

Habicbuela.> para grano • 
Enana Ganxet de Alcanar, temprana . 
Enana, Manresana, temprana . 
De enrame, Rénega blanca, medio temprana 
De enrame, Caray, tar dia . 
De enrame, Ganxet, tardia. 
De enrame, Floreta o Custodia, tardía. 
De enrame, Sastre de la Costa. 
De enrame, Garrof6n, ¡rano ancho. 

LECHUGAS 
Lechuga repollo Maravilla cuatro estaciones. 2'00 
Lechuga repollo Batavia. 2'00 
Lechuga repollo Reina de Mayo. . 2'00 
Lechuga repollo grande de Invierno . 2'00 
Lechuga repollo catalana . 2'00 
Lechuga repollo Trocadero para exportaci6n 2'00 
Lechuga romana blanca . 2'00 
Lechuga romana verde. 2'00 

MELONES 
Mel6n de Valencia tendral, temprano 1'25 
Melón de Valencia amarillo, temprano 1'25 
Mel6n de Valencia tardío . 1'25 

NABOS 
Nabo fino blanco bola de níeve 1'25 
Nabo fino blanco largo 1'25 
Nabo fino blanco medio largo . 1'25 
Nabo fino amarillo bola de oro 1'25 
Na bo fino ne¡ro largo . 1'25 

PEPINOS 
Pepino largo verde . 2'00 
Pepino pequeüo (Cornich6n) 2'00 

9'00 

S'OO 

rso 
\l'SO 
11'50 
20'00 
11'50 

9'00 
9'00 

3'00 

3'50 
3'75 

4'50 
4'50 
3'00 
3'50 

l'SO 
2'50 
2'50 
4'00 

<11 
ü 
s: 
Ql 
"O 
s: o 
c. 
rtl 
Ql .. .. 
o o .. 
o 
c. 

17'50 
17'50 
17'50 
17'50 
17'50 
17'SD-
17'50 
17'50 

10'00 
10'00 
10'00 

12'00 
12'00 
12'00 
12'00 
12'00 

18'00 
18'00 
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Perejil com6n . 
Perejil rizado . 

Perifollo com6n 
Perifollo muy rizado 

P ERlt]ILRS 

P.&RIPOLL08 

P I MmNT OS 
Pimiento enano, ¡rande, muy temprano 
Pimi~nto temprano, grande, de Lloret 
Pimiento dulce, ¡rande, Cuemo de Cabra 
Pimiento dulce, grande, Morr6n. • 
Pimiento dulce 'ln11y ¡rande de . Reus 

PUERROS 
Puerro blanco grueso . • 
Puerro monstruoso de Carentan . 

RABANITOS 
Rabanito redondo rosa punta blanca 
R abanito redondo rojo punta blanca 
Rabanito largo rojo. . . . . . • . 
Kabanito medio largo, rosa punta blanca . 
Rabanito medio largo, rojo punta blanca. 

100 grs. Un Jdlo 
Ptas. Ptas. 

0'75 6'00 
0'75 6'00 

1'00 1'00 
1'00 8'00 

3'00 25'00 
3'00 25'00 
3'00 25'00 
3'00 2.:i'OO 
3'00 25'00 

1'00 9'00 
1'7S 16'00 

1'00 1'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
l'OCI 8'00 

REMOLA<: HAS 
Remolacha fina morada 
Remolacha fina Cheltenham. 

Salsifis blanco. 

Sandía de Valencia 
Sandía de Malaga . 
Sandía may temp~ • 

Setas (cstiércol de) . 

SA.LSIFIS 

SAN DI AS 

SET AS 

TOMATES 
Tomate muy temprano de Vilasaca . 
Tomate temprano, Pometa grande 
Tomate Pera, grande . 
T omate grande tardío • . • . 
Tomate de conservar o colgar. 

ZANAHORIAS 
Zanahoria fina larga. 
Zanahoria fina medio larga . 

100 gys. Un lillo 
Ptas. Ptas. 

1'00 1'00 
1'00 1'00 

4'00 55'00 

1'25 10'00 
1'25 10'00 
1'2S 10'00 

3'00 2S'OO 

3'00 2S'OO 
3'SO 32'SO 
3'SO 32'50 
l'SO 12'SO 
1'7S 16'00 

1'7S lS'OO 
Z'OO 17'SO 

/emillas de Fo • rra1eras 
Achicoria rafz grande 

Aira ondeada 

A<:HICORIAS 

AGROSTIS 

ALFALFAS 
Ailfalfa de hoja ancha, decuscutada de Aragón. 
Alfalfa de boja ancha, decuscutada, murciana. 
Alfalfa de Provenza. . . . 
Alfalfa lupulina (minet te). 
Alfalfa rlística o mielga 
Alfalfa mora o Bersim . 

ALOPECUROS 
Alopecuro .. • . 

Aula•• o tojo . 
AULAGA O TOJO 

AVENAS 
Avena elnada. 

Berstm . 

Bromo pratenae 

Calabasa muy crande 

BERSIM 

BROM OS 

CALABAZAS 

CARUELAS 
Cailuela de prados ((!'estuca pr·atensis) 
Calaela de oveju (Featuca evina) 

CINOSUROS 
Cinoauro pratenae. 

COLINABOS 
Colinabo . • 

COLIES 
Col gigante Cavaller 
Col gi¡ante forrajera, de hoju ri%adu 

Colsa 

Cbirivfa 

Dactilo apelotonado . 

COL ZAS 

CHIRIVLAS 

DACTILOS 

ESPARCET AS 
Esparceta de un corte (trepadella) 
Esparceta de dos cortes (trepadella). 

FLROS 
Fleo de pradoa. 

GLR.ABOLES 
Giruol cnmde • 

GUISAHTES 
Gui..ate forrajero 

HOL<:OS 
Hol~ laneao 

Un kllo 
Ptas. 

1S'OO 

roo 

3'00 
3'50 
3'50 
5'00 
4'00 
2'50 

1'00 

15'00 

4'00 

2'50 

4'50 

6'00 

7'00 
10'00 

10'00 

9'00 

1'00 
11'50 

2'50 

l'SO 

4'00 

l 'SO 
2'50 

4'00 

2'50 

l'SO 

4'00 

LOT Ol 
Loto coma . . . . 

MAI<:ES 
Maíz gigante Caragua, amarillo . . . . . . . . . 

. Mi&LILOTOS 
.Meliloto de Siberia . . . • . . . 

Moha de Haacrfa 

Moatua blaDca . 

MOHAS 

MOSTAZAS 

N.ABOS 
Nabo aueco muy crande, redondo . . 
Nabo sue.co muy grande, medio lar¡o . 
Nabo sueco muy grande, largo . . . . 

PATACAS 
Patata de caña (Pataca o Topinambour) 

PIHPINRLAS 
Pimpinela o eaparceta rtstica . . . 

P·OAS 
Poa prateaae . . . . . . . • . 

RABANOS 
Rabano grande o bovino . . . . . . . . . . . 

RAY GRAS 
Ray Grass inglés o Vallico . . . . . . . . . . 
Ray Gras s de I tali a. . . . . . . . . . . . . . 

R.RllOLACHAS 
Remolacha gigante Mammouth . . . 
Remolacha gigante roja . . . . . . 
Remolacha gigante amarilla . . . . 
Remolacha blanca aemi-azucarera . . 

SRRRADELLAS 
Serradella umal . 

SORGOS 
Sorgo azucara.do. 

TOJO 
Tojo o aulaga . 

TREBOLES 
Trébol grande rojo o violeta . . . . . . . . . 
Trébol encarnado (fe o fenc en catalAn) . . . . . 
Trébol enano 'blanco . . . . . . . . . . . . . 
Trébol lúbrido . . . . . . . 
Trébol de 1aa areiWI . . . . . 
Trébol de Alejandria o Bersim • 

VBZAS 
Veu velluda . . . 

ZANAHORIAS 
Zanahoria forrajera amarilla . . . . 
Zanahoria forrajera blanca Champi6n . 

ZULLAS 
Zulla decaacarada . . . . . . . . 

SRMILLAS DE PRADOS 
Semillas de prados en mezcla. . . . . . . . . . 
Semillas de gramineas en mezcla. . . . . . . . . 
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Un Jdto 
Ptas. 

10'00 

l'SO 

J'50 

~·oo 

2'50 

s•oo 
5'00 
6' 00 

l'SO 

4'00 

6'50 

4'00 

2'50 
2'50 

2'00 
3'00 
3'50 
2'50 

1'00 

2'00 

15'00 

4'50 
3'00 

10'00 
6'00 
7'00 
2'50 

2'50 

7'fi) 
7'50 

10'00 

3'00 
2'00 



Semillas de Arboles frutales y forestales 
CONIFERAS 

ABETO 
Abeto común (Abies pectinat~). - Pesetas 15 el kilo. Re

siste el calcareo. Altitudes, de 400 a 1.500 metros. 
Abeto pinsapo (Abies pinsapo).-Pesetas 35 el kilo. Muy 

<Jrnamental. Resiste el calclreo. Alto, 20 metros. 
ABETILLO 

Abetillo o Epicea (Picea excelsa). Arbol de Navidad.
Pesetas 20 el kHo. Alturas de 2.000 metros. Alto, 15 metros. 

C'E,DRO 
Cedro plateado del Atlas (Cedr11s Atlantica).-Pesetas 40 

el kilo. Muy rústico. Alto, 30 metrtJs. 
Cedro del Himalaya ('Cedrus Deodara).-Pesetas 40 el 

kilo. Arbol ornamental. Alto, 40 metros. 
Cedro del Líbano (Cedrus Libani).-Pesetas 40 el kilo. 

Muy decorativo. Alto, 40 metros. 
. CIPRES 

Ciprés de Lambert (Cupressus macrocarpa).-Pesetas 45 
el kílo. Crecimiento rapidísimo, comparable al eucalipto. To
dos los terrenos. Excelente madera. Alto, 20 metros. 

Ciprés piramidal (Cupressus sempervirens pyramidalis).
Pesetas 10 el kilo. Ornamental. Alto, 20 metros. 

Ciprés de ramas abiertas (Cupressus horizontalis).-Pese
tas lO el kilo. Muy ornamental. Alto, 16 metros. 

. ENEBRO 
Enebro o Sabina (Juniperus comunis).-Pesetas 5-el kilo. 

PINO 
I?Jna Alerce Europea (Larix Europea).·- Pesetas 20 el 

kilo. Hasta 2.000 metros de altitud. Alto, 25 metros. 
Pino negro de Austria. (Pinus Austriaca).-Pesetas 25 el 

kilo. ThrrenoS! calcareos. Alto, 25 metros. 
Pino de Alepo o carrasca (Pinus Halepensis).- P·es.etas 

ARBOL.E .S V 
AC A CIA 

Acacià ·común (Robínia pseudo acacia).-Pesetas 6 el kilo. 
Acacis espinosa o de puñai (1Gleditschia triacantho11). 

Pesetas 6 el kilo. Para cercas o vallas esplnosas. 
ALBARICOQUERO 

Albaricoquero (Armeniaca vulgaris).Pesetas 4 el kilo. 
ALMENDRA AMARGA 

AJmendra amarga (Armeniaca amara).-Pelletas 3 el kilo. 
Para plante! de almendros, melocotoneros, ·etc. 

• A&OE 
Arce aplatanado (Aéer platanoides).- Pesetas 5 el kilo. 

Soporta bien el calcareo. Alto, 25 metros. 
Arce común (Acer campestre).-Pesetas 6 el kilo. Puede 

ser plantada hasta 2.000 metros de altitud. 
Arce negundo (Acer negundo).-Pesetas 8 el kilo. Muy 

ornamental. 
BARNIZ 

Barniz dél Japón (Ai..lantus Glandulosa).- Ftas. 6 el kilo. 
BOJ 

Boj (Buxus sempervirens).--'Pesetas · 45 el kilo. Propio · 
para bordura&. 

CEREZO 
Cerezo de Santa Lucia (Cerasus Mahaleb).-Ptas. 10 kilo. 
Cerezo Silvestre (Pnmus aviu'm sylvatícum}.-Ptas. 15 k. 

CIRUELO 
Ciruelo mirobolan (Prunus m.yrobolana).-Pesetall 7 el kílo. 

ESPINO 
Espino Albar para cerca'!! (·Crataegus Ozyacantha).-Pe

setas 9 el · kilo. Formaci6n de vallas o setos defensi voli. 
EUCALIPTO 

Eucaliptos Amygdalina.-.De grandes dimensiones y d'e los 
mas r>esistentes al frío. Alto, 100 metros. Un paquete, 2 ptas. 

Eucaliptos Coccífera.-Muy resistente al frío, y tempera
turas de 8 a lO grados hajo cero. ·Alto, 25 metros. Un pa
quete, 2 pesetas. 

EucaJiptos Colossea (Karri).-Terrenos frescos y profun
_dos. Alto, 100 y mas metros. Un paquete, 2 pesetas. 

Eucaliptas Coriacea.-Muy resistente al frío. Dimensiones 
considerables. Alto, 60 metros. Un paquete, Z pesetas. 
. Eucaliptos Delegatensis.-El mas rústico. Crece <entre la 
nieve, a los 2 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Paque
te, 2 pesetas. 

EucaJiptos Glóbulos.--Pesetas 90 el kilo; 100 gramos, 10 
pesètas. Alcanza alturas de 70 metros. Un paquete, 2 ptas. 

Eucaliptus Gunnii.-Resiste el frío. Adaptandose bien en 
los terrenos húmedos. Un paquete, 2 pesetas. 

EucaJiptos Paniculata.-Madera durísima, de larga con
servación. Alto, 40 metros. Un paquete, 2 pesetas. 

Eucaliptos Resinífera. - Excelente madera. Climas tem-

15 el kilo. Vegeta bÍen en los terrenos calcareos de las re
giones templadas y calidas. Alto, de 12 a 15 metros. 

Pino de Canarias (Pinus Canariensis).--Pesetas 25 el kilo. 
Tierrenos silíceos. Buena madera. Rapído desarrollo. Alt"O, 
25 metros. 

Pi no Insignis. Pi no remarcable o d-e M onterey (Pinus ln
signis}.-Pesetas 50 el kilo. Es el pino de mas rapido creci
miento. Terrenos graníticos y vecindad del mar. No se adap-
ta en terrenos calcaFeos. Alto, 25 •metros. _ 

Pina Laricio de CaJabria (P.inus Laricio Calàbrica).-Pe
setas 60 el kilo. Gran tamaño, copa piramidal. Alto, 40 metros. 

Pino Laricio de Córcega (Pinus Laricio Corsica)-Pese
tas 60 el kilo. Los plantones jóvenes rara vez son atacados 
por los conejos. Alto, 35 metros. 

Pino marítima de Carté (Pinus ' marítima Hamiltoni). -
Pesetas 7'50 el kilo. No resiste el calcareo. 

Pino marítima común (Pinus Pinaster).--Pesetas 4 el ki
lo. Terrenos silíceos. Muy resinoso. Alto, 30 metros. 

Pino Piñonero (Pinus Pinea}.--'Pesetas 3 el kilo. Clima 
templado. Alto, 30 metros. 

Pino SilvestPe de Escocia (Pinus Sylvestris).-Pesetas 40 
el kilo. Excelente madera. Alto, de 30 a 40 metros. 

Pino Silvestre VaJsain (Pinus Sylvestris Valsain). - Pe· 
setas 40 el kilo. Variedad indígena de inapreciable valor for
resta!, tanto para la obtención de maderas como para resina. 
Se adapta en casi todos los terrenos, aun en los mas agrios. 

TEJO 
Teja (Taxus baccata}. Teix en catalan. - Pesetas 30 el 

kilo. Muy ornamental. 
THUIA 

Thuia Orientalis.--'Pesetas 25 <el kilo. Balslimica madera. 
Thuia enana para vallaa de jardín.-Pesetas 25 el ki1o. 

ARBUSTOS 
plados y calidos. Alto, 50 metros. Un paquete, 2 peaetas. 

Eucaliptos Robtzsta.-Terrenos pantanosos y en los algo 
salobr~s. Alto, 35 metros. Un paquete, 2 pesetas. 

EucaJiptos Rostrata.-Terrenos bajos, muy húmedos, de 
subsuelo arcilloso, impermeables, en los que el agua pcrmane
ce •estancada. Alto,· 50 metros. 100 gramos, 10 pesetas. Un 
paquete, 2 pesetas. 

EucaJiptos Tereticornis.-Madera incorruptible. Terreno1> 
profundos.Alto, 50 metros. Un paquete, 2 pesetas. 

Eucaliptos Urnigera, - Muy rústico. Resiste las heladas. 
Alto, 25 metros. Un paquete, 2 pe9etas. 

Eucaliptos Viminalis.,....-.Terrenos ricos y profundos. Bas
tante rústico. Alto, 60 metros. Un paquete, 2 pesetas. 

FRESNO 
Fresno blanca americana (Fraxinus americana alba).-Pe· 

setas 8 el' kilo. Arbol ornamental; crecimiento rapi do; terre 
nos-húmedos. Alto, 3'0 metros. 

Fresno común (Fraxinus exceJSior).-Pesetas 5 el kilo 
Soporta bien la vecindad del mar. Alto, 30 metros. 

HAYA 
Haya común (Fagus Sylvatica}.-Pesetas 8 •1 kilo. S'! 

a(Ü¡pta en todos los terrenos, exce,pto en los muy húmedgs 
Excelente madera. Alto, de 30 a 35 metros. 

LAUREL 
Laurel (Laurus nobilis).-Pe9etas S el kilo. 

MANZANO 
Manzano silvestre (Malus sylvaticum).-Ptas. lO el. kilo. 

MELOCOTONERO 
Melocotonero (Armeniaca persica).-Pesetas 4 el kilo 

MIMOSA 
Mimosa de Bor blanca (Acacia Julibrissin}.-Pesetas I 

el kilo. Muy ornamental 
MORERA 

Morera blanca (Morus alba).--'Pesetas 15 el kilo. 
PER AL 

PeraJ silvestre (Pyrus sylvaticum).-Pesetas 20 el kilo, 
SOFORA 

Sófora del ]apón (Shopora Jap6nica).-Pesetas 6 el kilo. 
Muy ornamental. Crecimiento rapido. Alto, 25 metros. 

