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Assaonant el planter d'escarxoferes al Prat del Lobregat 

_sUM ARI 
Els raïms de taula¡_, RaHl JJf. Jltfit'.- Folklore de la pagesia, Valeri Serra i BoldiÍ.- La situació 
vinícola mundial, l'rancesc Santacana.- Màxima agrícola. -Les oliveres en nostre país, Joan 
Vallès i Estrtú:h. -La lluita biològica a Austràlia contra el cactus . -Els femers, Pere de ta 
Tt"iola.- El formatge aliment concentrat, Ignasi Saupere i Sala . -La Cultiva, Isidre Rogent.
Conreus recobrint el terreny amb paper. Nou mètode de cultiu, Jauute Torras i Llopart.- El 
que diu fa premsa:. El plet rabassaire, Raull>f. JJJir. -Per assecar les olives, [ . V. -La recria de 
vedells, E. Brufa.tt. -Recerques pràctiques: Poder insecticida del pelitre. -1'ingueu cura de les 
eines del jardí. -Les preocupacions en la ciutat i en el camp. -Desinfecció de grans i llavors. -
Notes informatives: Un problema urgent de gran trascendència per als viticultors en general.
El p1et dels rabassaires.- La llei d'accidents del treball agrícola.- L 'e'sde1·enidor de Ja taronja.-
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.... """ - ... "' .... , .... --c-o-·n-sfr·u i d a 
a Espanya 

Cabuda - Ous 

75 
150 
286 
400 
576 

1200 
1728 

P e s s etes 

225 
400 
550 
725 
900 

2100 
2600 

Amb volteix automàtic, a excepció 
. del model de 75 ous . . . 
lllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffimllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll · :, .. ~ 

· .. . , ,,. 

_.~:::<~.-. Es la marca que s_' ha imposat 
:~ /":. / ~ . 

-· Es l'Incubadora q~e vostè necessita 
Es I' última paraula en incubació 

De cada c:ent inc:ubadore~ en us., ..,.uitanta al menys són 'B U C K E Y E., 
el que demostra .~èxit que ha obtingut aquesta Dlarc:a., degut unic:a• 

ment als seus e:xc:el•Ient• .. esulta.ts 

Sol·I1citeu catàleg i detalls ·. gratuïtament, al distri}midor 

Arenys· -de -Mar 
(Barcelona) · 



GRANS I FARINES 
DE TOTA MENA 

ELABORACIONS ESPECIALS 

·d'Alfals, en farina.- Civad~. es
puntada, aixafada, farina integral, farina 
::edassejada, etc. - Ordi. - !el . id. 
More•c:• tranqu.ill6, pelat, semolina, 
far ines.- Arrò•• i els seus derivats, 
Seq&,- Tartó i llurs farines,- Lli 

i la seva farina, etcètera, 

Farina de peix, les qualitats més 
selectes, importades d' Escandinàvia. 

F ari na d 9 o•sos, tri-esterilitzada 
i pelada, 

Farina de e: arn, de les més im
portants frigorífiques del món. 

AGRICULTURA I RA)1ADERIA 

La seva qualita t insuperable proporciona 
l'augment del 25 °/0 en la producció d'ous; 
conserva la vitalitat a les ponedores; asse
gura Ja robustesa i desenrotllament de tota 

mena de bestiar. 

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

Oli de fetge de bacallà 
CIV A fM ESCORXA%M 

• • • 

RANXOS AVICOLES 
ALIMENTS ESPECIALS 

PER A POLLETS I PONEDORES 
N. 0 O • 'Batuia 
N. 0 2. Crescuda 
N, 0 4 • 'Posta 

N. 0 1 • 'Pollets 
N. 0 3 • Engreix 
N. 0 S • Normal 

N . 0 S ·RANXO "'Porqui" 
N. 0 1. RANXO "Conills,. 

A LIME TS CONCENTRATS 
NUTRE • Atlícola - NUTRE. Concentrar 
NUTRE • PorQuí - NL'TRC... 'Botlí 

DESINFECTANT ~ 
INSECTICIDA~ 

EN POLS I LIQUID 

f>emaneu folletons i cotitzacions m~tnsual.f que sempre ser"n les mls econòmlaues 11n igualtat de qualitats 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



AGRICULTURA T RAMADERIA 

Grans Establiments 
d'Horticultura i Rosers ---------------
Blai Munné 

GAVÀ (Prov.a de Barce lona) 

Extensos nladers de e o N f F E R E s 
Especialitat i sempre existèn

cies crescudes de 

Pins Halepensis, Pinea, Marítim 
i altres 

Cupressus Piramidal i Macrocarpa.- Bougainvillees i tota 
mena de plantes i arbusts per a formar jardins. 