TILO 
Tilo de boja pequeña (Tilia parvifolia).-Pesetas 10 el 

kilo. Terrenos ai"idos y pedregosos. Alto, 25 metros. 
Tilo de Holanda (Tilia grandifolia).-Pesetas 10 el kilo. 

Hermoso arbol para avenidas. Alto, 30 metros. 
TRUANA 

Truana o a!Í'gustre (Ligustrum vulgare}. - Pesetas 6 el 
kilo. Se adapta en toda cla11e de terrenos. Propio para maci
zos y vallas de jardín. 
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Arbu§t·o8 de JardÍn .. ~ ................... ~ ...................................... .. 
Adelfa.-Nerium oleander (h . p.).-Arbusto muy conocido 

por su bonito follaje y preciosas flores. Uno pesetas 4'50. 
Althea. - Hibiscus o Ketmie (h. c.).-Indicada para la 

ornamentación. Floración tardí'l. Uno pesetas 2. 
Bambú.-(h. p.).-Caña ornamental para jaroín. Uno pese

tas 5. 
Brachychiton pupulneum (h. p.).-Muy decorativa. Pre<.i

sa de pocos riegos. De 1'50 a 2 metros, 5 ptas. 
Chamaecerasus nítida (h. p.).-Arbusto de haja perenne 

para vallas y borduras. Apto para el recorte. Uno ptas. 7. 
Cotoneaster angustitolia (h. p.).-Forma manejos alarga

dos, espinosos y compactes. Frutos abundantes anaranjados 
conservando su colorido durante todo el invierno. Uno pe
setas 4. 

Cydonia japonica.-Membriiiero de jardín (h. c.).-Boni
tas flores rojas en la primavera. Uno pesetas 3'50. 

Deutzias (h. c.).-Magnífico arbusto rústica y mtli}' florí
fera. Uno pesetas 2. 

Erythrina crista-gaili (h. c.).-Arbusto de preciosas flo
res roja coral que nacen antes del desarrollo de las hojas. 
Uno pesetas 15. 

Jeringuiiia.-Philadelphus (h. c.).-Bonito arbusto orna
mental poca exigente en riegos. Uno pesetas 2. 

Lagerstroemia indica (h. c.).-Arbusto de flores de gran 
tamaño. Uno pesetas 4. 

Laurel cerezo (Lauro-cerasus) (b. p.).-Recomendado por 
su espléndido follaje y hermosas flores. Uno pesetas ~. 

CONÍFERA S 
Casuarina tenuissima (h. p.). - Rapido desarrollo. Propia 

para avenidas y paravientos. Una pese tas 7 . 
. Cupressus arizonica.-Muy orna•mental por su hermoso 

porte y el tona de su follaje amarillo azulado. Uno pese-
tas 50. , 'd 

Cupressus Macrocarpa.-De aspecte ornamental y rap1 o 
desarrollo. Uno pesetas 2'50. . 

Cupressus Pyramidalis.-Propio para vallas o setos de Jar
din. Uno pesetas 2'50. 

Pícea Excelsa.-Abeto o arbol de Navidad.-Conocido pon 
su elegan~e porte. Uno pe.setas 10. . . 

Pinus Halepensis. - P1no Carrasca, p1 Garriguenc. - Se 
adapta y desarrolla en terrencs calcareos 'Y secos. Uno pe
setas g, 

ARBOLES 
Acacia de bola (b. c.).-Ornamental. Para paseos y ave

nidas. 
De 10 a 12 cms. circunferencia. Una pesetas 6. 
De 12 a 14 cms. circunferencia. Una pesetas 9. 

Ailanthus glandulosa.-Barniz del fapón (h. c.).-Se adap
ta en todos los terrencs, especialmente en los sueltos y 
profundes. Uno pesetas 4. 

Alamo blanco. Populus alba (h. c.) . ....:..Ornamental y rapida 
crecimiento en bordes de estanques, lagos, arroyos y en pa
rajes húmedos. Uno pesetas 5. 

Catalpa bignonioides (b. c.).-Muy ornamental por su her
moso follaje y numerosas panículas de flores. Uno pese-
tas 6'50. ' 

Celtis Australia.-Almez, Iladoner (h. c.).-<Se adapta ten 
todos los terrencs · y especialmente en los arcillo~siliceos 
permeables. Uno pesetas 5. 

Cytisus laburnum.-Falso ébano (b. c.).-Muy ornamen
tal. Se adapta en los terrencs mas ingrates y sólo le perju
dican los excesivamente húmedos.Uno pesetas 3'50. 

Eucaliptos Colossea (b. p.).-.Llega a alcanzar proporcio
nes extraordinarias. Uno pesetas de 3 a 7. 

Eucaliptos Rostrata (b. p.).-Adaptandose en los secanes 

Laurel común.-L;wrus nobilis (h. p.).-Ornamental. Ad
mite el recorte. Uno pesetas 5. 

María Luisa.-Lippia citriodora (h. c.).-Oficinal de hojas 
arornaticas y bonitas flores blancas. Uno pesetas l'SO. 

Mimosa Jongilolia (h. p.).-Racimos cilíndricos de flores 
amarillas. Uno pesetas 5. 

Mimosa Melanoxylon (h. p.).-Arbolito que alcanza los 
4 y mas metros. Flores amarillas. Uno pesetas 5. 

Mimosa retinoides, floribunda (h. p.). - Se cultiva para 
flor cortada. Abundante floración amarillo darada. Uno pe
setas 5. 

Myosporum (h. p.)-Apropiado para vallas de jardín cer
canes al mar. Uno pesetas 3'50. 

Pittosporum (h. p.).-Especiales para jardines de invierno. 
Rivalizan con los naranjos. No les perjudica la vecindad del 
mar. Uno pesetas 5. 

Pbytolacca Dioica (b. p.).-De vegeta.ción rapidísima y 
túpida sambra. Uno pesetas 4. 

Retama de flor amarilla. - Spartium junceum (b. p.). -
Conocida por sus abundantes flores ~marillas, muy aroma
ticas. Uno pesetas 3. 

Retama de flor blanca.-Cytisus albus (b. c.).-Abundan
tes flores blancas. U no pesetas 3. 

Schinus molle.-Falso pimentero, pebrer (h. p.).-Orna
mental e indicada para avenidas. Uno pesetas 4. 

Spiraea (b. c.).-De hermosas flores blancas en racimo. 
Propia para macizos y platabandas. Uno pesetas 1'50. 

EN, MACETA 
Pinus Pinea.-Pino piñonero, Pi vè, pi de llei.-Pino or

namental por excelencia por su forma de parasol. No se 
adapta en terrencs calcareos. Uno pesetas 4. 

Taxus Baccata.-Tejo, Teix.-De follaje muy tupido que 
permite el recorte en sus mas variadas formas. Uno pe
setas 15. 

Taxus bibernica.-Tejo de Irlanda.-De forma piramidal. 
Indicada para el adorno de jardines. Uno pesetas 15. 

Tbuia compacta.-Tbuia de bola.-De su natural desarro
llo toma la forma esférica. Una pesetas 5. 

Thuia gigantea.-Libocedrus d11currens.-De ramas hori
zontales. Una pesetas 30. 

Tbuia orientalis.-Tbuia de C'bina.-.Apropiada para vallas 
de jardín por prestarse al recorte. Una pesetas 4. 

DE SOMBRA 
no le perjudican los terrencs húmedos y compactes. Uno pe
setas de 2'50 a 5. 

Eucaliptos Glóbulos (b. p.).-Uno de los IIIlas cultivades 
por su hermoso aspecte. Uno pesetas de 2'50 a 5. 

Maclura aurantiacea.-(b. c.).-Ornamental para avenidas. 
Admite el recorte y puede utilizarse para setes muy defen
sives. Uno pesetas 7. 

Marronnier o Castaño de Indias.-(h. c.).-Para avenidas 
y centres de macizos, Uno pesetas 5. 

Melia Azedarach (h. c.).-Arbol de elegante porte. Uno 
pesetas 6. 

Tamarix gallica.-Tamarit (b. c.).-Ornamental por su 
porte graciosa y flores rosadas. Uno pesetas 5. 

Tilo de Holanda,--JArbol para avenidas. Uno pesetas de 
6 a 1s. 

Sauce Desmayo.-(b c.).-Ornamental. Para los bordes de 
lagos, estanques IY arroyos o en los parajes húmedos de los 
parques. Uno .pesetas de 4 a 8. 

Sophora japonica (b. c.).-O:t¡namental. Crecimiento rapi
do y copa muy túpida. Uno pesetas 5. 

Sopbora péndula.-Sopbora llorón (b. c.).-Variedad de 
ramas de fo1:1ma desmayo. Uno pesetas 8. 

Nota: Las abreviaciones (h. p.) quiere decir boja perenne Y (h. c.), hoja caduca. 

-------------------------------------CONDICIONES DE VENTA 
Todos los pedidos de ben ir acompañados de su importe, ya sea por 

giro postal, valores declarados, cheque o por transferencia a la cuen
ta corrien te que a nombre de don Raul M .• ~lir, tenemos en los si
guientes Bancos: Bauco Hispano Americana, Ba11co Alemdn Tras
atldntico, Banco Espaiiol de Crédito, Banco Español del Río de la 
Plata, Banco Central y Banco de Vizcaya, todos en Barcelona. 

ENVIOS .... SÉMILLAS 
Las cantidades inferiores a 15 pesetas, se nos pueden abonar en 

sellos de correo, españoles, certificando la carta. 
Pueden enviarse por correo, como muestras, costando el franqueo 

25 centimos de peseta cada fracción de 100 gra mos y el certificada 30 
céntimos, para cada paquete. El peso maximo de cada paquete admi
tido en Correos, es de 500 gramos. 

En cad-a carta de pedido se nos indicara la estación de ferrocarril 
mas próxima a la residencia del cliente, si en ésta no la hubiese, !?a
ra decidir el medio mas económico de efectuar la remesa. Los env1os 
de se mill as en mayores cantidades, se expediran conforme a las vi as 
de comunicación que se nos indique, a porte debido. Casi todas las lí
neas de ferrocarril admiten.paquetes, cuyo porte hasta 3 kilogramos 
asci en de a 1 '75 pese tas y de "3 a 5 kilogramos, a 2'50 pesetas. 

PLANTA. S 
Los frutales injertados, olivos, almendros, vides, plante! de fores

tales y fru tales silvestres, se expediran a GRAN VELOCIDAD a por
te débido, procurando aprovechar las tarifas ferroviarias mas conve
nientes y económicas. Los envíos de plantas de ribera, se efectua
ran en pequeña velocidad, porte flebído. 

Todas nuestr~s mercandas vlajan por cuenta y rlesgo del comprador. Los prerios se entlenden salvo venta o variación 
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ducció regna la mé~ sorptenenl varietat; 
unes plantes s'avencen, altres retarden, de 
tal manera que, durant el cicle productiu de 
la planta, que s'estén d'octubre a juny, sem
pre es poden .tallar carxofes en un 
bancal primorosament . cultivat. So
bre aquest punt s'ha de tenir pre
sent: l,er que el bancal ha d'estar 
sempre net de males herbes; 2.on 
que no s'han de tallar les carxofes 
guies, caps o capses, :fins que les sego
nes, filloles, estiguin ben desenrot
llades; 3.er que les tiges de la pri
mera"collita no s'han de tallar· fins 
que les de la segona comencin a do
nar fruit, a fi que les ferides que ne
cessàriament · s'han de produir en 
tallar l,es primeres, no retrassiñl'e
volució de les . segones; el mateix: 
s'ha de fer amb les terceres, si és 
convenient aprofitar la collita. 

Il. LA PRODUCCIÓ 

Nombre de fruits. - ¿Quan pro
dueix a na mojada de carxofes? Heus 
ací una · pregunta de difícil contes
tació. I es comprèn, perquè ni to
tes les mojades es cultiven amb la 
mateixa perfecció, ni totes tenen el 
mateix nombre de plantes. D'aquí 
ve que, segons uns, s'obtenen d'una 
mojada 7.000 pessetes, segons al-
tres, 5.000 i no manca qui s'aconten-
ta amb 3.000, amb 2.000, amb 1.000 i fins 
amb,i500. Fàcilment es comprèn que el ren
diment d'una mojada de carxofes depèn del 
nombre de fruits i el nombre de fruits, del 
nombre de plantes. Hem dit que en una 
mojada d'un bon cultiu hi entren, per ter
me mig, 6.000 

AGRi:CtJL ttrRA i RAMADERiA 

sant un terme mig molt acceptable, això és, 
que cada planta doni dues collites, cada co
llita dos plançons i cada plançó tres carxo
fes, tindrem que cada planta donarà en una 

Recolecció de carxofes, al I.lobregat 

collita regular dotze carxofes. Aquest càlcul 
no serà rèfutat per ningú, doncs la pràctica 
del cultiu ens diu que per terme mig, cada 
mota de carxofes en el bon cultiu dóna 
vint fruits, quatre guies, caps o capses, vuit 
segones o filloles i vuit terceres o refilloles. 
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varia amb excés. Però totes les coses tehert 
el seu punt mitjà. Quin és el preu mig de les 
carxofes? El preu de la capsa varia de 5 a 15 
cèntims: de 3 a 10 el de les filloles i de 1 a 5 

el de les refilloles. Fixant en 8 cèn· 
tims el de les primeres, en 5 el de 
les segones i en 3 el de les terceres, 
tindrem que les quatre capses de 
cada mota donaran 32 cèntims, 40 
el de les vuit filloles i 24 el de les 
refilloles; total per mota una pesse
ta. Doncs, si una mojada té 6.000 
motes, el seu rendiment econòmic 
s'elevarà a 6.000 pessetes. 

El just preu.- Ningú no negarà 
que són moltes les mojades de car· 
xoferes que al E}aix Llobregat do· 
nen 6.000 pessetes de rendiment, 
però és just confessar que la majo· 
ria, la immensa majoria, no les do· 
nen. La carxofera, com totes les 
plantes de cultiu, té moltes mermes 
ja per l'acció adversa del temps, ja 
per les nombroses plagues que les 
delmen, ara per les deficiències del 
cultiu, ara per la influència nociva 
d'agents ignorats o poc coneguts. 

El cert és que tots els agricultors 
del Delta del Llobregat es dona
rien per enterament satisfets, si po
guessin obtenir de cada una de les 
seves mojades de carxoferes 3.000 

pessetes de rendiment. 
Es veritat que la mateixa mojada els hi dó

na una segona collita dintre del mateix any 
econòmic, de mongetes o de blat de moro, 
que els hi paga o contribueix en gran part, 
a pagar les despeses de les dues collites, amb 

el qual es pot 
afirmar que les 
3.000 pessetes 
de las carxofe· 
res són netes. 
No parlem'deÍs 
beneficis, sinó 
de la produc· 
ció. 

plantes. Doncs 
bé; aquestes 
plantes do!J-en 
dues i fins tres 
collites; per 
consegüent, el 
nombre de 
plantes es du
plica o triplica 
durant el pe
ríode de vida 
de la carxofe
ni. Però enca
ra hem de tenir 
present" que 
cada carxofera 
dóna dos o tres 
plançons en ·ca
da collita; per Camp de carxofes, en pl ena producció, al Pla del Llobrega t 

Ingressos to· 
tals.- Qúant 
rendeix la zo
n a carxofera 
dei Baix Llo
bregat? Ja in
diquem al prin
cipi que el cul· 
tiu de la carxo· 
fera augmenta 
d'any en any i 
és clar que si el tant, el nombre 

de plançons serà ·doble o triple del nom
bre de collites de cada planta. Altrament, 
cada plançó d'óna tres, cinc i fins set carxo
fes o fruits. Del qual es dedueix que, supo-

P1'eu delJruz't.- ro menys varietat es no· 
ta en el fruit, ja'que les capses,· les filloles i 
les refilloles tenen distint preu en el mercat, 
ja perquè el preu mate.ix de cada una d'elles 

éultiu augmenfa és perquè l'exportació anual 
és cada volta·major. Segons' dades proporcio
nades per el Cap de l'estació de Prat de Llo· 
bre2'at, l'any passat es facturaren per dit 
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estació cap a l'estranger, .2.000 vagons amb 
8 milions de qullos. 

La d'Hospitalet facturà. uns 800 vagons i 
uns 200, la de Barcelona; total 3.000 vagons 
amb dotze milions de quilos. 

No és exagerat calcular a un a pesseta el 
quilo de carxofes, el qual dóna un ingrés 
per als cultivadors de carxofes, de 12 milions 
de pessetes. 

Per altra part, la plaça de Barce-lona fa un 
consum enorme de carxofes i a ell s'hi ha
d'afegir el de les altres grans poblacions de 
Catalunya que compren a la plaça de Barce

lona. 
Tot ben calculat, podem deduir qu~ la co-

AGRICULTuRA t RAMADERiA 

Dita de carxofes, bé val 16 milions de pesse

tes anuals. 
El pe1 v indre.- No pot ésser més satisfac

tori el pérvindre d'aquest cuiti u. Cada dia s'o
bren nous mercats a la carxofa, com a la ta
ronja de Llevant, al raïm d'Andalusia, a la 
pruna clàudia i japonesa de Catalunya i Ara
gó. El dia que es restableixi completament la 
normalitat política i econòmica d'Europa, se
rà incalculable el nostre comerç de fruits i 

hortalisses amb l'estranger i un dels més 
productius i remuneradors serà segurament 
el de la carxofa. 

MoDEST H. VILLAESCUSA . 
Propietari-agricultor 
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EL QUE DIU 
Calalunya i les plantes 

medicinals 
Té gran importància i en pot tenir molta 

més encara , l'aprofitament de les plantes 
espontànies remeiere~. 

Són moltíssims els que no han capit la 
transcendència que pot tenir tot quant ateny 
aquesta qües tió. En canvi, si holl! profun
ditza una mica i para esment en l'afer, tot 
seguit es convenç de la seva extraordinària 
importància , tant en er caire econòmic com 
en el social i sanitari. 

Un privilegiat país com el de Catalunya 
que, des de les planúries on desemboquen 

LA PREMSA 
del nou continent. Sense comptar amb 
aquestes, ja ens deien anys enrera els emi
nentíssims botànics Joan Cadevall i Frede
ric Tremols que no era exagerat assegurar 
que la nostra Flora fanerogàmica constava 
ja de més de 3.000 espècies. 

El seny i el treball sempre hac. d'encami
nar-se a -l'aprofitament i millora de tot quant 
ens és ofert per la naturalesa, per a . benefi
ciar les nostres humanes necessitats mate
rials, i no existeix raó per a excusar-nos de 
la deixadesa de no conrear determinades 
plantes medidnals talment com ho fem en 
altres que destinem a la nutrició. 

L 'escàs aprofitament que s'ha fet i es fa de 

els rius a la-mar, s'enlaira en superbes serra- la Flora espontània i la indiferència qu~ 
lades, com les del Cadí, del Puigmal i de les . hem sentit per les plantes remeieres conrea-
Maleïdes, assolint altituds superiors als 3.000 
metres; que té la més completa variabilitat 
en plinures'i accidents orogràfics; que quant 
a constitució està dotat de les més diferents 
formacions geològiques, i que com a corol:la· 
ri compta amb terrenys de la més variada 
gama en composicions químiques; que ens 
ofereix pròdigament vessants a plena llum 
i obagues on no s'endinsa el sol en tot el dia; 
que té extensions abruptes, rocoses i de se
cà, com en té de fèrtils, frescals i regables ... 
no pot menys que comptar amb una Flora 
rica i abundosa. 

Les exploracions tostemps practicades per 
tècnics eminents i aficionats, confirmen l'e
xistènci a àdhuc de plantes que havien sem
?lat exclu_siva ment africanes i alpines o sigui 
d'espèçies ·i varietats que sols es dqnen en 
països ç·àlids ·i abrusats pel sol o en regions 
glaci_als, c6bertes per geleres i congestes. 
Tant és així qu~ tenim fonament pera creu
re que· gairebé totes les espècies europees 
P?drien aclimatar·s~ a Catalunya: i àdhuc 

bles, significa el menyspreu o malversament 
d'una part de riquesa que creiem digna 
d'ésser aprofitada i que indubtablement 
aprofitarem el jorn en què :t¡xarem atenció 
·en els rendiments que podria pr'oduir. 

Gràcies a la inesgotable empresa i mai no 
fallida laboriositat catalana, molts paratges 
de la nostra terra, abans abruptes i pedre
gosos, han estat transformats en terrenys 
productius, comparables a jardins, la confir
mació dels quals, sense regateigs, ha fet 
l'adagi castellà en pregonar que el catalan 
de las piedras saca pan. Ço que deixem 
dit, ens relleva de demostrar la certesa, del 
fet, però, com a exemplaritat, entre els mil 
i un casos que podríem esmentar, ens plau 
apuntar-ne dos, com a botonets de mostra; 
El primer d'ells, retreient la gegantina tasca 
feta en pocs anys pel genial Manuel Raven
tós i Domènech, suara traspassat, qui amb 
~n seny, empenta i constància benedictins, 
operà un miracle veg~tatiu en les terres llei
datanes de là immensa partida de Raymat i 

síssirna plantació i important industrialitza• 
ció del p_elitre, _per a -usos .insecticides, la 
-qua-l és muntada en gran. escala·i amb èxit 
sempre creixent, en les estèrils terres com
preses entre les serralades de Brufag.anya, 
Plana de Co!:)a i Querol, gràcies a la inicia
tiva i dir~cc_ió tècnica de ] osep M~ria Ro
vira, pvre. 

Temps era temps que almenys en les con
trades muntanyenques hi ,havia qui r ecollia 
una migrada part de les plantes remeieres 
que ens ofereix la naturalesa; tot i qu~ això 
solien- .fer-ho a estones perdudes, -dones- i 
mainada, que ignoraven els cicles ve
g~tatius . de les espècies, no distingien les 
varietats, · no es preocupaven del moment 
adient per a fer l'arreplega, ni de la forma 
d'assecar i conservar els vegetals; tot i amb 
això, tenien la venda assegurada per aLmer
cat interior; i fins plovien en .gran les coman
des des de l'estranger. Però, el que és avui, 
amb la transtormació general que ha sofert 
el món, des de la destructora guerra europea, 
i amb l'augment gradual dels cost dels jor
nals,larecolecció de plantes medicinals ha so
fert una tal minva, que gairebé seria el cas de 
confessar que se n'ha perdut totalment l'ha
bitud, i els pocs vegetals espontanis que es 
cullen no tenen la presentació que haurien 
de tenir, ni la riquesa de· principis actius 
exigibles, ni l'estima comercial que podrien 
assolir. 

N'hi hauria prou amb fullejar revistes re
lacionades amb drogues i productes químics 
per ass<:tbentar-se que cada dia i des de l'es
tranger, consolats, cambres de comerç, far
macèutics i adrogqet$, demanen relacionar· 
se amb exportadors del ·nostre país, per tal 
d'aconseguir la tramesa d'herbes remeieres. 
En un dels darrers números _ de la revista 
Exportación que s'edita sota -~1 p<;J.tronatge. 
de la Direcció general del Comerç ctel Mi· 
nisteri d1Agricultura i Indústria, hem vist 
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que passaven d'una- d<;>tzena les cas~~ com er· 
cials d'Alemanya, Austria, _ Txecoeslov~· 
quia, Hongria, Polònia, Iugoeslàvia, Estats 
Units d'Amèrica, ·etcètera, que sol:liciten 
comprar plantes medicinals. 

Altrament, 'les importacions.d'herbes i de
rivats d'aquestes, tals com essències, extrac
tes i alcaloides són tan voluminoses que re· 
presenten una quantiosa expatr-iació de mo
neda espanyola, que al mateix temps que la 
fugida d'un riu d'or, ·és la confessió .d'una , 
deixadesa en l'aprofitament de plantes es· · 
pontànies, en la tasca d'aclimatació g'altres, 
en la manca d'empreses per a fer conreus i 
d'implantar industries que transformin la 
matèria prima, que podríem te_n_ir .a -1~ _mà. 

El nostre bon a~icJosep ~_<l;l;>!eg~t i: ~ov~~
ra, actiu p_resident del Col:legi Pr~vindal-· 
d'Apotecaris, . ha publicat nombrosos tr-e· 

molles d'americanes, .principalment del sud jurisdicció d'Alpicat. Un altre cas és l'exten- . balls, originals i traduïts, predica11t en pro 



àel tema que ens ocupa, i àdhuc ha intel!tat 

la iniciació del Jardí Botànic en un dels pa

ratges de la meravellosa muntanya de les 

llums i aigües, durant l'Exposició de 1929. 

El proppassat setembre, en una conferència, 

el degà de la Facultat de Farmàcia de la 

nostra Universitat, el dilecte amic doctor 

Josep Deulofeu i Poch, tot glatint la catala

nització dels estudis superiors, també es do

lia d'aquest deplorable estat de coses, ultra 

proposar la utilització d'algun dels Palaus 

de Montjuïc per a Facultat, car així podria · 

crear-se al seu entorn· l'anhelat Jardí Botà

nic que, al mateix temps que "facilitaria l'es

tudi i fomentaria l'afició a la divulgació de 

conreus medicinals, donaria als parcs nous 

aspectes decoratius. 
Ara que amb l'Estatut se'ns reconeix part 

de l'autonomia, és hora d'encendre la fornal 

dels anhels, per a reprendre de bell nou en 

forjar una Catalunya rica i plena, i no cal dir 

com ens seria plaent que la Generalitat fes 

seu aquest afer, encarregant a una o a diver

ses ponències de reconeguda solvència tèc

nica l'estudi complex de tot el que ateny al 

problema. 
Caldria aplegar tots els coneixements per 

a divulgar i despertar l'afició a tot quant es 

relacioni amb les plantes remeieres espontà

nies, cultivables o de · susceptible aclimata

ció; espècies i varietats en ús; parts que se'n 

poden emprar, ja en si o per a l'obtenció 

d'extractes, essències i alcaloides; moment 

propici de la recollida per a cada varietat, 

segons el desenvolupament i la màxima 

consecució de riquesa en principis favora

bles actius; tècnica de recol:lecció, asseca

ment i conservació, etcètera, així com també 

el que ateny a la implantació q'indústries. 

químiques, per a l'obtenció de productes de

rivats. 
La conseqüència de tot això fóra d'arre

plegar part de la Flora que deixem perdre, 

aprofitar terrenys avui no cultivats, facilitar 

canvis de cultius, i minvar els estralls del 

greu problema dels sense-feina. Al mateix 

temps ens redimiríem, en part, de la impor

tació estrangera creant una producció re-
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disposa de la part forestal-s'imposés amb la 

fe i l'entusiasme que mereix tot quant ateny 

a plantes remeieres, s'aconseguiriFL naciona

litzar la seva producció, comerç i indústries 

que se'n deriven, fent excel:lir les unes i les 

altres, damunt les similars de tot el món. 

jAUME TORRAS I LLOPART 
Apotecari 

De La Veu de Catalunya 

• • • 
·Catalunya cooperatista 

Durant aquests darrers mesos, en els 

quals, en diverses comarques catalanes, han 

sorgit incidents i diferències entre els pro

pietaris de les terres i els rabassaires, maso

vers i parcers d'aquestes terres., s'ha palesat 

que, en els indrets on funcionava alguna 

cooperativa ben portada de producció, en la 

qual convivien els uns i els altres elements, 

gairebé no es suscitava cap incident i que, 

en el cas de produir-se'n, es limitava a la 

discusió assenyada, que acabava general

ment en una amigable composició. L'espe

rit d'odi i venjança era, en aquests pocs ca

sos, totalment absent. 
Podríem esmentar, per a refermar aquesta 

-constatació, les comarques en les quals ac

tuen amb positiva eficàcia els Sindicats 

Agrícoles de Borges Blanques i Guissona. 

Això ens indica que el cooperativisme en 

l'agricultura, a Catalunya, produeix exacta·

ment els mateixos efectes que en la majoria 

dels països on aquest moviment sociaJ. pro

gressa de dia en dia. 
Es evident que hi ha diverses menes de 

cooperativisme; que trobaríem, ací com 

arreu del món .. cooperatives neutres o con

fessionals, ben portades o simplement guia

. des per un esperit excessivament egoista i 

utilitari, que les fa extraordinàriament anti· 

pàtiques; -però el nostre país, en aquest as

pecte, és avui un vertader camp experimen

tal on uns pocs esperits assagen constant

ment idees que un dia o altre caldrà recollir 

per a confrontar aquests esforços amb les 

transf-ormacions socials que han originat els 

muneradora que ens augmentaria l'exporta- experiments que a l'estranger, en aquest 
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de la nostra ruralia, dins ei camp coopera

-tiu, més ens enorgullia, en un sentit d'avenç 

social que, de realitzar-se .com ve planejat, 

per aquest sol fet, la nostra-terra es posaria 

a la davantera dels països en els quals s:ha

gin realitzat innovacions dignes d'ésser es

tudiades, confrontades i imitades. 

La idea bàsica de la transformació consis

teix en la liquidació de totes les aportacions 

de numerari amb interès, substituint-les 

amb altres aportacions sense premi, raó pro

porcional de la · propietat rústica dels fu-

turs socis del Sindicat en projecte. Pel sol 

fet d'aquesta aportació, els arrendataris i 

parcers, sense desemborsament de cap me

·na, podrien esdevenir socis, amb el com

promís només de servir i de servir-se, en tot 

i per tot, del Sindicat. 
Al marge dels beneficis que aportaria 

l'obra sindical, es preveuen diversos mitjans 

d'afavorir els associats. Tal com la d'oferir 

una indemnització a la família de tot soci di· 

funt (5.000 pessetes), sense que el membre 

hagués satisfet prima de cap men~. 

Aquesta transformació simplifica total· 

ment les operacions del Sindicat, perquè la 

Gerència, a l'avançada, sabria sempre el que 

donarien o necessitarien els socis. L'oferta 

d'adobs a baix preu, com la que realitza a

quest any alguna casa que ofereix amoníac 

a Calaf, Sant Guim, etc., a quatre pessetes 

menys per 100 quilos que a Barcelona, no 

tindria cap eficàcia. El sistema danès que 

empraria aquest Sindicat, anul:laria tota ma

niobra. 
Es de desitjar que aquests bells propòsits 

es realitzin per la transcendència social que 

tindran en aquella comarca i en les veïnes. 

Gràcies a aquestspioneers, Catalunya cop· 

sarà integralment els beneficis de la coope

ració. 
En vigílies de posar en vigència l'Estatut, 

són doblement meritoris aquests treballs. Es 

per aquest camí, i cal que ho meditin bé els 

nostres propietaris agrícoles, que a la nostra 

ruralia tornarà, no solament la pau i el be

nestar, sinó també l'orgull, el respecte i la 

glòria. 
RAMON ROCA 

ció. I ens posaríem al pla que ens correspon mateix sentit, s'inicien, creixen i finalment De El Mati 

i que ocupen França, Itàlia, Anglaterra,. 

Alemanya, la mateixa Rússia, Estats Units 

i d'altres nacions. 
La prosperitat i independència en l'ordre 

econòmic, sanitari i social, fa que Catalunya 

que té a l'abast un sol, clima, terrenys i 

altituds tan favorables com envejables, exi

geixi un esforç. 
La classe farmacèutica catalana té homes 

volenterosos i capacitats per a col:laborar 

amb 9-ltres estaments, en aquesta tasca, si 

més no_, per a empendre-se-la i fer-la reeixir. 

Però, s_i la G-eneralitat de Catalunya- que 

s''.arüculen. 
Suara, precisament, hem constatat dos ca· 

sos: l'un, damnable, puix que tendeix a llan

çar per la borda del moviment cooperatista 

els elements sense reserves, que no poden 

avançar sumes, és a dir, que no tenen crèdit 

a mà, i l'altre orientat en un sentit totalment 

oposat, és a dir, d'exigir als elements més 

poderosos un sacrifici a favor dels menys 

afortunats.. 
En aquest segon intent, útil a la posteritat, 

es tracta no de res més que de liquidar una 

de les inst.itucions cooperatives més fermes 

• • • 
La repoblació forestal 
Una de les qüestions més interessants i de 

més dramàtica urgència que han de presen· 

tar-se al legislador català que actuarà prò

ximament, és el de la repoblació forestal de 

les nostres muntanyes. No és una qtiesti6. 

social, d'aquelles que colpexen furiosament 

l'atenció pública, però té una terrible impor· 

tància amagada que no la fa negligible ni 

massa ajornable. Si els nostres legisladors 
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tenen consciència del seu comès i de la seva 
responsabilitat, hauran de dedicar a la repo· 
blació forestal, una atenció preferent. 

Molts dels corrents superficials d'aigua 
que solq ueo les nostres planes i formen les 
valls que devallen de muntanya no són 
constant.s ni regulars i d'això se'n ressenten 
l'agricultura i la indústria fonamentades en 
la normal existència d'aquests rius i rieres. 
Part de les nostres muntanyes, abatuts els 
boscos, mostra al nu la roca de la qual és 
composta, puix que la terra sense arrels que 
la retinguessin ha estat emportada rostos 
avall. Així, la humitat que abans era sostin
guda o estimulada a les altures, ja no in
flu eix en el repartiment de les nostres plu
ges, les fonts minven i els corrents coneixen 
tes intermitències a què obliguen les tem
pestes originades pels agents atmosfèrics. 

Si hi hagués en les muntanyes on s'ali
menten els nostres rius i rieres una estesa 
de bosc que protegís la regularitat de les 
fonts i del repartiment fluvial, l'agricultura 
de regadiu i part de la indústria se'n benefi-
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ciarien i potser fins foren estimulades vers 
una creixença. A més a més, els boscos 
desapareguts no solen significar sinó un sa
crifici d'arbres; poques vegades s'arrebassa 
la terra per a preparar-la per un conreu i 
grans esteses de terreny es converteixen en 
garriga erma, o sia, en riquesa perduda. I el 
bosc, ultra productor de la regularitat dels 
corrents d'aigua, és una riquesa evident, pe
rò a explotar amb seny i mesura. 

A França es tracta amb rigor la protecció 
als boscos. No se'n pot tallar cap sense una 
especial i expressa autorització del govern i 
aquesta és costosa d'obtenir. 1, per aquest 
motiu, els dos vessants del Pirineu tenen 
una fesomia distinta i les planes que s'hi 
arredossen mostren un regatge diferent . 
Cal, doncs, a la nostra Catalunya, on tota la 
terra ha de donar profit, vetllar pels pocs 
boscos que resten i anar a una intensa polí
tica de repoblació forestal. Ho reclama im· 
periosament la nostra necessitat més viva. 

L. C. DE R. 
De Diari de Vzc 

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

RECERQUES 
El vi dels nostres avantpas

sats 
Nostres avantpassats coneixien moltes me

nes de ceps. Aleshores les vinyes rebien les 
més grans atencions; tots esmerçaven llurs 
activitats i no hi planyien les despeses per 
tal d'obtenir les millors plantes, escollint les 
terres més adients per al conreu dels ceps, 
posant molta cura en no barrejarne le? me
nes, perquè cada una d'elles conservés les 
pròpies qualitats. 