Casa especial itzada en el conreu de ROSERS en grans quantitats 
VARIETATS, LES MES EXTENSES 

Novetats obtingudes per la casa i premiades en 'Concursos Inlernacionals 
Demaneu Cai.àleg• 

Les millors varietats no ves 

ARRELATS, 
ESTAQ.UES 

I EMPELTS 

Jaume S abaté 
VILAFRANCA DEL PENE DES 

BAR CELO N-'A 

"Centre Viticola del Penedès" 
Fundat en 1889 · 

EXPORTACIONS 

DEMANEU CATALECS 

TEL. 

S ABATÉ 

Tallers Burzón Maquinària A grícola 
Construccions Mecàniques 

RIPOLLET (Per Sardanyela) • Barc:elona 

Forcat .. i ihnon,. 
PER DITES ARADES 

Totes les peces són iutercan
viables. Es fabriquen e11 tipus 

N.' 00, N.' O, N.'l i N.• 2. 
P es: 20 quilos, 23 quilos, 

26 quilos i 38 quilos. 
Preus especials per a corner· 
ci ants. Es sol'lici ten represen
tacions. Demanin-se preus i 

• condicions. 

Línies Aparellades 
Aparell especialment adaptat al siste
ma de conreu de Línies aparellades. 
El millor de ls coneguts fins avui i el 
més lleuger. Preus sense competència 

Desgranadora de Blat 
de Moresc 

LA IDEAL 
Llorejada amb Medalla d'Or, Con
curs Toledo. Medalla de Bronze i Di
ploma especial, any rgog. Concurs 
Bilbao, Medalla d 'Argent, any 1909. 
Co ncu rs 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'Argent, 1909, Con-

curs La Corunya, Medalla d'Or. 

Els més per
fectes, sòlids 

i lleugers 

Pre-•e• per a la palla i alfals. - "'Culiivador•"' tipus Planei, per a forcat i tir 
lliure ... A ra dea giratòries especials per a vinyes, moltlleug~res.-A radeañxes, tipus 
Verne'tte.-Aradea gir-atòries, ti pus Pe,..ffer, i peces de recanvi.- A.rad4tll gira
tbrie.s tipus Sani Joan Despi i recanvis - Aradea Golondrina· giratbries.
Arad4t• tipus Janu11.-Yn~ercep11 fJassefJar tout, patentats-Tragelle-11 amb roda, 
descàrrega automàtica.- Aparells per la collita de les olives.- Manxes ensofradores Urón. 

Guanos-Drogues-Sofres 
Adobs per a les terres 

Premiats en I S Exposicions Nacionals i Estrangeres 

GUANb AMONIAC FIXE 
Adob complet aplicable a tots els conreus 

Adobs especials per a la 
vinya, patates, hortalisses 

G·u A NO 
SOFRES 

PRO.VENÇAL 
GARANTITZATS 

Flor de Sofre - Sofre sulfatat 
Sulfatina E steatina cúprica 

SULFAT DE COURE GARANTIT 
Superfosfat de ealç. - Escories Thomas. -
Nitrat de Sosa.- Sulfat d'Amoníac.- Clorur 
de Potassa.- Sulfat de Ferro.- Kainita, etc. 
Drogues matèries · per a les adoberies 

GUANOS DROGUES SOFRES 

J\LESAN 
SOCIETAT J\NONIMA -

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

BARCELONA 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se aÍs an~nciants 



. AG~ÍCUL TURA 

M O L I N S T R I T U R A D O R S· 

"E~ J~~mpeón Universa.}" 
Patent n.0 91267 

Per tota mena de grans, despulles, alfals, fenc, garrofes i tota mena de materials . 

Es l'ünic molí que no produeix pols. Doble durada que tots els altres sistemes, degnt a les dues mànegues d'aspiració; pot 
treb~llar a_ la dreta i a l'esquerra. Porta especial per alfals tal com es sega, degut a la seva grau bossa d"entrada. Es cons
trueiX en cmc tamanys, de 100 a 2.000 quilos hora. - L 'úniç 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 Ja seva conformitat en e 

seu rendiment i bon funcionament. 

OLIVAIRES MODERN MOLÍ- TRITURADORA : REMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que els a!J.tics 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 . C T 0 R R A S Riereta, 15 - BARCELONA - Tel èfon 16884 

Crèdit Docs de - Barcelona 
·Qompanyia de Credit de Magatzems Generals 

Cambra 

.• 

FUNDADA L'ANY 1881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

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

amb c:ompartiment8 de 

Passatge del Co:rnerç, 7 • Apartat de Correu• 661 

lloguer 

Conills Ous e N ftalina per a 
Segadores 

PER A LA REPRODUCCIÓ 

de Ja RA ÇA del 

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

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. Serveixen d 'ou 
:: ponedor. Maten l'arna :: 

Pr(us franc e.nvàs estació Barcelona 
Una dotzena a 6 pte•· una 

Una qro••a• 'pte •• la dotzena 
De ven da a lea principals Drogueries i a Ja 

Comercial de Productes 
Refioata del Qaitrà, S. A. 