Generalment els ceps es plantaven sense 
guardar simetria, però amb distàncies sufi
cients per a poder treballar els intèrvals. La 
vinya tant es criava sense puntals com tam
bé hi havia qui l'apuntalava i en certes con
trades era emparrada pels arbres, salzes, 
oms i freixes. A aquests arbres se'ls hi do
nava una alçada de 50 a 60 pams i en les re
gions més caloroses, fins a 100 pams. Es 
creia que la bona qualitat del vi depenia de 
l'alçària dels ceps; aquesta teoria però no 
tardà a desacreditar-se, com. ho recorda el 
famós Ambaixador de Pyrrhus, anomenat 
Cinées, el qual a la vista de les vinyes d'Ari· 
cia exclama: 

-No m'estranya que el vi d'aquesta terra 
sigui tan aspre si la seva mare l'heu penjada 
tan alt. 

Certs països torçaven la cua dels rrums 
uns quants dies abans de collir-los, després 
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d'haver tret els pàmpols que els hi feien om
bra, per tal que s'assoleiessin. Aquesta ma
nera de fer encara es conserva a Xipre i a 
Cançlia, com també a Hongria, en les vinyes 
que produeixen el famós Tokai. 

Els nlims que no deixaven assoleiar, els 
premsaven desseguida · d'haver estat collits 
i una volta trepitjats, els mostos anaven a 
parar al cup, les parets dels quals solien es
tar revestides de guix. Quan la brisa ja no 
rajava, es repremsava i el vi que en sortia 
es posava a part, ja que era menys estimat i 
-solien beure'l després d'aigualir-lo. 

Les premses eren molt senzilles, les més 
antigues formaven uns engraellats de fusta 
que cobrien un piló, el qual es movia amb 
unes cordes que apretaven la verema. Des
prés les premses anaren prenent una forma 
menys barroera i s'hi aplicà el caragol. 

El vi del primer raig era, com és natural, 
el més estimat. Es mesurava i es guardava 
fins a l'estiu, aleshores es deixava assoleiar 
durant uns quants dies, amb el qual s'acon
seguia que no fermentés i que es pogués 
conservar un altre any o més. 

En certs llocs, el vi, el portaven al mar, 
del qual prové el nç¡m de Kassite, que dona
ven els grecs a aquests vins. Creien que 
fent-ho així, envellien més depressa i que 
quedaven més perfumats. 

Els vins de classes més inferiors també es 
cuidav~n molt i eren objecte de diferents 

composicions. Quan hom s1assabenta pe1s 
antics autors del nombre de substàncies que 
s 'afegien al vi, no sap si es tracta de cellers 
o de rebotigues d'apotecari: la pega, la tre
mentina, les flors dels ceps, les baies de sali
quer, les fulles del pi, les ametlles amargues 
i una pila de plantes més o menys fortes 
eren les substàncies que ordinàriament en
traven en la seva composició. 

Quan volien corretgir l'acidesa es servien 
de la creta (carbonat de calç), de la llet, d'os
tres aixafades, de guix, de glans torrades; 
de les pinyes del cedre, etc. A voltes intro
duïen en el vi ferros roents o bé teies ence
ses .... 

I d'a,ixò en deien vins purs; i eren els fa
mosos brous que bevien els nostres avant
passats. 

• • • 
Vaques lleteres alimentades 

amb patates 
Segons unes experiències portades a ter· 

níe amb tota cura, poden dar-se a les vaques 
lleteres fins a 15 quilos i mig de patates cada 
dia, patates sanes, crues o cuites. Unes ex
periències comparatives amb les remolat
xes, han demostrat que una ració màxima 
de remolatxes (15 quilos per vaca i per dia) 
pot ésser substituïda per una ració de pata
tes amb igual valor nutritiu. 

La ració de patates sembla no obstant que 
redueix com a cosa d'un litre el rendiment 
de llet, si bé aleshores conté més matèria 
grassa. 

Cap diferència no s'ha pogut notar entre 
l'efecte de les patates crues o cuites. 

Aquests són en conclusió, els resultats que 
han donat els experiments. 

• • • 
Mane1·a enginyosa d'identi

ficar les persones 
A propòsit de la identificació d'en Gurgu· 

loff, l'assassí del President de França, s'ha 
obseç.vat que són molts els estrangers que, 
amb documents falsos d'identificació viuen 
amb noms suposats, el qual dificulta les re· 
cerques de la policia quan esdevenen fets 
criminosos. 

Es cita el cas d'un pseudo·eclesiàstic que 
va ésser detingut per un delicte de poca im
portància. Portava les butxaques plenes de 
documents que el recomanaven, els quals 
no bastaven per a convèncer el jutge. El 
jutge no trobant la manera de lograr la veri
table identificació de l'inculpat, tingué la 
pensada de recón:er a un eclesiàstic autèn
tic, el qual a la seva presència feu certes 
preguntes d'ordre professional a l'inculpat. 

-Si vós sou capellà, li digué, reciteu-me 



la fórmula de donar l'absolució. El pseudo
capellà no en sabia ai un mot. 

I diu un amic del poble. ¿Perquè hom no 
s'assegura si Gurguloff és realment metge 
posant-li al davant un doctor en medicina, 
que amb poques preguntes descobriria el 
que hi ha de cert en el que, referent a la pro
fessió del criminal rus, ell mateix assegura? 

• • • 
L'antiguitat de la cervesa 
L a ciutat belga de Mons, es disposa a ho

norar a Anton Clesse, conegut amb el nom 
de Rei de la cervesa, títol que se. li dóna no 
perquè en bevés molta, sinó per ésser-ne un 
gran panegirista. 

Clesse ens fa saber que es beu cervesa 
des dels temps més llunyans. Heredot, Dio
rot de Sicilès i Aristòtil ja en bevien. En ve-
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sota teulada, ja a l'aire lliure, sense alterar
se ni amb la pluja ni amb el vent. 

Les instruccio11s que l'esmentat agricultor 
dóna per a conrear el giraumont, es resu
meixen com segueix: 

Sembrar a les primeries del mes de març, 
colgant 3 ó 4 llavors en sots fets amb l'aixa
da a 3 ó 4 metres de distància un de l'altre, 
fent les passades separades també per altres 
tres metres. Les llavors es tapen amb poca 
terra, cobrint-les amb una mica de palla per 
a protegir-les dels vents i dels freds. Mentre 
dura el període vegetatiu o sigui els mesos 
d'istiu, es donen dues esmajencades i les 
plantes s'escapcen quan es considera que 

porten el~ fruits que poden alimentar. Aques
ta carabassera és notable per la feina escas
sa que exigeix; prospera per tot arreu on les 
altres s'hi fan bé. Els vapors aquosos de la 
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nit, li són suficients per a desenvolupar-se. 
Els fruits del giraumo11t adquireixen di

mensions extraordinàries. Si al sembrar-lo 
es posa una mica de fems a prop de les lla
vors, com sol fer-se amb els melons i sín
dries, l;¡t producció en queda altament favo
rescuda. El valor alimentici de la carabassa 
de turbà sobrepassa el de la remolatxa far
ratgera. La manera de donaria al bestiar es 
redueix a trinxar-la. Quan vol suministrar
se per engreixar, s'hi afegeix grana mòlta, 
segó o bé turtós. El comunicant aconsella el 
conreu del {!,iraumont entre les fileres d'oli
veres, ja que les feines dedicades a a
quests arbres, serviran també per a la cara
bacera. Ell mateix, creu que el giraumont 
hauria d'estrendre's per tot arreu on fructifi
quin les seves congèneres, doncs constitueix 
un gran recurs alitnentici per al bestiar. 

ritat que la que paladejaven no s'assembla- .......................................................................................................................... .. 

va gaire a la d'avui, doncs, en aquell temps, 
es desconeixia el llúpol, o més ben dit, la se
va utilització, que fins al segle IX no tingué 
lloc en el Continent i al segle XVI a Angla
terra, en el Regnat d'Enric VIII. 

Abans s'aromatitzava la cervesa amb gi
nebra, que li donava un altre gust i s 'altera
va desseguida. Com que no tenia agúant, no 
es transportava gaire i no era com avui que 
se'n beu en tots els països. 

• • • 
El giraumont, excel·lent far

ratgera de recurs 
Amb la cria i engreix del bestiar, cal per as

segurar l'èxit, poder comptar amb reserves 
farratgeres durant els mesos de tardor i a l'hi
vern. Els criadors de bestiar del Nord d'A
frica i sobretot de Tunis, posseeixen una · 
magnífica farratgera que els permet atendre 
dita necessitat. Aquesta planta és Ja que els 
naturals de Tunis anomenen giraumont, una 
espècie de carabassa que pren un gran des
envolupament. Un agricultor d'Enfida, do
nava compte fa poc a la Societat d'Agricul
tors d'Alger, dels exceHents resultats que 
en treu en terra de secà, per alimentar els 
bous, els moltons i els porcs. Set plantes de 
l'anomenada carabassa, diu, li permeteren 
recollir 300 quilos d'aliment, del qual els 

moltons s'en senten força dalerosos. 
Les terres que millor es presten al conreu 

de la carabassa de turbà o de gorra tu1 ca, 
com també se l'anomena, son les sorrenques 
i esponjoses, de molt de fons. 

El conreu és sumament fàcil; no es dife
rencia del de les carabasses corrents, si 
bé per les seves condicions el permet en 
les terres que no es reguen. Es una plan
ta molt rústega i posseeix la gran qUalitat 
cte conservar els fruits fins un any, ja sigui 

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

NOTES INFORMATIVES 
La nostra producció oliva

rera 
En la producció d'olis d'oliva, Andalusia 

ocupa el primer lloc. La segueixen en impor
tància Aragó i Catalunya, que hi dediquen 
150.000 hectàrees. 

En les zones olivareres, són cada dia més 
nombroses les fàbriques que s'estableixen 
muntades amb gran perfecció per a l'elabo
ració dels olis, prenent amplitud les de ca
ràcter cooperatiu, que per l'interès dels agri
cultors convindria que es generalitzessin, 
com a mitjà d'obtenir aquests tots els bene
ficis que ara s'han de repartir entre els colli
ters i els industrials. 

.L'oliver ar, a Espanya, es calcula que ocupa 
1.817.000 hectàrees; 270.000 es conreen asso
ciades a altres plantes i les restants exclusiva
ment dedicades a l'olivera, aquestes fruc
tificacions s'obtenen per el consum direc
te 439.000 quintàs i les demés a oli; mit
jançant l'acció de premses i amb dissolvents, 
com sulfur de carbó i clorurs de metilè, per 
a extreure l'oli de les remoltes. 

L'oli que en l'actualitat es produeix a Es
panya, s'elabora en gran part seguint els sis
temes més perfeccionats, superant als olis 
de França i d'Itàlia, apreciats fins fa poc com 
els millors. Prova de la superioritat dels que 
s'obtenen a Espanya, és llur reduïda acide
sa, que queda limitada al 0'5 i fins a 0'2. amb 
una flaire tan sobressortint, que no és su
perada per els millors olis dels països de més 
fama. 

S'elaboren a la nació espanyola 12 milions 
de quilos d'oli de remolta, que es dedica en 

la seva quasi totalitat a la producció i a la fa

bricació de sabó. 
En l'economia nacional l'olivera hi figura 

com una de les més essencials i importants 
fonts de riquesa, que per la seva quantia i 
solidesa es fa necessari mantenir i ampliar. 
Amb dificultat podrien assenyalar-se altres 
conreus més estables, segurs i productius 
que els de l'olivera. Aquest, el de l'alzina su
rera i el del garrofer, haurien de merèixer 
tota l'atenció i el favor dels governs, doncs 
llur prosperitat es la millor garantia que pu
guin assolir els pobles d'avui i els de les ge
neracions venidores. Dels temps més llu
nyans anteriors a l'època cristiana, hi vénen 
trobant els naturals de les terres ibèriques 
els més segurs recursos per a llur sosteni
ment i vida; tot el qual porta a tenir-la d'es
timar com el tresor més gran que càpiga 

posseir. 
Atenent-nos a aquestes consideracions, 

hem de fer tots els esforços per tal d'afavorir 
tant com es pugui tan essencial modalitat de 
l'economia agrària nacional. 

• • • 
Orientació de la producció 

viníçola 
El decret del Ministeri d'Agricultura inse

rit a la Gaceta, disposa: Que com a base d'or
denació de la producció vinícola espanyola, 
sanitament i defensa de nostres brous, s'es
tableixi el règim de denominacions d'origen 
dels vins, qus s'aplicarà en el terme màxim 
de quatre mesos, dictant-se le10 normes que 
fixin les condicions que els vins hagin de 
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reunir per estar compresos en un a denomi

nació com ú d'origen. 
Les comarques que a llurs vins vulguin 

a plicar un nom propi geogràfic, deuran pro

posar -ho a l Mini steri d'Agricultura, Indús

tria i Comerç, mitjançant la creació d'una 

junta comarcal reguladora de la denomina

ció vinícola corresponent, de la qua l forma

ran part el Director de l'Estació E nològica, 

un r epresentant de la Cambra Agrícola, 

dels difer ents sectors in ter essats i de les as

sociacions de viticultors, criadors i exporta

dors de vins , amb domicili a la Comarca. 

Les juntes r eguladores demarcaran la co

marca que hagin d'utilitzar el nom del qual 

es fa r eferència; les dites juntes faran una re
lació detallada dels Municipis, termes i zo

nes que es vulguin incloure dintre de la de

nominació, d'acord amb les normes generals 

que es fixen en la disposició del qual fa refe

rència l'article segon i a proposta de les con

dicions que han de reunir els vins per a po

der utilitzar el nom de la comarca. 
La Junta Reguladora esco~tarà les opi

nions dels pobles interessats, fent constar 

en l'informe que dirigeixin al Ministre d'A

gricultura, Indústria i Comerç, les opinions 

de cada poble. Els pobles nomenaran llurs 

representants per conducte dels Ajunta

ments. 
Vistes les propostes, el Ministeri decidirà 

les demarcacions i les característiques dels 

vins amb dret a utilitzar el nom geogràfic 

corresponent. 
A comptar de la publicació en la Gaceta de 
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les degudes condi cions i les qu alitats qu e ha 

de mantenir la reputació vinícola espanyola 

feta a base de noms acreditats en el mercat 

mundial. 
La Direcció d'Agricultura dictarà les ne

cessàries disposicions per a la propera im

pl antació d'aquest servei. 

• • • 
L'irnpost del 

Sindicats 
Timbre i els 
Agrícoles 

Per la importància que per als Sindicats 

Agrícoles té l'article 203 de la nova Llei del 

Timbre, el transcrivim a continuació: 
•Articulo 203. Quedau exentas del im pues

to por sus li bros y toda clase de documenta

ción de orden interior, pero no por los actos 

y contratos con terceras personas, las Sacie

dades y Asociaciones dedicadas a la ense

ñanza o a la beneficencia, sin otros fines, y 

las Cooperativas de crédito, consumo, pro

ducción o socorro mútuo, formadas exclusi

vamente por obreres, siempre que los Esta

tutes o Reglamentes de unas y otras no 

autoricen, ni su contabilidad acuse la atribu

ción de intereses, beneficies u o tro cualquier 

Jucro a los socios o a los administradores, ni 

aún en el caso de disolución. 
Se declarau subSistentes, por establecer 

las leyes que a continuación se expresan, 

las excepdones siguú~ntes: 
Primera.-Como compren dido en la ley de 

Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906 

y en la de Pósitos de 23 de igual mes y año 

Pla de la Calrria del Montseny , el Consell de 

la Generalitat de Catalunya, ba pres els 

següents acords:. 
I.-La zona del Pla de la Calma- d'inte

rès per al turisme- que ha d'ésser objecte 

d'una restauració forestal, qued~rà delimi

tada en -la seva vessant occidental per la 

corba de nivell de cota 1.100. metres fins el 

lloc conegut per Corral de la Çortada al 

nord del Pla de la Calma, on el perímetre 

deixarà aquella corba de nivell per a tornar 

a trobar-la una volta travessada en línia 

recta la divisòria per Coll Ventós; altra volta 

tornarà a seguir 1.100 metres per sobre dels 

barrancs Sot Fosc, Sot del Basau i Sot del 

Cafè, saltant la corba de cota 1.200 metres a 

la Font de Ginebré per a continuar coinci

dint amb dita corba i tornant al Puig Nau

ran, fins a l'origen del Torrent de la Pome

teta on torna a baixar alà línia 1.110 metres 

per a ·tancar el perímetre . 
. Il.-Dintre de la susdita ·zona es delimita

rà pel Servei Forestal de la Generalitat, 

d'acord amb la seva aptitut, els terrenys 

que han de reintegrar-se al cultiu agrícola, 

els que han de conservar-se com a camps 

de pasturatge i finalment els que :han d'és

ser objecte d'una repoblació .forestal. 
III.-Es procedirà igualment per el Servei 

Forestal a gestionar amb els propietaris dels 

terrenys enclavats en la zona, la seva coope

ració econòmica en els .treballs de repobla

ció, cooperació que fixarà en definitiva el ca

cl.cter i la forma en la qual la Generalitat 

efectuarà els treballs després de redactat 

la resolució, els productors, elaboradors, co- '(artículos cuarto y sexto), estan exentos del ·· per dit Servei, el corresponent projecte. 

merciants, criadors i exportadors de vins Timbre: - IV.-De comú acord el Servei Forestal i 

amb el nom que correspongui a la comú de

nominació d'origen acordada i que d'alesho

res ençà no puguin utilitzar-lo, tindran el ter

mini d'un any per a donar sortida als pro

ductes que tinguin en els magatzems. 
Als efectes de la Convenció de Madrid del 

14 d''ibril de 1891, es comunicarà als països 

que firmaren dita Convenció les disposi

cions d'aquest decret, a fi que prenguin 

les oportunes disposicions per a què en el 

successiu no puguin ésser aplicades les de

nominacions d'origen més que als vins que 

hi tinguin dret. 
Es sol-licitarà que ostentin una denominació 

d'origen espanyol, que exigeixin un certifi
cat d'origen estès per l'Estació Enològica de 

la comarca corresponent o per el Centre que 
disposi la Direcció General d'Agricultura. 