Rambla de Catalunya, 66, r.ert lletra G. :-: Barcelona 

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

per a veles de carruatges i autos. 
LONES en colors sòlids per a veles 

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

vagons, tendes de campanya, etc. 
LONES de cotó i cànem per a diversos 

usos industrials. 

Josep Sauleda : ~"~~~A E0 ~ 
Sant Pol de :\iar (Barcelona) 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RA IADERIA en dirigir-se als anunciants 
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¡ l!•·i·~··l 
Enriquiu voslres hisendes · 

instolant eleclro o motobombas per 

recs de l'incompor-a ble acredilada . 
,. 

{ 

marca. 

] 1\. UME CUIXART- Marag all, 11 nl 23- BADI\. LONA 

"DERCU-SAN" 
Antisèptic envasat en tubs d'estany, 
és fàcil de transportar i guardar :: 

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

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

aquestes infeccions en l'aviram, goss_os , gats i altres animals domèstics. Desin- . 

fecta i cicatritza les picades dels tàv€CS. No és metzinós ni irritant. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllllllllllllllllmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ES VEN A LES FAR.MACIES 

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

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

Agt>'a:irem als. nostres llegido.-rs que esmentin AGRICULTURA I RA MADERIA en dirigir -se als anunciants 
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Dms DE SORTIDA : EL 1. er DE CADA MES 

UN SOL NÚMERO: UN A PESSETA 

ELS RA IMS 
Un costum nou vénen adoptant certs paï

sos per els quals la vinya representa un dels 

puntals més ferms de llur economia agrària; 

costum que va dirigit particularment en fo

mentar la producció i el consum del raïm 

com aliment. 
La minva del consum de vi i el desmèrit 

del seu valor, que n'és la conseqüència, a 

l'hora que s'eixamplen sense parar les sUper-

-fícies dedicades als ceps, empenyen i obli

guen cercar altres aplicacions a més del vi i 

procurar amb el raïm, de millorar les situa

cions viti-vinícoles. A aquesta finalitat es 

dirigeixen les propagandes que amb el nom 

de Festes del raïm veiem generalitzar-se en 

molts països. 
En la celebració d'aquestes festes, segura

ment que és Itàlia el país que més activitats 

hi esmerça. Cal veure el que allí es fa per a 

donar-los-hi la major magnificència. L'Estat, 

les autoritats regionals i locals, les corpora

cions i entitats més significades, el poble i les 

personalitats totes, miren de multiplicar les 

diades dedicades a enaltir el raïm i posar-hi 

la més gran voluntat per a què amb el ressò 

de llur magnificència la seva divulgació arri· 

bi a tot arreu. 
Enguany, per aconseguir-ho, el Ministeri 

d'Agricultura delegà el seu Sub-secretari, el 

tan conegut com prestigiós enòleg Mares

chalchi, perquè l'organització de la festa na

cional del raïm assolís tot l'esplendor que cor

respon a un país tan eminentment vitícola 

com ho és Itàlia. El Comitè organitzador d'a

questa festa ha emprat mitjans extraordina

ris per a què revesteixi el major esplendor 

possible. 
Com Itàlia, Alger, també es serveix d'a

questa forma de propaganda per estimular 

les produccions de raïm com a fruita i mirar 

de guanyar mercats per a coHocar-la. 

Altres països, adopten igualment sem

blants recursos i és que tots estan igualment 

interessats en aturar els estrall .:¡ue a llurs 

Director: 

RAUL M. MIH 

DE TAULA 
respectives riqueses viti-vinícoles els hi oca· 

sionen les cada dia més imposants crisis, 

amb l'escassa venda i el baix preu dels vins. 

Però es dóna el cas que mentre minva el co

merç i l'ús d'aquesta beguda, creix i creix 

d'una manera extraordinària el consum del 

raïm fresc com aliment. L'estimació del raïm 

fresc fa esperar que .anirà en augment, te

nint en compte quant ho facilita la millor co

neixença que tenen els pobles de les excep

cionals virtuts alimentoses, energètiques, 

sanitoses i fins medicinals, d'aquest fruit. 

Per altra part, l'agradós que és a tots els 

paladars, ho palesa la manera com va crei

xent el consum en tots els països, fins el punt 

que en els llocs on la vinya hi és més difosa, 

més importants són les importacions que fan 

de raïms frescos d'altres terres. 