Durant el període transitori i èntre tant que 

es vagi donant compliment a les disposicions 

del decret, les Estacions Enològiques o- les 

Seccions Agronòmiques corresponents, lliu
raran als efectes del comerç exterior, els cer

tificats que acreditin que el vi exportat s'a
justa a les característiques amb la denomina

ció que porti, si a judici de dit centre reuneix 

a) Los Sindicatos y Pósitos en su consti

tución, modificación o disolución. 
b) Los actos y contratos en que interven

gan como parte la personalidad jurídica de 

los mismos, constituídos y registrades, en 

forma, siempre que tengan por objeto direc

te cumplir, según sus respectives Estatutos 

o Reglamentes, fines sociales de los enume

rades en las leyes citadas. 
Estas exenciones, que nunca podran ex

tenderse a mas casos que los taxativamente 

enumerades en los apartades anteriores, ce

saran para las Asociaciones que el ministe
terio de Hacienda, oído el de Agricultura, 

declare constituídas para fines diferentes en 
los que las caracterizan, aunque tengan apa

riencias de tales•. 

• • • 
La repoblació foreslal del 

Montseny 
Del resultat de les gestions portades a cap 

per la Cas~ del Vallès, amb relació a la ini· 

ciativa de l'Agrupació Excursionista de Gra

nollers a favor de la repeblació ·forestal: del 

la Direcció d'Obres Públiques de la Genera

litat, a Barcelona, estudiaran la possibilitat 

d'impulsa-r la construcció d'una via de co

municació que dongui satisfacció a les neces

sitats actuals i futures de la comarca i que 

permeti la ràpida execució dels treballs . 

• • • 
Nou ramal del Canal d'Urgell 

Era una necessitat verament sentida per 

als agricultors de la comarca urgellenca la 
inauguració del Canal auxiliar, ja que podrà 
fecunditzar en endavant una extensió 

d'unes vint-i-tres mil hectàrees, amb un 
augment mig de producciò que es calcula 

en deu milions de pessetes anyals. 
Fa poc es feu la inauguració del ca

nal, que mideix una longitut de setanta set 
quilòmetres, calculant-se el seu cost en onze 

milions de pessetes. 
Són indubtables els beneficis que reporta

rà aquesta obra, per Ja circurÏ¡.stància d'afec

tar una regió poblada i preparada per a re-
. ' 

bre aquest nou caudal d'aigua, que podrà 

utilitzar immediatament, 



L'avantatge principal d'aquest Canal és 

el de què en tot moment es tindrà assegura

da l'aigua, ja que fins en els estiuatges molt 

pronunciats, les companyies que exploten 

els salts d'aigua per a produir força elèctri

ca, deuran entregar la necessària de les se

ves basses de Tremp, Camarasa i Sant Llo

renç. Les basses de Sant Llorenç, on pròpia

ment neix el Canal auxiliar, són d'una capa

citat útil de 3.295.000 metres cúbics i obren 

com a regularitzadores del salt de Camarasa, 

on hi ha una comporta automàtica que dóna 

el caudal que ha d'alimentar el Canal auxi

liar i les sèquies del Compte i de l'Esquerré 

en els diferents nivells de la bassa, compor

ta que pot ésser manejada directament pels 

regants si les companyies productores de 

força motriu s'hi negaven. 

Aquesta concessió del Canal auxiliar fou 

atorgada a l'empresa del Canal d'Urgell per 

a millorar el regadiu d'aquesta comarca en 

virtut d'un acord pres entre aquesta entitat 

i la Mancomunitat Hidrogràfica de l'Ebre. 

Els treballs foren iniciats a la primave

ra de l'any 1929, imprimint-se extraordinà

ria activitat durant aquest semestre, mercès 

a la qual ha estat possible llançar l'aigua en 

el darrer estiu, assegurant-se així la utilit

zació d'aquest element en l'època de l'any 

que més precisa. 

El Canal auxiliar mideix 77 quilòmetres, 

la seva capacitat màxima és de 8 metres cú

bics per segon, estava pre~supostat en 

11.000.000 de pessetes i domina una extensió 

de 23.000 hectàrees de les 62.000 que aproxi

madament es reguen a l'Urgell. 

• • • 
El què significa el vi en l'e. 

conomia nacional 
Deixant de banda el que el conreu de la 

vinya significa en la utilització de les terres 

espanyoles i les nombroses famílies que de 

la· vinya viuen, ja d'una manera directa ja 

indirectament com els fabricants d'esperit i 

industrials distribuïdors del vi fins a fer-lo 

arribar als consumidors, existeix una raó 

fonamental per a situar la vinicultura en lloc 

P!eferent dintre els organismes oficials en

carregats de dirigir l'economia nacional. 

Gairebé no compten amb cap mitjà d'apoi 

els exportadors per a desenvolupar llurs 

activitats i iniciatives. 
Els números i les estadístiques són els que 

revelen amb exactitud i eloqüència la reali

tat. Així, examinant nostra balança mercan

til trobem, per exemple, que a l'any 1927 el 

vi va aportar-hi la respectable suma de 

315.716.046 pessetes; i estudiant la importàn

cia de nostres exportacions d'aquell any per 

grups d'articles, de valor superior a 50 mi· 

lions de pessetes, se'n desprèn el següent; 
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Vins i begudes, 339.475.959 pessetes; frui

tes fresques, 239.098.070; suro, 168.128.000; 

fruites seques, 142.514.000; plom, 118.946.000; 

oli, 106.470.000; conserves, 75.245.000; cuiros 

i pells, 70.807.000; coure, 53.928.000; cereals 

amb llurs farines, 50.726.000. 

El lloc sobresortint del vi és evident. Fins 

descomptant d'aquest conjunt els 15 milions 

que hi figuren les begudes espirituoses, no 

hi hagué cap altre article, sol o bé ~ent grup 

en llur sèrie similar o grup arancelari, que 

arribi a ço que arriba el vi per pròpia virtua

litat, a profit de la Balança Comercial. 

Mirat baix un altre punt de vista, el de la 

difusió mundial, és indiscutiblement el vi, el 

que invadeix la major part dels mercats. Ens 

diu l'estadística que el vi d'Espanya arriba 

als següents països: 
Eu1opa.-Alemanya, Andorra, Bèlgica, 

Dinamarca, França, Gibraltar, Gran Breta

nya, Holanda, Itàlia, Nuruega, Possessions 

angleses, Portugal, Suècia, Suïssa, Turquia. 

Total, 15. 
Amèrica.-Argentina, Bolívia, Brasil, Ca

nadà, Colòmbia, Costa-Rica, Cuba, Estats 

Units, Ecuador, Guatemala, Haití, Hondu

ras, Mèxic, Panamà, Perú, Paraguay, Pos

sessions angleses, Possessions franceses, 

Possessions holandeses, Puerto Rico, San 

Salvador, Santo Domingo, Uruguay, Vene

zuela. Total, 25. 
Africa.-Algeria, Fernando Póo, Libèria, 

Marroc, Possessions franceses, Possessions 

angleses. Total, 6. 
Asia.- Xina i Possessions angleses. To

tal, 2. 
Oceania.- Filipines i Possessions holan

deses. Total, 2. 
Es a dir, que els brous espanyols, amb 

llur esplèndida varietat, arriben a tot arreu, 

a totes les parts del món, interessant i llui

tant amb efectiva victòria en 52 mercats. 

Totes aquestes dades són de l'any 1927, que 

marcà el lloc més alt en la corba de les ex

portacions i desafortunadament no mantin

gut per les successives mesures arancelàries, 

que anaren retallant l'expansió al provocar 

en els països consumidors una política fran

cament agressiva contra nostres vins. 

No està desprovist de fonament el que la 

producció vínica no mereixi gran atenció, no 

solament en tractar-se de preparar nous 

Conv~nis Comercials, sinó en les delibera

cions de la Junta d'arancels, ja que en llurs 

acords radica la base per a què pugui des

envolupar-se aquesta riquesa pàtria. Cap 

altre producte espanyol pot, com el vi, igua

lar-se en el que toca a la riquesa nacional. 

La seva exportació dura tot l'any, i el què 

significa ho diu la xifra màxima superior 

a la de tots els altres articles, puix que 

aquells per a poder simular un avantatge, 

tenen d'agrupar-se ep ~èrie o bé adoptar 
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una generalització, com per exemple e.xpor

taczons agricolea, exportaczous miue7'als; tot 

i això hi- ha anys que resten més avall de la 

xifra que dóna €1 vi. Veigi's , sinó, l'any 1928; 

en aquest any varen exportar-se a França, 

amb la denominació Productes alimentosos, 

comestibles z begudes, per un valor de 

385.527.000 pessetes, de les quals al vi corres

ponien 254.114.000restant les altres 131.242.999 

pessetes per a les fruites, conserves i demés 

productes alimentosos. 

La 
de 

• • • 
importància 
I' A vi cultura 

Units 

econòmica 
als Estats 

Les dades del Ministeri d'Agricultura dels 

Estats Units, que donem a continuació, per

meten constatar la importància grandiosa 

que té l'avicultura en aquella República. 

La producció d'ous a l'any 1926, va tenir 

· un valor de 620 milions de dòlars i 581 milions 

el de les aus, el qual dóna un total de 1.181 

milions de dòlars. 
En aquests valors no hi van inclosos els de 

les produccions obtingudes en les viles i ciu

tats, puig solament s'han tingut en compte 

les explotacions rurals. 
L'explotació d'aus, en l'any susdit, repre

senta el15 per 100 de la producció agra-pe

cuària i únicament la superà la indústria 

lletera, amb un 40 per 100 i la de porcs amb 

el 22 per 100 de la totalitat. 

Els transports i les cambres frigorífiques 

han donat un impuls enorme a l'avicultura. 

Al començament de l'any 1925 es calculava 

la població de gallines en 409 milions, sense 

comptar les dels particulars. 

L'avicultura industrial especialitzada és 

una indústria relativament nova. Ha contri

buït d'una manera poderosa al seu desenvo

lupament, la· incubació artificial i l'engrandi

ment de la capacitat productora d'ous mit

jançant la selecció sistematitzada de les 

races, afavorida per les investigacions cien

tífiques en l'alimentació i la higiene. 

La capacitat de les instaHacions de les in

cubadores, és admirable calculant-se que 

d'un s~l cop poden incubar-se 200 milions 

d'ous. Aquest fenomenal desenvolupament 

de l'avicultura, ba fet néixer una important 

indústria, la frigorífica;. s'emmagatzemen i 

conserven amb la cambra freda els ous i les 

aus fins el moment d'ésser portats al mercat. 

Dóna una idea del moviment que origina 

el comerç d'aquestes produccions, el fet que 

les quatre principals ciutats dels Estats 

Units reberen 14.767.700 caixes d'ous de 30 

dotzenes cada caixa. Solament p~ al trans

port d'aquestes caixes, Nova York tingué de 

mobilitzar 12.000 vagons frigorífics, amb una 

càrrega de 200 milions de lliures. 
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CA.LEN·DARI 
de sembres i 

més 
planta.:ions de 

generalitzades o 
les hortalis8es, farratges 
.:onreade8 a Catal.unTa 

• I Oor8 

Sembres del mes de Desembre 
HORTALISSES 

Ptes. 
100 grs. 

Blanc de Xampinyó . . 3'00 
Bledes, de !ulla ampla . 1'00 
Borratja . . . . . . 2'00 
Ceba blanca grossa primerenca . 3'50 
Ceba llarga de Vic, primerenca. 2'00 
Ceba blanca grossa francesa. . . 2'50 
Ceba vermella de cabeçar . . . 1'75 
Ceba valenciana per a l'exportació. 3'50 
Cerfull comú . . . 1'50 
Cerfull, molt arrissat . . . . . 1'00 

COLS DE FULLA ARRISSADA 

Col de Milà, grossa arrissada 1'75 

COLS DE FULLA LLISA 

Col de cabdell, Bacalan . 2'50 
Col de cabdell, Brunswick 2'50 
Col de cabdell, Dax . . . 2'50 
Col de cabdell, Glòria . . 2'50 
Col de cabdell, Holanda, peu curt. 2'50 
Col de cabdell, Holanda, tardana . 2'50 
Col de cabdell, Joaneta o Nantesa. 2'50 
Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou 2'50 
Col de cabdell, Quinta!, molt grossa. 2'50 
Col de cabdell, Sant Dionís . . . 2'50 
Col de cabdell, Schweinfurt . . . 2'50 
Col de cabdell, York, primerenca . 2'50 
Col Lombarda, morada grossa . 1'75 
Créixens Alenois o Morritort 0'75 
Enciam escaroler. . 2'00 
Enciam romà, blanc. . . . 2'00 
Enciam romà, negre . . . 2'00 
Escarola molt arrissada de Cabell d'Angel 2'25 
Espinacs . . . . . . . . . . . . 0'50 

Faves primerenques blanques. 
Faves primerenques morades . 
Faves grosses de Mahó . . . 

Julivert, comú . . . 
Julivert, molt arri!sat 
Nap fi rodó, blanc . 
Pastanaga fina, mig llarga 
Pastanaga fina, llarga . . 

Pèsols Austràlia, mata baixa . 
Pèsols Austràlia, emparradors. 
Pèsols caputxins banya de be. 
Pèsols caputxins flor violeta. 

Ptes. 
Un quilo 

2'50 
2'50 
1'50 

Ptes. 
100 grs. 

0'75 
0'75 
1'25 
2'00 
1'75 

Ptes. 
Un quilo 

3'50 
3'75 
5'00 
5'00 

Pèsols setsetmaners, blancs . . . . 
P èsols setsetmaners, verds •Selectes• 

Porro blanc, gruixut. . . . 
Porro monstruós de Carentan 

Ptes. 
Un quilo 

3'00 
3'50 

Ptes. 
100 grs. 

1'00 
1'75 

Ceba valenciana Porro monstruós 
de Carentan 

Ravenet rodó, rosa, punta blanca . . 
Ravenet rodó, vermell, punta blanca. 
Ravenet mig llarg; rosa, punta blanca 
Ravenet mig llarg, vermell, punta blanca. 
Ravenet llarg, vermell. 
Xicoira . . . . , . . . . 
Xirivia . . 

FARRATGERES 

Trèvol. . . . . . . . . 
Trèvol d'Alexandria o Bersim 
Trepadella d'un dall. . 
Trepadella de dos dalls 
.Vessa·peluda . . . : 

1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'75 
1'00 

Pte s. 
Un quilo 

4'50 
2'50 
1'50 
2'00 
2'50 

Pèsols setsetmaners, verds •Selectes• 

PLANTER DE 

Carxofes. · . · . . . 
Espàrrecs . . .. 
M~du~es de tot l'any 
Maduixons 
Gerderes. 
Grosellers 

Pessetes 
el centenar 

17'50 
7'50 
9'00 
6'00 

20'00 
70'00 

FLORS 

Lot de 12 paquets variats, amb croms 

Lot de 24 paquets variats, amb croms 

Lot de 36 paquets variats, amb croms 

ES SEMBREN 

Calèndula o bujacs Lavatera 

Cascalls Lobèlia 

Clarkia Llinet 

Clavells xinesos Malva florida 

Coclearia o prat nevat Nemófila 

Coreópsides o ulls de Pensaments 

3 pessetes 

5 pessetes 

7 pessetes 

poeta Prat de flor rosa 

Crisantems anyals Resedà o marduix 

Con ili ets o an tirrinos Perpettúnes o flor de 

Escabiosa o vídues paper 

Flocs o fioquets Silene 

Immortals Viscària 

EMPARRADORES PERENNALS 

Arauja blanca 

Cobea morada 

Dòlic llenyós 

Llúpol 

Mandevillea 

Medeola 

Passionària 

Thunbergia 

CABECES 

ES PLANTEN CEBES DE: 

Anémones dobles . 

Begònies. . . . . 

Crocus o safrà de flor 

Ciclamen. . 

Francesilles 

Freessies 

Gladiols híbrids, en tres colors. 

Iris Hispànica . . . 

Iris Stylosa, blancs . 

Iris Stylosa, blaus . 

Jacintes d'Holanda, en quatre colors 

Jonquilla rugilosa . . 

Mombretia . . . . . 

Nards (Vara de Jassé) 

Narcisos trompeta bicolor 

Narcisos blancs . . . . 

Tulipans Darwin, assortits 

Tuli pans dobles, en cinc colors 

Tulipes fines, assorHdes . 

Tulipes vermelles, tija alta 

Ptes. 
10 cebes 

4'00 

3'50 

1'50 

5'00 

¡'50 

1'50 

2'50 

1'50 

1'50 

2'50 

7'50 

2'50 

1'50 

2'50 

3'50 

2'50 

3'50 

3'50 

2'40 

5'00 

Preus salvant variació o existències Per les remeses per correu, deu afegir-se a l'import de la comanda, 30 cèntims de pesseta per cada 

fracció de 100 grams i per el certificat 30 cèntims els 500 grams, ·pes mínim admés per correus. Demaneu preus a l'engròs, a 

TRAFALGAR, 76 (Prop de l'Arc del Triomf) 

TEL E F O N 18744 B A R C E L O N A EL CUIJTIV ADOR MODERN 
TUBERIA PER A LA MILLOR 

CONDUCCIONS A PRESSIO 
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EL nERCA T 
ULTIMES COTIT~ACIONS 

! UNITAT ! PESSETES 

Superfosfat d'os, 18/2~~~!~t d'àcid fosfòric i 1/2 1" .................. r ......................... . 
per cent de nitrogen . . . . . . . . . . . !100 quilos ¡ 16'00 

Superfosfat de calç, 18/20 per cent d'àcid Josfòric ¡ ¡ 

su;~~~;f~t cie ~aiç, .16Ï18 o p~r ~e~t ·.d·à.cid. f~.sfÒ.ric.· ,! .1 

soluble . . . . . . . . . . . 
Superfosfat de calç, 13/15 per cent d'àcid fosfòric ¡ j 

soluble . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ ¡ 
Sulfat d'amoníac, 20/21 per cent de nitrogen . . . ¡ ¡ 
Nitrat de sosa, 15/16 p er cent de nitrogen . . . . ¡ ¡ 
Sulfat de potassa, 90/92 per cent, equivalent a 49/50 ¡ i 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . ¡ ¡ 
Clorur de potassa, 80/85 per cent, equivalent a 49/50 ¡ ¡ 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . ¡ ¡ 
Matèria orgànica còrnia natural, 10/11 per cent de ¡ ! 

nitrogen i 2/3 per cent d'àcid fosfòric . . . . . ¡ ¡ 
3ulfat de ferro en gra. . . . . . . . . . . . : i 
Nitrat de calç, 15/16 per cent de nitrogen i 28 per l 

cent de calç . . . . . . . . . . . . . . ¡ 
Cianamida, 19/20 per cent de nitrogen i 60 per cent ¡ · ¡',,,· 

de calç. . . . . . . . . . . . . . . ¡ 
INSECTICIDES I FUNGICIDES l . 

Sofre 99/100 per cent, extra . .. i,, 40 quilos ! 
Sofre 99/100 plir cent, extra fi 
Sofre gris o precipitat . . . . . 
Flor de sofre o sofre sublimat. . i 50 quilos 
Sofre de terròs . . . . ¡roo quilos 
Sofre en pans, refinat. . . 
Sofre de canó. . . . . i 
Sulfat de coure, an!!lès . i 
Sulfat de coure, prus . . . i 

~~JJ~~~l~~: . . ll q~o 
Sulfat de nicotina 40 ~~;:~ . ':_'',,,'.' » 

Barrils de 14 a 16 litres., roure Un 
Barrils de 28 a 32 litres, roure. 
Barrils de 100 litres, roure . . 
Pipes de 240 litres, roure. . . 
Bordeleses de 225 litres, roure 
Xeressanes, roure . . . . . 
Bocois de 600 litres, roure . . 

PRODUCTES ENOLOGICS 
Acid cítric cristaHitzat estranger. . . j100 quilos¡ 
Acid tartàric cristaHitzat pais ¡ 
Acid sulfurós anhidre. . . . . . . : i 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 5 a 20 grams. ! 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. ¡ 
Lluquets sense degotalls, classe corrent, . j 
Lluquets sense degotalls, classe manxega . ¡ 
Lluquets sense degotalls, classe francesa . ; 
Albúmina de gallina en plaques . · . i 1 'quilo . 
Biosulfit Jacquémin . 1100 quilos¡ 
Carbó vegetal . . . . . ¡ ¡ 
Carbó vegetal impalpable . ¡ ¡ 
Caseïna pura . . . . . ¡ ¡ 
Cola de peix Cayenne . . . ¡ 1 quilo ¡ 
Cola de peix en fideus . . . . . ¡ ¡ 
Cola de peix Saliansky . . . . . : • ¡ 
Carbonat de calç (desacidificant). . ¡100 quilos¡ 
Caramel concentrat . . . . . : : 
Enofosfat bicàlcic . . . . . . i ! 
Fosfat amònic . . . . . . . . ! i 
Gelatina plata en fulles primes . . ¡ 1 
Gelatina or en fulles primes . . . : i 
Gelatina Vinocol en 'fulles primes . . . ! ! 
Metabisulfit de potassa criS1:aHitzat. . . . . 1 1 
Metabisulfit de potassa en pols antifermentat . ¡ • ! 
Metabisulfit de potassa en líquid. . . . . . ; ! 
Negre animal en pasta rentat .. . ¡ ! 
Osteocola Coignet . : . . . . ¡ ¡ 
San!! cristaHitzada. . . . . . ¡ ¡ 
Tam a l'éter pols extra . . . . ¡ ! 
·Taní a l'alcohol, pols extra . . . ¡ ! 
Tani a l'alcohol agulles extra . . . . . . ¡ • ¡ 
Tartrat neutre de potassa desacidificant. . ¡ i 

ÑIA TERI ES FILTRA TS l ~ 
Amiant . . . . . . . . . . ¡100 quilos¡ 
CeHulosa extra for la . . • . . ¡ •. ; 
CeHulosa per a vins licorosos . . : 1 quilo ; 
Terra d'infusoris . . . . . . 1100 quilos i 
Terra de Lebrija . . . . . . ¡ I 

13'50 

12'50 

11'65 
- 30'00 

43'00 

52'00 

35'00 

40'00 
12'50 

41'00 

38'00 

23'20 
24'80 
11'00 
32'00 
50'00 
58'00 
60'50 
00'00 
00'00 

300'00 
200'00 
300'00 
35'00 

500'00 
52'00 
26'00 

8'50 
14'00 
30'00 
55'00 
65'00 

125'00 
260'00 

00'00 
00'00 

185'00 
200'00 
190'00 
90'00 
90'00 

135'00 
20'00 

475'00 
300'00 
75'00 

350'00 
27'00 
27'00 

100'00 
100'00 
300'00 
115'00 
225'00 
925'00 
975'90 
300'00 
280'00 
300'00 
100'00 
185'00 
550'00 
785'00 

1.650'00 
1.050'00 
1.175'00 

850'00 

1.850'00 
350'00 
10'00 
65'00 
50'00 

BLAT CEREALS 
Formént de Castella . 
Xeixa de la Manxa. . 
Forment de la Manxa. 
Aragó . .. . . . 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
Comarca . .... 
Extremadura, blanquet 
Cruxer . . . 
Lleida . . . 

CIVADA 
Extremadura. 
Roja .... 

ORDI 
Extremadura . 
Segarra. . . 
Manxa . . . 

MORESC 
Plata disponible. 

ESCAIOLA 
Andalusia . 

MILL 
Estranger. 
Comarca . 

ARRÒS 
Arròs Bomba Calasparra 
Arròs Bomba. . . 
Arròs Selecte. . . 
Arròs Matisat. . . 
Arròs Benlloc, zero 
Menut d'arròs 
Farina d'arròs 

FAVES 
Extremadura. 
Itàlia. . . 
Mallorca . 
Andalusia. 
Turquia. . 
Valencianes 
Prat ... 
Mahó 

FAVONS 
Sevilla . 
Xereç . 
Marroc . 
Italians . 
Xinesos. 

CIGRONS 

LLEGUMS 

Cigrons Màlaga, fins, números 48 i 50. 
Cigrons Màlaga de 54 a 56 . . . . . 
Cigrons Màlaga de 58 a 60 . 
Cigrons Màlaga de 60 a 62 . 
Cigrol15 Màlaga de 63 a 65 . 
Cigrons "pelones" . . . . 
Cigrons Argèlia. . . . . 
Cigrons Castella superiors . 
Cigrons Castella mitjans. . 
Cigrons moruns, número 29 
Cigrons Sau c. . . . . . . ,. 
Oran mitjans . . . . . . 
Oran superiors . . . . . 

MONGETES 
Mongetes V alèucia Pia et . 
Mongetes Tranquillon noves . 
Mongetes Monquilines noves . 
Mongetes Mallorca noves . . 
Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garbellades . 
Mongetes C'l.Stella superiors . . . . . 
Mongetes Cocorrosses Castella 
Mongetes Cocorrosses Itàlia . 
Mongetes Comarca noves 
Mongetes Perles Galícia. 
Mongetes mitjanes . . 
Mongetes Braila velles 
Mongetes Prat . . 

VECES 
Veces Andalusia . 
Veces estrangeres . 

ALTRES LLEGUMS 
Ers país. . . . . . 
Ers estrangers negres 
Fesolets e.o;tr. . 
Fesolets Castella 
Fesolets Girona . 
Guixes . . . . 
Llenties. . . . 

EL 
p E 

MILLOR 
R A C O 

2i 

UNITAT ! PESSETES . .................. ,.¡ ···························· 
100 quilos j 46'00 a 46'50 

¡ 00'00 a 00'00 
i 46'75 a 00'00 
i 45'00 a 45'50 
i 44'50 a 45'00 
i 46'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 
i 45'50 a 00'{)0 
i 47'50 a 00'00 l 45'50 a oo·oo 

" 

1 36'00 a 37'00 l 00'00 a 00'00 

i 36'00 a 37'00 
! 34'50 a 35'50 l 36'00 a 36'50 

142'50 a 43'00 

¡ 52'00 a 54'00 

i 50'00 a 52'00 l 50'00 a 52'00 

Í125'00 a 130'00 
!115'00 a 120'00 
! 62'00 a 63'00 
! 60'00 a 62'00 
! 58'00 a 60'00 
: 44'00 a 45'00 I 48'00 a 50'00 

l 00'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 

l ~~:gg : ~~:gg 
j 00'00 a 00'00 

: gg:gg : gg:gg 
l 75'00 a 80'00 

1 52'50 a 53'00 
! 53'00 a 53'50 
! 00'00 a 00'00 
! 00'00 a 00'00 ¡ 51'00 a 52'00 

i 85'00 a 00'00 
1 70'00 a 00'00 
: 00'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 
i 65'00 a 00'00 
i 65'00 a 85'00 
i 00'00 a 00'00 
Í135'00 a 170'00 
Í125'00 a 140'00 
i 58'00 a 60'00 
Ï160'00 a 175'00 
i 80'00 a 85'00 ¡ 120'00 a 130'00 

i 90'00 a 92'00 
i 98'00 a 100'00 
i 97'00 a 98'00 
i 93'00 a 00'00 
!130'00 a 00'00 
)35'00 a 140'00 
: 00'00 a 00'00 
!uo·oo a 112'00 
i 61'00 a 00'00 
i 98'00 a 100'00 
i 65'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 
i 65'00 a 00'00 
!100'00 a 105'00 

i 46'00 a 46'50 ¡ 42'00 a 43'50 

1 41'00 a 41'50 
! 40'00 a 40'50 
i 90'00 a 00'00 
! 70'00 a 73'00 
!160'00 a 165'00 
! 45'00 a 46'00 
¡ 90'00 a 130'00 

MATERIAL 
B E R T E S 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

FARINES I DESPULLES 
Farina de Força, amb sac 
Farina Extra local . . 
Farina corrent local . 
Farina Extra Castella. 
Farina corrent Castella 
Farina Baixa . . . 
Número 3, amb sac. 
Número 4 
Segones 
Terceres 
Quartes. 
Menut . 
Segó .. 
Segonet. 

FARRATGES I PINSOS 
Garrofes negres Vinaroç, sense sac (preus en rals> 
Garrofes negres Castelló (preus en -rals) . . . . 
Garrofes Mat¡,fera vella (preus en rals) 
Garrofes roges (preus en rals) . . 
Garrofes Eivissa (preus en rals) . . 
Garrr-fas Mallorca (preus en rals) . 
Polpa de remolatxa, país, sense sac 
Turtó de coco . 
Farina de llinosa 
Alfals primera ·. 
Alfals segona. 
Palla llargueta 
Palla curta. . 
Fulla d'olivera 

ALLS FRUITES SEQUES 
Alls en forc, Cappares . . . 
Primeres . . . . . . . . 

AMETLLES 
Mallorca propietari, sense tros 
Mallorca escollida . . . . . 
Llargueta . . . . . . 
Mollar, amb clofolla . . 
Gra Esperança primera . 
Gra Esperança segona . 

ANÍS EN GRA 
Andalusia .. 
Manxa ... 

AVELLANES 
Gra primera . 
Colliter . . . 
Garbellada. . . 
Negreta escollida 

CACAUETS 
Tres grans primera 
Tres grans segona. . 
Dos grans primera . . 
Dos grans vermells .· 
Esclofollats 

COl\UNS 
Del país. . 

LLOBINS 
L lobins número 1 
Llobins número O . 
L lobins Alhucemes 

NOUS 
Escollides . 
Corrent. . 

PÈSOLS 
Sencers . . 

PINYONS 
Castelles . 

SAFRANS 
Selecte . . . 
Superior Estat 
Aragó .. . 

XUFLES 
Escollides . . 
Esporgadura . 

Fayum ... 
Maçagan extra 
Eivissa . . . 
Mahó . 
Empordà 
Mallorca 
Turquia 
França . 
Suïssa . 
Itàlia. . 
Vilafranca . 

DE OLIVA 
Corrent bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 

. 

ous 

OLIS 

... 

i UNITAT ! PESSETES ! 
.I~;-~~~~-~~¡--~~:;;;;--:---~~-.;;;; ! 
¡ • ¡ 67'00 a 68'00 i 

:: i 64'00 a 65'00 i 
i i 67'00 a 68'00 i 

:¡ • i 62'00 a 64'00 i 
¡ • ¡ 00'00 a 00'00 : 

:1 60 quilos i 25'00 a 26'00 i 
i • i 24'00 a 25'00 ¡ 

·¡ ¡ 18'50 a 19'00 ¡ 
'i • i 15'00 a 16'00 i 
'i i 14'50 a 15'00 ¡ 
'i • i 15'50 a 16'00 ! 
'i 70 litres i 12'50 a 13'00 i 
'i i 15'00 a 15'50 i 

:142 quilos 148'00 a 00'00 I 
.i • i 48'00 a 00'00 i 
.i i 43'00 a 00'00 i 
¡ ¡ 46'00 a 00'00 ¡ 

:i i 36'00 a 36'50 i 
.i • i 36'00 a 36'50 i 
. i 100 quilos i 29'00 a 31'00 i 
.: • i 39'00 a 40'00: 
.i • ! 36'00 a 37'00 i 
. i 40 quilos i 8'00 a 8'50 i 
.i • i 7'00 a 7'50 i 
.i 1 3'00 a 3'50 i 
i i 4'00 a 4'50 i 

Ï i 00'00 a 00'00 i 
·¡ : ¡ 
: : : 
: ¡ i 

. lLa decenal 00'00 a 00'00 l 

.¡ • l 00'00 a 00'00 i 

.llOO quilos l410'00 a 00'00 l 

.i ;, i420'00 a 00'00 i 

. i i450'00 a 00'00 i 
-i i130'00 a 00'00 i 
.i i430'00 a 00'00 i 
.i i 00'00 a oo·oo ¡ 

·i i 150'00 a 00'00 ! 
. i i 150'00 a 00'00 i 

.i ¡240'00 a 00'00 ~ 

. : : 80'00 a 00'00 I 

. i i 00'00 a 00'00 ! 

.i 1115'00 a 00'00 i 

.! !125'00 a 00'00 i 

.i i130'00 a 00'00 i 

. i i 00'00 a 00'00 i 

.i i110'00 a 00'00 i 

. i • i125'00 a 00'00 i 

j i150'00 a 00'00! 

j l 50'00 a 00'00 i 
.i i 85'00 a 00'00 i 
-l i 80'00 a 00'00 i 

:1 l 1ó~:~~ : ~~:~~ I 
¡ ¡ 1 

. : '100'00 a 00'00 

. ¡ ~!.540'00 a 00'00 
~ ·¡ i250'00 a 00'00 
: i230'00 a 240'00 

'! l170'00 a 190'00 

:I itss·ao a oo•oo 
. ! i 00'00 a 00'00 f 

I 
¡ ·¡ El cent 

•! 
·: 
·i 
·¡ 
·¡ 

:j 
·¡ 
·¡ 
·¡ 
¡ 

• 

16'50 
25'00 
25'00 
32'50 
32'50 
26'00 
21'00 
00'00 
00'00 
00'00 
42'50 

186'95 
195'65 
221'75 
230'50 

DE PINYOLA 
Verd, primera 
Verd, se~ona. 
Groc, pnmera 
Groc, segona . 
Fermentat .. 
Fosc .... 

DE COCO 
Blanc (en barrils) 
Cochín . . . 
Palma .. . 
Extraflor . . 

! UNITAT I P ESSETES 
¡~ ..................... I···························-

. i100 quilos i100'00 a 104'35 
! • !100'00 a 00'00 

: ! 1 t~1:~ : n~:~g 
. i i 78'30 a 85'95 
. i i 87'85 a 00'00 

. l l125'00 a 00'00 
· ! !145'00 a 00'00 
· ! !170'00 a 00'00 
. ¡ ¡ oo·oo a 00'00 

. ! !120'00 a 00'00 DE LLINOSA 
Cru (en barrils) 
Cuit . . . . · i • 1125'00 a 00'00 

. . ¡ ilso·oo a 00'00 Incolor . . . . . . . - - - · · · · ·: : 
SURO i i , 

Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, primera. ¡El quintà¡ 65 00 a ~g:~ 
Planxes de suro de 2 a3 centímetres gruix, segona. i i 3

1
0
5

:00
00 

a 20,
00 Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, tercera. i ! a 90,00 Planxes de suro de 3 a 4 centímetres gruix, primera. i i ~~;~~ a 55,00 Planxes de 3 a 4 cent!m- gruix Pt:imera ordinària. - ¡ i 25,00 a 30,00 Planxes de 3 a 4 centimetres gruu: segona . ; ; , a 

Planxes de 3 a 4 centímetres gruix tercera . i ; 15 00 a 20'00 
VINS : i Ne- Ro-

¡ Grau i ¡Bla oc gre sat 
Penedès .. . - ·i càrrega i2'55-2'45-2'45 
Camp de Tarragona · i l2'65- 2'60- 0'00 
Conca de Barbarà . i2'55- 0'00 - 0'00 
Priorat . . . . iO'OO- 2'65 -0'00 
Vilanova i Geltrt'i lO'OO - 2'45- 0'00 
Igualada !2'55- 2'45 - 2'55 
Martorell !2'60 - 2'50- 2'60 
Manxa . io•oo- o·oo- o·oo 
Mistela . i3'00 - 0'00- 3'15 
Moscatell • !3'25- 0'00- o·oo 

ALCOHOLS i 
Rectificats d'indústria, 96/97 graus . - · 100 graus :,;'. 254'00 
Rectificats de residus vínics, 96/97 graus . 245'00 
Rectificats de vi, 961~7 graus . . . 275'00 
Desnaturalitzats 88/90 graus - . - • Ï 140'00 
DestíHat de brisa . . - · · - - i 00'00 a 00'00 
Aiguardent de canya, de 75 graus . ¡ 215'00 

T ARTRA I DERIVATS Grau i i 
Mares de vi, 24/30 graus d'àcid . . 100 quilos ··,,,':,¡ Tartrat de calç, 50/52 graus d'àcid . 
Tartrà de brisa, 55/60graus d'àcid . 