Així ho veiem a França, que amb tot i 

ésser el gegant vitícola del món, és el país 

que més raïms importa. Espanya, Itàlia, Al

ger, Rumania, Grècia, etc. han vingut essent 

els més importants proveïdors. Alemanya i 

Suïssa, que també compten amb vinyes, en

cara que en més petita escala, els passa el 

mateix. I res no direm de les nacions que 

com Anglaterra, Holanda, Dinamarca i Paï

sos Escandinaus, es mostren tan aficionats 

al consum de raïms tendres. El seu comerç 

no fa més que engrandir-se contínuament 

a tot arreu i aquesta circumstància mou a 

tots els països vitícoles a eixamplar les su

perfícies dedicades a la producciÓ de raïms 

de taula. 
Ahir eren Espanya, Grècia, Itàlia i Fran

ça, gairebé sols, que en produïen per al 

proveïment d'altres nacions; ara fins Bèlgi

ca i Anglaterra amb tot i la dificultat del cli

ma, el produeixen mitjançant hivernacles i 

estufes. L'Africa, tant la del Nord com la del 

Sud, també és exportadora de raïm fresc; 

fins la llunyana Atlstràlia. I res no direm 

d'Amèrica i d'una manera particular de Xi· 

le i de l'Argentina. Aquesta, en la regió an-

SUBSCRIPCIO: 
Per tot el país i Amènca, un any.' 10 pessetes 
Altres països . . . . . . . . . . . 15 pessetes 

dina del Cuyo es van estenent seguidament 

les parres a l'estil de les. d'Almeria, per a què 

s'hi mantinguin principalment els envejats 

ceps d'Ohanés i altres menes, les fructifica

cions dels quals cada any arriben amb quan

titats creixents als Estats Units, a Anglaterra 

i a Alemanya. Altre tant fan a Califòrnia. 

Hem de dir que en el comerç d'exportació 

raïmera érem els espanyols els qui teníem la 

supremacia; però ara hem de reconèixer 

que Itàlia ha aconseguit avantatjar-nos. Si 

no mirem de guanyar el terreny perdut, se· 

rà cada dia més difícil recuperar l'envejada 

posició que sosteníem com a proveïdors de 

raïms frescos del mercat internacional. 

A Anglaterra, fa pocs anys érem els seus 

principals pro~eïdors; ara ens hem d'acon

tentar d'ésser un de tants i com en aquest, 

ens trobem en igual cas en altres paisos en 

els quals disfrutàvem aital privilegi. 

La importació de raim fresc a Anglaterra, 

fou a l'any 1930, de 426.000 tones; d'aquestes, 

225.000 procedien d'Espanya. Els nostres 

raïms no tenen parió en tot el món per la 

formosura, bondat, bon aspecte i llarga con

servació. 

La vivesa dels colors, la grandària dels 

grans, l'ésser cruixidors i la dolçor extrema· 

da del~sucs, com també les condicions que 

reuneixen de conservar-se llarg temps, fa 

que els anglesos, els alemanys i els demés 

consumidors dels països nòrdics, donin tota 

la preferència al raïm assoleiat de les terres 

nostrades que besa la Mediterrània. Val la 

pena de veure els mercats londinencs de Ca

vent Gardens, de Spitalfiels, de Rull, apilo

tats dé caixes amb els superbs raïms anda

lusos, valencians, castellonencs i fins cata

lans, que hi arriben durant una bona part 

de l'any per al proveïment no solament dels 

mercats britànics sinó d'altres dels més 

llunyans països europeus. ¡Quins Moscatells, 

quins Valeocis, quins Molineres, Obaoès, 

Rossaki i altres! 
Cap més país pot oferir classes tan varia· 

des, tan magnifiques, ornamentals i admira

des com les que hi arriben de les nostres 

terres llevantines; i això que aquestes me

ne que acabem d'esmentar representen so-
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lam('nt una part molt. mim,a de l'abundós 

patrimoni ampelològic que a Espanya pos

. eim, i que li permetria assortir d raYm 

g ran part de l'any a tot el món. 
Molt més podríem dir encara per a millo

rar i engrandi r la nostra producció raYmera, 

doncs moltes altres menes exòtiques s'adap

tarien segurament a diferents indrets de la 

nostra terra. Aixf, per xemple, t nim la 
Sulta11í11rt les qualitats dc la qual penne

trien eixamplar moltes zon s ra'ímeres nos

trades. La bondat dels raïms d'aquesta va

rietal oriental, s'avé adm irablement a les 

condicions clim atèriques i agrològiques de 

Catalunya. El no tenir vinasses el raïm 

de Sultanina, el gust agradabilfssim, la for

mos ura i el conservar-se en perfecte estat 

més llarg temps que altres menes, hauria 

d'estimular els nostres vinyaters a empeltar 

vinyars d'aqueixa notabilfssima varietat, les 

produccions de la qual quasi pot assegurar

se que obtindrien molta aec ptació no sola

ment per al consumidor nacional, sinó per 

exportar-les als mercats de l'exterior. El 
raïm de Rossaki, allra varietat de la qual 

se'n feren plantades d'alguna importància en 

alguns llocs del Penedès, és una demostra· 

·ió qu e certes m nes forasteres podrien afa-

vorir el foment de la producció del raïm de 

taula a la nos tra terra. 
A Catalunya i especialment a les contra

des properes al mar on la vinya que es des

tina a elaborar vins sol donar rendiments 

ingrats per la manca o per la irregularitat 
de pluges quan més la necessiten o sigui 