VINAGRES 
CLASSE CORRENT 

Daurat . . . . . 
Prior. . . . . . 
2 en 1. . . . . -

CLASSE VELLA 
Daurat . . . . . 
Prior. . . . . . 
2 en 1 ... - -

CLASSE CORRENT 
De 5 g raus. . . 
De 6graus. . . 
De 7 graus. . . 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES 
BOVÍ 

Bous del país. . . . . . . . . . . 
\Vaques del país. . . . . . . . . . 

Vedelles gallegues del país . . . . . 
Vedelles de llèt del país fins a 100 quilos . 
Estaques fins a 150 quilos . 
Estaques des de 150 quilos . 

PORQUÍ 
Porcs del país blancs. . 
Porcs valencians blancs. 
P orcs extremenys . . . 
Porcs mallorquins. . . 

CAVALLAR 

.. 
El quilo 

canal 

• 

0'75 a 0'00 
1'30 a 0'00 
1'30 a 0'00 

30'00 
40'00 
50'00 

80'00 
80'00 

125'00 

40'00 
45'00 
50'00 

2'20 a 
2'20 a 
3'20 a 
4'00 a 
0'00 a 
0'00 a 

2'80 
2'80 
3'60 
420 
0'00 
0'00 

3'45 
3'45 
2'95 
3'25 

a 3'60 
a 3'60 
a 3'05 
a 3'40 

Ca~~~~ssos, a ull, segons siguin 
·,,i'',,,_ (Variació) 

Moltons aragonesos . . . . . . 4'00 a 4' 10 
Ovelles aragonesos . . . . . . 4'30 a 4'40 
Xais segurenys, pèl . . . . . . . 0'00 a 0'00 
Moltons extremenys, de 12 a 14 quilos. 0'00 a 0'00 
Xaies eÀ1:remenyes, esquilades . • 0'00 a 0'00 
Xais extremenys, amb llana 0'00 a 0'00 
Ovelles extremenyes, amb llana. 0'00 a 0'00 
Xais extr emenys, xollats. . . . 0'00 a 0'00 
Xais manxecs, vena . . . . . 0'00 a 0'00 
Xais manxees, castrats . . . . 0'00 a 0'00 
Ovelles manxegues . . . . . . 0'00 a 0'00 
Moltons castellans, de 7 a 14 quilos 3'65 a 0'00 
Ovelles castellanes, de 11 a 13 quilos 3'30 a 3'40 
Xais castellans . . 3'90 a 4'00 
Ovelles castellaòes. 4'25 a 4'35 
Xais mallorquins . 0'00 a 0'00 
Ovelles del país . . ¡ 2'50 a 2'60 

Mas & Roca o • Camiseria - Corbateria 
Mitgeria 

Gèneres de Punt CAMISERS 

Caaea E1pecialitzadea per 
a la Mida 

Portaferrissa, 24. - Tel. 17642 
Fontanella, 16. Tel. 1221 r 

BARCELONA 



AGRICULTURA 1 RAMADERtA 

r res 
ALBERCOQUERS 

Bosniana.-Fruit gros . . Madura juliol. 
Caninos.-Fruit gros. Madura juny i juliol. 
Cor de Bou.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
Damàs b/anc.--.Fruit petit. Madura juny. 
Paviot.-Fruit .gros. · Madura juliol i agost. 
Pèche de Nancy.-Fruit mitjà. Madura juliol i agost. 
Reial Fi.-F.ruit .gros. Madura juny i juliol. 

Plançons força extra . 
" '' primera, . 

segona. 
ATZ!E(lWJ$RS 

De fruit blanc. Madura setembre. 
Plançons força extra . 

ANEuLANERS 

2'50 ptes. 
2'25 

2,'00 " 

2'50 ptes. 

N egreta.-P!antes arrelades. 200 ptes. el centenar . 
Grif ols, 25 ptes. el 100; el miler, 200 ptes. . .. ~-· 

CLRE!RtERS 
Brancal.~Madura maig; i juny. 
Cor de Colóm.---.Madura juny. 
Cúa c:urta . .....,Madura juny, 
Garrafa/ de LJeida.-Madura juliol. 
Guindo dolç.-Madura juliol. 
Sant CJiment.-Madura juny i juliol. 
Villeretes.-Madura maig i juny. 

Plançons força extra . 
•• " primera . 
" segona . 

CQ,DOJNYERS 
Del Pais.-Madura setembre i octubre. 
Waudemmont.---<Madur~ setembre i octubre. 

Plançons força extra . 
" " primera . 

seg;ona 

FIGUERIES 
Berdissot . .....,Blanca i negra. 
Coii de Dama.-Blanca ·i negra. 
Carbassetes.-<Blanca. 
Figa-Flor o dél Porc-Negra. 
Fraga.-Blanca. 
Gota de Mel.-Blanca. 
Sejola.-Bilanca 

Plançons força extra 
NESPRIERES 

Nesprera del País. 
Plançons força extra 

NiESPRERS (Nisper<>) 
Del Japó. 

PJançons força extra . 
" " primera, , 

Dèl Japó. 
P ALOSANTO (Kaki) 

Plançons força extra . 
" " primera, ~ 

PERER,ES 
De tií;t. alta o a tot vent 

D'istiu 
André Desportes.-Fruit petit. Madura juny. 
J:fellissima.-Fruit mitjà. Madura agost. 

2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 

2'50 ptes. 
2.'25 " 
2'00 

3'50 ptes. 

. 2'50 ptes. 

4'00 ptes. 
3'50 " 

4'00 ptes. 
3'50 " 

Bon Cristià d'istiu.-Fruit gros. Madura agost i setembre. 
Ceremenyes.-Fruit mitjà. Madura juny. 
Castells.-Fruít mitjà. Madura julioa. 
Campmanyes.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Camosa .6na.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Carbassa d'Espanya.--Fruit gros. Madura agost í setembre. 
Colorada d·e ]uliol.-Fruit mitjà. Madura agost. 
Mallorquina.-Fruit mitjà. Madura agost i setembre. 
Reial d'Istiu.-Fruit gros. Madura setembre. 
Tendral.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
Tendra] de Reus.-Fruit g.ros. Madura juliol i agost. 
Sant ]oan.-Fruit mitjà. Madura de juny a agost. 

De tardor 
Beile de Berry.-Fruit gros. Madura octubre í novembre. 
Beurrée d'Amaulis.-Fruit gros. Madura setembre i oc

tubre. 

Per a comandes: .:EL CULTIVADOR MODERN Y> 

ruiters 
Beurrée Blanc.-Fruit gros. Madura septembre i octubre. 
Williams Barlet.-Fruit gros. Madura setembre. 

D'hivern · 
J:fergadanes.~ruit mitjà. Madura novembre i desembre. 
B·eurrée d'Aremberg.--Fruít .gTOS. Madura de novembre a 

febrer. 
Le L ,ectier.-Fruit gros. Madura desembre i gener. 
Saint Germain.-Fruit gros. Madura desembre. 

Pereres de tija baixa 
Nanes (sobre peu de codonyer) 

D'istiu 
André Desportes.-Fruit mitjà. Madura juny. 
Bellissima.-Fruit mitjà. Madura agost. 
Bergamota d'zstiu.-Fruit mitjà. Madura agost i setem

bre. 
Beurrée de I'Assumpció.-Fruit gros. Madura agost i se-

tembre. 
Beurrée Blanc.-Fruit gros. Madura agost i setembre. 
Beurrée Reial.-Fruit gros. Madura setembre. 
Hon Cristià d'istiu.-Fruit gros. Madura agost i setembre. 
Bonne Louise.-Fruit gros. Madura d'agost a octubre. 
Camosa fina.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Caste/Js.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Colorada de juliol.-Fruit mitjà. Madura juliol i agost. 
Llucieta.-;Fruit mitjà. Madura juliol. 
Maiiorquina.--Fruit mitjà. Madura agost setembre. 
Penyasques.--Fruit gros. Madura agost. 
Sant ]aume.-Fruit mitjà. Madura juliol agost. 
San Joan.--Fruit mitjà. Madura juny. 
Tendral d'istiu.-Fruit petit. Madura juliol i agost. 
Tendral de Reus.-Fruit gros. Madura juliol. 

De tardor 
Alliance Franco-Russe.-Fruit g;ros. Madura setembre 

octubre. 
Beurrée d'Hardy.-Fruit gros. Madura setembre i octubre. 
Col mar d' Aremberg.-Fruit gros. Madura setembre i oc

tubre. 
Curé o Belle d~ Berry.-Fruit g:ros. Madura octubre. i no

vembre. 
Doyenne Gris.-Fruit gros. Madura octubre. 
Duquesa d'Angulema.-Fruit gros. Madura setembre oc

tubre. 
]eanne d'Arc.-Fruit gros. Madura octubre i novembre. 
Margarida Marillach.-Fruit gros. Madura setembre i oc

tubre. 
Rosabel .B.altet.-Fruit gros. Madura de setembre a no

vembre. 
Williams Barlet..-.Fruit gros. Madura setembre. 

D'hivern 
Beiie Angevine.-Fruit gros. Madura de desembre a març. 
.l:fergadanes.-Fruit mitjà. Madura ncvembre i desembre. 
Beurrée d'Aremberg.-Fruit gr<>s. Madura de novembre a 

f~brer. 
B'eurrée Clairgeau.-Fruit gros. Madura novembre i de

sembre. 
Beurrée Diel . .....,Pruit gros. Madura novembre i desembre. 
Bon Cristià d'bivern.-Fruit gros. Madura desembre i ge

ner. 
Charles de Battemberg.-Fruit gros. Madura novembre i 

desembre. 
Charles Ernest.-Fruit gros. Madura novembre i desem

bre. 
lJoyenne du Comice.-Fruil gros. Madura d'octubre a de

sembre. 
Duc de Bordeaux.-Fruit gros. Madura de desembre a te-

brer. 
Le Lectier.-Fruít gros. Madura desembre i gener. 
Notaire LJepain.-Fruit gros. Madura desembre i gener. 
Passe-Crassanne.~Fruit gros. Madura de novembre a ge-

ner. 
- President Drouard.-Fruit gros. Madura d'octubre a de

sembre. 
Saint Germain.........Pruit gros. Madura desembre. 

Plançons força extra . 
" " primera . 
" segona 

Trafalgar, 76 Telèfon r8J44 

2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 
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POM.IDRES 
D'istiu 

Astrakan rouge.-Fruit gros. Madura juliol. 
Gavatxa.-Fruit mitjà. Madura agost i setembre. 
Géant Exposition.-Fruit gros. Madura juliol. 
Míngueta.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
l'oma-Pera.-Fruit gros. Madura agost i setembre. 

De tardor 
Corona.-Fruit gros. Madura octubre. 
Emperador Alexandre.-Fruit mitjà. Madura setembre i 

octubre. 
Hortelana.-Fruit gros. Madura octubre. 
Jeanne Hardy.-Fruit mitjà. Madura octubre i novembre. 
Roqueta GeJada.-Fruit mitjà. Madura octubre i novem-

bre. 
Torres.-Fruit gros. Madura octubre i novembre. 

D'hivern 
Benne .b'eauty.-Fruit mitjà. Madura de novembre a ~ener. 
Bismarck.-Fruit mitjà. Madura de novembre a gener. 
Calvilla blanca.-;Fruit mitjà. Madura d'octubre o desem-

bre. 
Camosa .fina.-Fruit mitjà. Madura de novembre a •gener. 
Camosa gelada.-Fruit mitjà. Madura de novembre a ge

ner. 
Ca;:nosa vermella.-Fruit mitjà. Madura de novembre a ge-

ner. 
Ciri.-Fruit gros. Madura novembre i desembre. 
Fonollet gris.-Fruit gros. Madura novembre i desembre. 
J ohnathan.-Fruit gros. Madura de novembre a gener. 
Manyaga.-Fruit gros. Madura d'octubre a abril. 
Nespla de la Costa.-Fruit gros. Madura d'octubre a abril. 
Reineta d' Anglaterra.-Fruit mitjà. Madura d'octubre a de-

sembre. 
Reineta dorada.-Fruit gros. Madura d'octubre a desem- . 

bre. 
Verda Doncella.-Fruit gros. Madura· de novembre a ge-

ner. 
llf'olf Rívièl'e.-Fruit gros. 

Plançons força- extra . 
" " primera 
" " segona. 

Madura de novembre a gener. 
2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 " 

PRES·SEGU!ERS 
Primerenes 

Amsden.-Fruit mitjà. Madura juny i juliol. -

Benvingut.-Fruit gros. Madura juny i juliol. 
Cote d' Azur.-Fruit gros. Madura jUJlij'. 

. Gavatx Sant Jaume.-Fruit gros. Madura juliol. 
Le Vainqueur.---$ruit gros. Madura maig. 
Mayflow'er.-Fruit gros. Madura jun!}'. 
Roqueta Gelat.-;-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Sant Pere.-Fruit molt gros. Madura juny. 
Sneed o Earliest ol All.-Fruit .gros. Madura juny. 

Tardans . 
Anis del Llobregat.-Fruit mitjà. Madura agost setem-

bre. 
Brunyò Violeta.-Fruit petit. Madura agost. 
Brunyò Pavia.-Foruit gros. Madura agost. 
Gavatx tardà.-Fruif gros. Madura agost. 
Groc gros.-Frui.t gros. Madura agost. 
Planata o Xino.-Fruit pelit. Madura agost. 
Sant Miquel.-Fruit gros. Madura setembre. 

Plançons força extra . 2'50 ptes. 
" " pri·mera 2'25 " 
'' s~gona. 2'0Ó " 

PRUNrERE•S 

Japo·nesa Abundancia.-.:..Fruif mitjà. Madura juliol. 
Japonesa Burbank.-Fruit gros. Madura jul·iól. 
Japonesa Golden Japan.-Fruit •gros. Madura juny. 
Japonesa Slanta Rosa.-Fruit gros. Madura juliol. · 
Moscatella.-,;Fruit gros. Madura agost. 
Reina Claudia Bavay (groga).-Fruit gros. Madura setem

bre. 
Reina CJaudia Diàfana.-Fruit gros. Madura agost i se-

tembre. 
Reina Claudia Dorada.-F-ruit gros. Madura juliol i agost. 
Reina Claudia Falsa.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Reina Claudia Monstruosa'.-Fruit gros. Madura agost. 
Reina C!audia Morada.-F·ruit gros. Madura a.gost . . 
.Reina Claudia Verda.-Fruit gr·os. Madur-a agost i sc:;tem. 

bre. , • - · 
Rovell d'Ou.-F·ruit gros. Madura agosj i setembre. 

Plançons força extra . 2'50 p.tes. 
" " pr:imera 2'25 " 
" " segona. ~·oo · " 

SErRV,ERA 

Plançons força extra 4'00 ptes. 

Planter de Fruiters Bords 
PER A 

Ametllerts 
Obtinguts d'ametlles amargues. es re
comanen com a patró o porta-empelt 
de les diverses menes d'ametllers més 
apropiades en cada comarca i també 
per a albercoquers, presseguers- i en 
general per a tots els fruiters de pí
nyol que empeltats sobre ametller i 
conreats al secà són més rústecs i de 
més llarga vida. Plauen a l'ametller 

· terrenys calcaris i secs. 
( 100 plantes, 40 pessetes 

De 2 anys ( 1.000 plantes, 250 pessetes 
( 100 plantes, 45 pe~setes 

De 3 anys ( 1.000 plantes, 35Ó pessetes 

Albercoquers 
Requereix a l'albercoquer terrenys si
licis, lleugers i permeables en expo
sicions atemperades o un xic càlides. 

( 100 plantes, 25 pessetes 
· De 1 any ( 1.000 planfes, 200 pessetes 

Cirerers Sta. Llúcia o Mahaleb 
Es la mena més indicada per a patró 
o porta-empelt de tota classe de cire
rers. S'adapta en tots els terrenys i 
prospera en els més pobres, particu
larment en els calcaris o cretacis. Re
sisteix bé les podes. Planter de 5 a 6 

milimetres de circumferència. 
100 plantes, 15 pessetes 

1.000 plantes~ 100 pessetes 

Correspondència, comand-es i girs: 

LA FORMACIÓ DE 
· Codonyers 

Poden conrearse per a l'obtenció de 
codony-s l'també per a patró o porta
empelt per a pereres, especialment 
les de talla batxa o nanes. Plauen al 
codonyer els terrenys silíci-argilosos 
o calcaris frescos. Planter de 5 a 6 

milimetres de circumferència. 
100 plantes, 20 pessetes 

1.000 plantes, 150 pessetes 

Noguers 
S'adapten en tots els terrenys, qualse· 
vol que sigi llur composició geològica 

i especialment en els calcaris. 
( 100 plantes, 35 pessetes 

De 1 any ( 1.000 plantes, 250 pessetes 
. ( 100 plantes, 45 pessetes 

De 2 anys ( 1-:000 plantes, 350 pessetes 
De 2 metres, 100 plantes, 175 pessetes 

Pereres 
S'utilitzen com a patró o porta-empelt 
de moltes menes de pereres, especial
ment les altes o a tot vent. S'adapten 
bé en els terrenys de composició silí
c~a. No pros12era en les terres ca!cà
nes, argtloses, compactes o excesstva-

.ment humides. 
D ( 100 plantes , 15 pessetes 

e 1 any ( 1.000 plantes, -125 pessetes 

Pomeres 
Per a porta-empelt de tota mena de 

EL .CULTIVADOR MO:OERN.- Trafalgar. 

VIVERS 
pomeres. Li convenen' terrenys silici
argilosos, quelcom frescos. Li són con
tràries les terres compactes, calcàries, 

_seques i les !}ilici-pobres. 
De 1 any, 60 pessetes el DJ.ill_er. 

_De 2 any.s, repicaqes_, 100 pessetes el miler 
Plançons de 1'30 mts. d'alt, 100 ptes. centenar 

- -
Presseguers 

S'adapten en terre{\yS profunds, rertils 
i sans. Exposicions atemperades. No 
li convenen els terrenys humits ni les 

argiles molt compactes. 
J ( HlO plantes, 15 pessetes 

De 1 any ( 1.000 plantes, 125 pessetes 
·.r• 

Pruneres Myrobolun 
El millor patró o porta-empelt per a 
tota .mena de pruneres i per a presse
guers conreats en horta. Té l'avantat
ge que no lluca per el peu de la so
ca. S'adapta en tots els terrenys . i 
fins en els calcaris. Plantes de 5 a 6 

milímetres de circumferència. 
100 plantes, 15 pessetes 

1.000 plantes, 100 pessetes 

Taronger.s agres 
Insubstituïbles per a peu o porta-em
pelt de tarong-ers de tota mena, man

dannes i l).imoners. 
100 plantes, 50 pessetes 

1.000 plantes, 450 pessetes 

76.- Telèfon I8744·- BARCELONA 
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Pè.sols 
seleccionats per a la sembra 

/ 

Varietats autèntiques de màxima· germinaci6 
L'experiència ha demostrat que aquestes menes de pè

sols són les que millor poden recomanar-se. 

Pèsols Austràlia, nans 
o sigui de mata baixa. Solen conrear-se en el !>E'cà; molt 

productius; llargues i grosses tabelles de lormós a-specte, 

poblades de grans grossos molt saborosos. 

Pèsols Austràlia, enfilador~ · 
També de tabelles llargues, grans grossos, però més 

apropiats per el conreu en hortes i regadius. 

Pèsols setsetmaiiers o quarentens 
(Gra blanc), de mata baixa i precocitat extremada. Con

reats en climes temperats, en terres de reg~diu; poden 

donar collites durant tot l'any. 

Pèsols setsetmaners Selectes 
(Mata molt baixa i gra vert), reuneixen les mateixes ex

ceHent condicions que els anteri<;>rs, proporcignant les 

majors produccic•ns. Am_bdues menes só!! molt aprecia

des pels hortolans, doncs els permeten presentar tot l'any 

Pèsols 

pèsols al mercat. 

capútxins 
nya de 

o tirabecs 
Be 

Ba-

Per a menjar amb ~abella, sense desgranar. Són de tabe

lla molt llarga i molçuda, de bon rendiment i bon sabor 

i estimats per a l'exportació. 

Pèsols caputxins o tirabecs de 
flor violeta 

Tenen les mateixes bones condicions que els anteriors, 

per més que les tabelles no es fan tant llarguas. Amb

dues menes són emparradores, és a di[, que precisen 

canyes per llur conreu. 

p R E u s . 
Autràlia nans, mata baixa. 3'SO Ptes. quilo 
Austràlia enfiladors. 3'75 » » 

Setsetmaners gra blanc . 3'00 » )) 

Setsetmaners Selectes . 3'SO )) » 

Capütxins Banya de Be. s'oc » » 

Caputxins flor violeta. s'oc » » 

EL CULTiVADOR MODERN 
Trafalgar, 76 - Telèfon 18744 - BARCELONA 
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Blat Montiuic 
Tari conegut a Cata~unya per . és
ser originari de la coneguda mun

tanya barcelonina 
Es 'recomana el conreu del Blat MONTJUIC, per ésser 
apte per o. les sembres tardanes, doncs pot sembrar-se 
fins a últims de desembre per a segar-se al mateix temps 
que els blats de tardor. Per ésser de producció abundosa . 
Per donar el seu gra farina de força tan apreciada per les 
barreges en la panificació i insubstituïble per a la pasti
çeria. Per aquests motius la farina de força és cada dia 

més avaluada. 
Ampliant els conreus de blats de farina éle força deixa
rem d'ésser tributaris de l'extianger, d'on anualment 
s'importen milers de tones amb evident perjudici de Ja 
nostra agricultura, que del susdit conreu pot esser-ne 

beneficiada en gran manera . 
No ens cansarem de repetir que el Blat MONTJUIC, 
degudament conreat, pot donar rendiments molt consi
derables de gra-, que sempre es soHicitat per farinaíres i 

cerealistes. 

PREU: 100 Pessetes els 100 quilos 
No enviem partides inferiors a ro quilos. 

Blat Manitova 
Blat tremesó o 

Dóna farina 
de primavera~ 
de 'força 

Es sembra de desembre a març per ésser segat al mateix 
temps que els blats de tardor. 

Aquest procedeix de la regió bladera canadenca que li 
ha donat el nom. 

El Blat MANITOVA que l'indústria farinera d'Europa 
estima i prefereix, emprant-lo en quantitats importantís
simes, és especialment recomenat per donar farina de 

força. 
La introducció dels Blats MA~ITOVA en l'agricultura 
europea ha assolit gran increment d'alguns anys ençà 
per ésser de vegetació molt més ràpida, el qual s'apro-

fita per a les sembres tardanes o de primavera. 
El clima dominant a les regions mediterrànies permet 
realitzar les sembres de Blat MANITOV A fins els pri
mers dies d'abril. Sembrat en febrer pot donar collites 

de 30 quintars mètrics per hectàrea. 
Entre els anomenats Blats de Primavera és el MANI
TOVA una de les millors menes per la precocitat gel 
seu creixent, alta producció i per la immillorable qualitat 

dels seus grans. 
Es el que assoleix millors cotitzacions èn el mercat, ja 
que és buscat com hem dit, per a l'obtenció de la farina 
de força, indispensable a les indústries panificadores i de 

pastiçeria. 

PREU: 125 Pessetes els 100 quilos 
No enviem partides inferiors a JO quilos. 

Correspondència, comandes i girs a: 

EL CULTIVADOR MODERN 
Trafalgar, 76 - Telèfon 18744 - BARCELONA 
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Avicultura 
Productiva · 

PER 

II A RR Y R. LEWIS 

3. a Edició 
500 Pàgines 

233 Fotogravats 

Aquest llibre presenta, 
raona i exposa el mitjà 
infaHible, clar i científic 
per a mantenir de 200 
a 500 gallines, sense 
molt treball i obtenir 
d'elles exceHents be-

neficis 

Per '30 Peaeetea 
es remet per correu certificat 

EL CULTIVA D OR MODE R N · Trafalgar, ;'6 
Telèfon 18744 · BARCELONA 

QUINTA 

EDICIÓ 

.Vormo. un volum en octau de 368 
pàgines, m~s de 40 gravats, 8 là
mines en negre fora dc text i vÜit 
pàgines en les quals• sobre mag
nífic pnper estucat es reproduei
xen, n tot color, bellíssims exem
plars de seh:c races de conills. 

Coberta a • tintes. 

Per Ramon J. Crespo 
Professor d'Avicultura 

i Cuniculicultura, 

En CONEJQ::; Y CONEJ RES, trobareu ·1 
tot el que necessita saber tot bon criador d'aquests pro
ductius rosegadors. Els títols de les matèries que desen
rotlla extensament i documentadament, donen idea del 

que és el llibre: 

!.-Origen del conill.-II. Breus nocions sobre Anatomia 
i Fisiologia cuniculicular.-III. Com començar la cria de 
conills.-IV. Allotjament.-V. Alimentació.-VI. Repro
ducció.-Vll. Els llodrigons.-VIII. Races principals de 
conills.-IX. Patrons vivents de cada raça.-X. Cobaies 
o ~onillets d'lndies.-XI. Comptabilitat del coniller.-XII. 

Regles per el criador. 

La quarta edici6 és molt més e.xtenaa que les anteriors. El text, clar, plaent 
i senzill, està complementat p~ l'imatge art!stita, còpia fidel de la realitat. 

PREU DE L'EXEMPLAR: 8 PESSEJ ES 
Per S'so pessetes es tramet per correu certificat. 

EL CULTIVADOR MODERN - Trafalgar, 76 
Telèfon 18744 · BARCELONA 

POLLETS 
RACES SELE-CCIONADES 

PRAT ROSA: LEGHORN : CAS

TELLANA : RODHE · ISLAND 

OUS PER INCOBAR 

Incubadores 
Elèctriques a 

. 
I 

Cabuda ' 75 ous, 200 Pesset es 
» !20 » 275 )) 

)) ISO » 335 » 
)) 200 )) 400 )) 

» 300 » soo )) 

» 400 )} 650 )) 

)) 6oo )) 8oo )) 

Totes amb volteix automàtic, a excepció del model de 75 ous . 

Les més pràctiques, segures i econòmiques, construïdes amb els 
millors matenals. 

Criadores 1 material Avícola de totes menes 

SoHiciteu detalls i Ca
.tàleg grahútament, a Avicola Regional ~~P1~1601§§ 

BARCELONA 

ACABA DE · PUBLICAR-SE LA TERCERA EDICIÓ 

DE L'OBRA MÉS MODERNA EN AVICULTURA, 

El Arte de Criar 
Gallinas 

PER EL 

Professor SALV ADOR . CASTELLÓ 
Director de l'Escola Oficial d 1 Avicultura, Vice·president de 

l'Associació Avícola Internacional de 
Professors i Investigadors. 

·- .. 
ê · ~ EL JUUE DE 
,~ CIIDIR GllLLINJIS·.; 
;J =t sdS'T'Enó , 

- · 

Forma un volum in folio, de 180 pàgines, 6o làmines 
i 220 grav.tts. 

Ea ven al Preu de 8 ptea. i S'SO per correu certificat 

EL CUL TIV AD OR MO D ER_N- Trafalgar, 76 
Telèfon 18744 - Barcelona 
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··• 

IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 
r 

CltNCIES APLICADES A L'AGRICULTURA 

Co111peodlo de Agricultura. SELTENSPEROER (C.). Un volum. 1S ptes . 

BotAnlca agrícola. SCHRJBAUX (B.) I NAMOT. Un volum. ~ Bn premsa n. e. 

Químic~ agrícola (Qulmica del Sutlo} . AMDRÉ (G .) (2.• ed .). Dos volums. 26 ptes . 

Química agrícola (Quim/ca vegetal}. ANDRÉ (G .) (2 .• ed .). Dos volums. 28 ptes . 

Entomologia y Parasitologia agrícolas. GUÉNAUX (2 .• ed .. ) . Un volum. En premsa . 

Microbiologia agrícola . KA v SER (B.). Dos volums. 26 · ptes. 

Hidrologia agrícola. DIÉNERT (P.). Un volum . 14 ptes. 

-Meteorologia y Física agricolas. KLEIN (P.} i SANSON (J .}. Un volum 14 ptes . 

Aoalisis agricolas. GUILLIN (R.). Un volum . 

Higiene de la granja. REGNARD (P.) i PORTIER (P .}. Un volum . 

Geologia agrícola. CORD (E.} . Un volum . • • 

P.revislóo del tiem¡ro. SA NSON . Un volum. 

Ornitologia. C . GUÉNAUX. Un volum . 

Díccionario de Agricultura, Zootecni.a y Veterioarla, dirigit per A. MA
TONS i M. ROSSELL I VILÀ . E~ publica per fascides . Publicat el volum 
primer (que consta de tres fascicles}. 
Publicat demés el fa scicle 4 a rt (primer del volum segon). 

14 ptes . 

14 ptes . 

14 ptes . 

Bn premsa . 

Bn premsa. 

60 ptes . 
18 p!es . 

20. p!es. Compendio de Química agrícola. GAIN (B.} . Un volum, 

Anatomia Veterinaria. S . SISSON . Un volum iJ.Iustrat. 
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La Agricultura y el Clima. ALCARAZ MARTÍNEZ (E .). Un volum. 

lnvestlgaclón de aguas subtemíneas. DARDER PERICÀS (B.} . Un volum. 

PRODUCCIÓ I CONREU DE LES PLANTES 

Agricultora general . DIFFLOTH (P .) (2 . ~ edició). Quatre volums : 
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Cerenles. GARQL!' (C V.) i LAVALLÉE (P .) (2 .• edició). Dos voluma. 

Prados y Plantas forrajeus. GAROLA (C . V.). Un volum. 

ArboricultuNI frutal. BUS SA RD (L .) i DUVAL (J .) (2." edició). Un volum. 

Silvicultura. PRON (A.} . Un vol!lm . 

VIticultura. PACOTTET (P.) (2.• edició) . Un volum. • r ,. • • 

Cultivo hortícola. BuSSARD (L.) . Un volum. 

Plantas de escarda. HITlER (H.}. Un volum . 
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La Mimbrera (Cultivo y aplicaciones) . LEROUX (B .}. Un volum. 

Enfermedades rarasitarias de las plant as. cultivadas. DELACROIX (J .) 
MAUBLANC (A.) (2 8 ed ició). Un volum . 

Eni. no parasitadas de las pla.ntas cultiV>adas. DELACROIX . Un volum. 
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Tratado de Patologia y Terapéutlca vegetales. PERRARIS (T.). Dos volums. 

Olivicultura. MANUEL PRIEGO (J .) . Un volum. 

La Alfalfa. CRUZ LAPAZARAN BERISTAIN (J .}. Un voÍum . 
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El Alforlóu. P . j. RIERA . Un volum . • En. premsa . 
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Aliment. racional de los Animales domésticos. GOUIN (2 ." ed .). Un volum. En premsa 

Higiene y Enfermedades del ganado. CAGNY i GOUIN (2 .• ed.). Un volum. IS ptes . 

Apicultura . HOMME LL · (R.}. Un volum . 

Cabras, cerdos, conejos. DIFFLOTH (P.). Un volum. 

Sericicultura. VI ElL (P.). Un VQ lum . 

P!oducción y doma del ca ballo . BONNEPONT (J .) . Un volum. 

Lli Pesca· .Y oos Peces de agua dulce. VILLATE DES PRUGNES (R .). Un vol. 

Piscicultura. GUÉNAUX (G .). Un volum . 

Manual de Veterinari& practica. HUGUIER. Dos volums . 

Métodos moderoos de Avicultura. DIPPLOTH (P.). Un volum. 

Trat. pract. de las En!erm. de las Abejas y s u Pollo. CAILLAS . Un volum. 

Alimentacióo de los Animales. RòSSELL 1 VILÀ (M .}. Un volum. 

ENGINYERIA RURAL 

1 • • • • Material vitícola. BRUNET (R.). Un volum . 

Material vinícola. BRUNET (R.} . Un volum. • • .. • • n 

Construcciones rurales. DANGUY (J .) . Un volum. 

Rlegos. RISLER (E .) . i WÉRY (G .) (2.• edició-). Un volum. 

Dreoaje y saneamiento de las tierras. RISLER i WéRY (2 .• ed .) . Un volum . 

Practicas de lngeniería rural. PROVOST (A .) i ROLLEY (P.). Un volum . 

Electriclda4 agrícola. PETIT (A .) . Un volum . 

Topografí,, agrícola. MURET (C.). Un volum. • r. • • 

MAquioas de labrauu. COUPAN (G.). Un volum. n s "' • 
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Maquluas de cosechas. COUPAN (G.). Un Yolu•. • • • • • Ba prensa . 

TECNOLOGIA AGRICOLA 

Violflcación. PACOTTET (P .) (2 ." edició) . Un volum. r. 

Aguardientes y vinagres. PACOTTET (P.). Un volum. 

Lechería. MARTIN (C .) (2.a edició). Un volum. 
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Las Conservas de frutas. ROLET (A .) (2." edició). Un volum. 

Las Conservas de Legumbres ( Came&, producto1 dtl corral 1 dt fa lt-

cher lo). ROLET. Un volum . 

Industria y comercio de los Abonos. PLUVJNAGE (C .) . Un volum . 

ta remolacha y la !abric. del azúcar de remolacha. SAILLARD . Un volum . 

El Manzan<> de sidra y la Sidrería . WARCOLLIER (G .). Un volum . 

Des tileria aÚicola e industrial. BOULLAMGER (B.). Dos volums . 

Vinós ~e Cbampaña y espumosos. PACOTTET i GUITTONNEAU. Un volum. 
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Les índustri.as de la Leche. LLOVET. Un volum . 

Enfermedades de los vinos. BRUNET (R.). Un volum. 

Cootabilldall agrícola . P . J. GIRONA . Un volum. 

Leglslacióo agrícola. P . J. GIRONA . Un 1'01!1111. . . . . • Ba prtlllla. 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RUMAL 

Economia rural . j OUZIER (B.}. Un volum . • . . lli ptea . 

E:rplota.ción de un dominio agrico ... VUIGNER (R .). Un vo lum . . . 16 p!es . 
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Agenda Agrícola. WÉRY (G.) (2 .~ edició). Un YOIIIID . • • ptes . 

Per a les demandes, dirigir-se a· la revista EL CULTIVADOR MODERN Trafalgar, 76. BARCELONA 



AGRICULTURA I RAMADERIA · 

I N y A T E R . ' 

LES PREMSES CONTINUES 

COL IN 
Són 'les mi ll ors fins avui . No dei

' x~n solatges, que dant el vi sense 
aspror. 

Pr i mer Preau i Medalla d'Or en el 
Concurs de Premses a Alcàssar 

de Sant Joan 
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Especialitzada en 
la selecció de la Raca 

S i desitja poblar els 
seus galliners de 

Gallines 

"PRAT" 
no dubti on pot ad

quirir-Ies. 

' 

• 
GRANJA 

INSTAL-LADA EN EL MATEIX PRAT DE LLOBREGAT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIfillll 

Prat Lleonadah la que s'imposa en tots els galliners indus
trials per ésser la que rendeix millors guanys 

Galli na que amb un añy posà 32I ous , co
mençant la posta el 2 d'oc tubre d-e 1928 

Gallina d 'aquesta Granja que obtin
gué ei Campio n~t de Barcelona, 1928 · 

En Jotes les exposi
cions on es presenta 

Granja 
Avícola Prat 
obté sempre les millors 

'recompenses. 

Especialitat en la venda de ~POLLET S ·S E-L E-C GI ON .ATS 

See~aG~:~~iia:,~~~::b~htà~:!t~\;1:!~;:: Direcció postal: Granja Avícola Prat · Prat de Llobregat (Prov. de · 
Barcelona) 
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