quan el raím va a madurar, dedicant algu

nes d'aquestes terres a raïms de taula, segu

rament donarien als qui ho fessin, profits 

molt superiors dels que ara en treuen. La 

SuLtanina, com deixem exposat, fóra a nos

tre en tendre un dels ceps que més reiJtiria 

en ésser explotat en les susdites contrades 

catalanes. Catalunya, tot i essent la regió vi

tícola més important d'Espanya en quant a 

quantitat de vi que cull ha de proveir-se per 

el consum de raïm fresc del que li porten els 

valencians, els murcians i els andalusos. Els 

nostres viticultors es queixen de no poder 

vendre el vi o de tenir-lo de cedir a baix preu 

i no s'adonen de la importància del mercat 

regional amb el raïm de taula. Creiem que 

és arribat el moment que els nostres vinya~ 
ters es preocupin de la importància que te~ 

nen aquestes produccions i que fóra hora ja 

que assagessin les varietats millors per a 

veure d'emprar les més adaptables en les 

respectives co<1trades i segons les terres, 
condicions climatèriques i exposicions. 

A més d'això, caldria que es preocupessin 

també de l'estudi dels sistemes més apro· 

pi ats del conreu de cada mena, així com dels 
mètodes de podar i aplicar-los-hi els proce

m.ents mé perfectes dc con ervació, cmba.. 

AGRICULTURA I RAMADERiA 

latg ·, mercat i n un a paraula, fer tot el que 

sobre el conreu, industrialització i comerç 

del raYm de taula, ··convindria que sabessin. 

~o serà segurament aquest mitjà l'únit: 

que cal emprar per a resoldre completament 

les crisis vinícoles que aquí, com en els al

tres països tan sovint i tan penosament es 

fan sentir; però no pot dubtar·se que reduint 

les extensions de vinyes per a vi i dedicant

ne alg une a la producció raïmera de fruita 

fr sca, s'hi trobaria alleujament a la crítica 

i inquietant situació que es travessa. Que a

quest recurs mereix la pena d'ésser estu

diat ho prova que eh la Conferència Interna

dona] que a darreries d'octubre tindrà lloc a 

Roma, es dedica especial atenció a aquesta 

producció. 
Mentre esperem conèixer el que aquests 

especialistes de la vinya manifestin sobre 

aquests afers vitícoles, entenem que cada u 

en particular l'hi convé plantejar-se el ma

teix problema i dedicar una part més o 

menys important de les seves terres en assa

jar les varietats que es cregui que podrien 

millor servir per a explotar-les per a ra:ims 

frescos. Unes quantes menes d'aquests jJfos
catelt, Rossaki, Valenci, Moline1'a, Moscatell 
d'I-Iambtwg, Sultanina, etc., etc., perme

trien poder formar aviat concepte de les que 

més convindrien adoptar. 
Avui que amb l'empelt sabem 'la manera 

de transformar ràpidament ies produccions 

dels ceps, fent que un .t:a1'el·lo, per exemple, 

faci desseguida raïms de macabea o que un 

un cep dega matxa elongui ra'im m.oscate/1, 
empeltant· ne uns quants de les menes que 

millor poden respondre a aquests assaigs. 

podria arribar-se amb poc temps al conei

xement de les que més probabilitats tin

g uessin per a ésser explotades amb profit. 

questes provature que cap dificultat, ni 

cap despesa representen, creiem també que 

fóra de gran conveniència que les fessin el 

major nombre de coll iter ·. 
Així s'aconseguiria recollir ben aviat mol

tes observacions i dades que facilitarien ex

traordinàriament la realització d'una moda

litat entre nosaltres gairebé 11ova, no sola

ment per a salvar d'un desastre la viticultu

ra nostrada, sinó, fins per a obrir un solc nou 

per on pogués desenvolupar-se una nova vi

goria que la posés en condicions de més se

guretat com mai no hagi fruït la viticultura 

de la nostra terra. 
Aquestes aspiracions que segurament 

compartiran amb nosaltres gran nombre d'a
dOl·adors de l'ampèlida mitològica, són les· 

que ens han suggerit aquestes digressions 

referents a l'oportunitat i conveniència d'em

prendre l'explotació de la vinya per a raim 

fresc i també com aliment. 
RAUL M. MIR 

....................................................... , .................................................................... . ............................................................................................................................ 

Folklore de 
MULES I MULS 

Amb els aforismes, proverbis, endevina

lles i altres mostres del saber popular, passa 

el mateix que amb un cove de cireres. Un 

vol treure'n un grapadet i se n'hi enganxen 
una colla més. Deu o dotze o més anys enre

ra quan va començar-se la publicació d'a

questa revista, vaig parlar en una secció re

tolada com aquesta Folklpre de la Pagesia 
de les mules i matxos o muls, com diu que 

en puritana llengua vernada se'n ha de dir 

d'aquest producte híbrid. Com deia, alesho

res vaig agafar un grapat de formuletes folk

lòriques les quals esmenten les mul~s i muls, 
però en van quedar moltes encara per a dei

xar esgotada la matèria. ¡Ja ho crec que en va 

quedar! I avui ben seg-ur que no les acabarem 

totes tampoc, però hi farem un bon forat. I 

aixi amb els altres temes tractats aleshores. 
Una de les bones condicions que han de 

tenir aquests animals domèstics és que si

guin fiats, que no tirin guitzes o cosses, doncs 
JJfula guita ningú no la vot 

,i el bon seny aconsella 
Mula guita, 

la • pagesia 
110 la comP1'is 

i si per cas surt així tarada, cal desfer-se'n 
Mula guita 
ven-la prest 

doncs ja diuen els castellans 
Ni mula con tacha ' 
ni mujer sin. 1'a~a 

i qui diu de la guitor diu d'una altra tara, 
s 'ha de baratar per a no tenir. sempre la vi

da a l'encant i sempre per sempre: 
Si vols mula sense vici 
ves apèu 

amb la qual cosa s'ha d'entendre que es re

ferei.1l a la mula de sella, un animal de luxe 

que avui està destinat a desaparèixer dels 

nostres costums i tant goig que feia una mu

la amb bona manta i les seves anganilles. 
No vull callar a propòsit d'una mula aixi 

guarnida, d'un costum que em contava en 

Ramon Vidal, de Montpalau. Va anar a bo

des a un poble de Segarra l'amic Vidal i es 
va trobar que a casa de la núvia hi va com-· 

parèixer un prop parent del nuvi a cercar la 
nú.-ia i en nom d'ell i un seu acompanyant, 

amb uns animal .d'aquests molt ben guar· 



nits, un per endur-se'n la núvia amb les se

ves anganilles, d'altres provens de bast i d'al

tres amb albarda, per a la núvia i les robes 

del nuviatge. Feien la broma que la lligada 

amb la qual havien de subjectar els matalas

sos havia d'ésser un parell de gallines, però la 

cosa particular d'aquesta expedició de la nú

via, la qual muntava, així com tot el fato que 

se n'enduia de la casa pairal en muls pro

pietat del nuvi i a la qual acompanyaven 

una corrua de mules i muls, dels convidats 

a la boda. Un acte final consistia en una ce

rimònia per demés simbòlica i en la qual s'hi 

han de veure reminiscències del temps vell. 

Quan tot l'acompanyament estava a punt 

de marxar, l'home representant del nuvi i un 

altre amb un mocador que li passaven per 

sota dels peus, aixecaven la núvia a plom i la 

deixaven coHocada en les anganilles i ales

hores, a presència de tot el poble que procu

rava no perdre una nota de l'acte, li treia les 

lliga-cames i n'hi posava unes, present del 

nuvi. 
Totes eren de preu, però el nuvi mostrava 

la seva rumbositat. Les d'aquest casament 

eren totes maques; les del nuvi havien cos

tat divuit duros. ¡Avui no es fan aquestes 

coses! 

La geografia folklòrica ens proporciona 

aquests aforismes: 
DeXe1•ta 
ni dot~ a ni matxo 

no dóna més explicació però hi han alguns 

aforismes lligant la idea de mula i dona: 

No compres mula en Teruel, 
ni en Celada compres paiio, 
la mula te saldrd guita 
i et paño te saldrd ma lo. 

Com si no n'hi hagués prou, E:n altres ter-

res de Castella, a León, diuen: 

No compres mula en Oreuse, 
ni en Rioseco paiio, 
ni mujer en Benavente, 
ni amigo en Villalpando. 
La mula te saldrd falsa, 

et paiïo serd quemado, 
la mujer te saldrd zorra, 
y el amigo tu contrario. 

Els adagis catalans no tenen l'extensió d'a

quests, però igualment associen la idea de la 

dona amb la mula. 

Dona de Barba? à i mula de Prades 

abans d'entrar·a casa batiu les cames. 

I aquest referent al meu poble que vaig 

ap.rendre d'un home de Renau: 

De Linyola 
ni mula ni dona, 
i si pot ser, 
ni mula, ni dona, nz res. 

Un aclariment respecte a la malicia d'a

quests aforismes. o els cregueu, ·no diuen 

veritat, és la força del consonant del vers 

que els hi dóna verí. Perquè mula de Linyo-
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la, de Prades, etc., no són d'allí, les hi porten. 

Sovint s'ha sentit a dir: 
Per un punt es perd l'albarda 

i també aplicat en el nostre cas: 

Per un punt es perd la mula. 

Confrontant amb la dita castellana, que diu: 

Por un punto 
perdió el abad la mula 

o com diuen en terres veïnes de França, al 

Llenguadoc: 
Per un poient 
perde Ma1tin son ase. 

N'hi ha un de refrà que s'ha donat sovint 

amb una errada d'impremta que cal recti

ficar: 
Bort i mula 
cada dia se'n pensen una 
i et dia que no la fan 
la guarden per l'endemà. 

D'això en deurà derivar aquest aforisme: 

Fa com les mules guites 
com més ordz, més cosses. 

En canvi no s'ha de perdre de vista que el 

menjar dóna coratge i que 
Qui no menja no pot treballar 

i per tant 
Mula que no veu la civada 

la sella la té matada 
i qui diu la sella diu les vares del carro i àd

huc els tirants. 
Cotxa i cotxad~wa 
i civada per la mula. 

De totes maneres la mula i el mul no 

han d'ésser massa parats, sinó un bon xic 

vius de gènit sense arribar a ésser guits. 

1l1uta mohina 
molt dolenta o molt fina 

i qui diu de la mula diu del mul, perquè 

mai per mai s'ha de viure desprevingut. 

Matxo manso, 
mata l'amo. 

Hi ha una dita molt estesa i de general 

aplicació: 
Quan les filles són casades 

surten els gendres 
és a dir aplicant-ho als nostres animals: 

Quan és mort el matxo 
surten els traginers. 

No deu oblidar-se el significat d'aquell afo

risme: 
Pel juliol 
les mules al redol 

és a dir el redol de l'era perquè com tothom 

sap ben bé 
Pel juliol 
la forca al coll 

tenint ben entès que és el mes de batre i que 

Quz no bat al juliol 
no bat quan vol. 

En cançons de ronda trobem ar¡uestes cor

randes: 
La mare no vol que em casi 

perquè no tinc sanauells, 

de la cingla de la mula 
me'u faré qui11.,;e parells. 
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Recordant la nomenclatura amb la qual 

solen designar-se les mules, bla1~ca o tardi

lla, negra, llebra, carbonera, etc., segons el 

pelatge, hi ha aquestes que diuen veritats 

com a temples: 

La vz'da del llaurador 
és una vida perre?•a, 
tot el dia està cridant 
puja btanca, baz'xa negra 

amb aquesta variant 

La vida del llau? ador 
és una vida penosa, 
tot el dz'a està crida11t 
puy'a blanca, baixa rossa. 

Però una cançó recorda que no s'han de re

fiar de la galvana amb la qual llauren les 

mules: 

.Tu Valeri que ets bon mosso 
no t'adormis a la reu, 
que si el teu amo ho sabz'a 
potse? lz' sabria greu. 

Qui mena les mules? El treballador que es 

lloga en una casa i que cobra un · sou. Les 

noies inconstants amigues de la novetat so

len cantar: 
En un mosso de soldada 
jo l'amor Iu' vull posar, 
que en sent acabat l'any 

ja tornem a començar. 

Les xiques i els xics aprofiten totes les oca-

sions per a veure's. 
Quina llunafa tan clara 

ifa uns estels com a pru·nes, 
et faig a saber .Maleua 
que vaig a abeurar les nzules. 

Hi ha un joc d'infants moll e tès algun dia 

per tots els nostres pobles, que se'n diu Et 

salt de la mia nwla. Ja gairebé no es juga 

empès per altre jocs així mateix de movi

ment. Consisteix en un noi que para, incli

nat i apoiant les mans en els genoll , men

tre els que juguen van saltant-li per l'es

quena. 
Fa així la formuleta: 

A la una, el salt de la nzza mula, 

a les dos, el salt del gos 
a les tres, altar i 110 dir re 
a les quat1'e, segar i batre 
a les cinc, la xibe1'linc 
a les sis, l'encreuadis, 
a les set, el barretet, 
a les vuit, el pa ja és cua 
a les nou, el pa ja es trau 
a les deu, posar el peu a la guiueu 

a les onze, el món s'es(ousa 
a les dotse, Pm'elem . 

Para aquell noi qui no calla a les tres, aquell 

qui no cau amb els peu encreuats a les sis i 

qui no e po a un mocador o altra co a en 

sallar a les set. 
ALERl SERRA I BOLD 
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La situació vinícola mundial 
En el número de juny d'aquesta Revista 

parlàvem lleugerament dc les causes que fan 
que les crisis del vi assoleixin la gravetat i la 
fr qUènci a que les caracteritza. Hom pot fer
se càrrec perfectament que Pero Grullo no 
hauria dit altra cosa, però precisament les 
coses més senzilles són molt sovint les més 
ignorades o almenys les més menyspreades 
a l'hora de cercar la solució a un problema 
qualsevol. 

Enunciades breument en aquelles ratlles 
les causes productores del càracter especial 
de les crisis del vi d'un ordre general, deixà
vem per una altra ocasió recollir les ense
nyances que Ja peculiar manera d'obrar en 
algunes nacions ens donen per a l'estudi del 
problema del vi. I apuntavem el cas de Fran
ça, del qual potser val la pena de parlar. 

La tendència general en totes les nacions 
~!avui de produir una hipertrofia dels Estats 
accecluant-n e la individualitat i es dóna l'es
tranya paradoxa que mentre hom governa 
en socialista dins de cada frontera en parti
cular, va creixent d'una manera desmesura
da i incongruent l'individualisme estatal, la 
qual cosa, ni és lògica, ni és regida per el 
sentit comú, qualitat que ja sabem i ens ho 
demostren Ja història i la política massa so
vint, que no són les directores dels homes i 
de les nacions. 

Potser ens allunrem un xic del vi per a 
acostar-nos massa als problemes polítics o 
filosòfics de l'economia, però potser la marra
da és necessària o almenys convenient per a 
parlar del problema francès del vi. Fa exacta
ment vint i cinc anys que es produïa a Fran
ça una graVíssima crisi del vi, les causes de 
la qual no cal en aquests moments esbrinar, 
per bé que els fets i el temps han demostrat 
abastament que n'era la principal l'escan
dalosa falsificació i allargament de colli
ta. El vi arribà a menys de cinc francs 
l'hectqlitre i van ésser molts els que ma
terialment el llençaren per a coHocar la 
collita nova. 

L'Estat va fer durant molt de temps el 
sord a les queixes dels vinyaters francesos, 
el qual va produir entre ells una agitació 
francament revolucionària, que no passà 
avant perquè el govern capitulà, atenent les 
demandes de la viticultura. Aquesta, encara 
va anar més endavant; va arribar a posar 
les seves reivindicacions individuals al da
vant de totes les demés consideracions d'or· 
dre polític, i arxò pel fet de controlar d'una 
manera efectiva l'elecció dels diputats en 
tots els districtes vinyaters, que són en gran 
proporció a França. 

I això que de fet va ésser el remei més efi
caç per a l'economia del vi a França, de mo
ment i durant una llarga etapa, va ésser 
també de fet el germen o iniciació d'una no
ya crisi que ara tot just comença i que és 
molt difícil predir on arribarà i quines pro
porcions assolirà amb el temps. 

Totes o quasi totes les nacions vinyateres 
pateixen una crisi del vi, çom en pateixen 
d'altres articles de moltes menes, fruit del 
trasbalsament de les economies, obeint a 
causes molt diverses que no és intenció nos
tra d'esbrinar ara. En totes elles, es dirigeix 
principalment l'atenció dels vinyaters i dels 
governs cap a l'exportació com a remei he
ròic. No obstant estem perfectament conven
çuts que sense abandonar ni molt menys el 
desenrotllament de l'exportació, els princi
pals remeis i de més fàcil aplicació en cada 
una d'aquelles nacions, són quasi totalment 
de caràcter interior i d'una manera especial 
Espanya es troba en aquest cas. H em dit to
tes les nacions i cal exceptuar-ne França 
perquè és l'antítesi de totes les demés. 

Així com en totes elles la sobreproducció 
de vi és molt discutible, perquè en general 
no arriba a la quantitat que es falsifica o 
s'allarga fraudulentament i perquè altra
ment hi ha una disminució de consum total
ment o parcialment esmenable mitjançant 
lleis d'ordre interior, a França és tot al re
vés, hi ha clarament i palesament una sobre
producció apreciable i de fàcil comprovació. 

Aquesta sobreproducció té una caracterís
tica especial perquè en bona part és de vins 
de baixa graduació i de qualitat inferior. I 
té ademés, com deia abans, una gènesi o 
causa fàcilment apreciable i comprovable. 
El predomirli polític excessiu dels vinyaters 
ha tingut com a conseqüència una desme
surada protecció del vi, que si bé ha triom
fat en tota la línia en el problema interior, 
s'ha oblidat que el vertader regulador de to· 
tes les economies hauria de ésser el mercat 
mundial i de fet un dia o altre s'hi arriba, i 
sinó és pitjor, perquè es produeix una sobre
producció d'importància, que no té deriva
tiu, perquè la mateixa política excessivament 
proteccionista s'ha tancat totes les portes, i 
en fer-ho, es dóna el cas que encara que les 
portes fossin obertes, el vi no sortiria perquè 
el nivell del seu preu és excessiu en compa
ració amb el que regeix en les demés na
cions productores. Es clarament i vertade
rament un cercle viciós. 

Ens sembla haver palesat que el problema 
francés del vi té unes directrius essencial
ment diferents que en les altres nacio n¡; 

g rans productores de vi , i és ademés, d'una 
solució bastant difícil i qu e obligarà als vi
nyaters a acceptar i fins a demanar, com ja 
ho han fet , la imposició de greus sacrificis a 
la vinya. Altre punt essencial i difícil de re
soldre és el de l'excessiva volada que ha pres 
la viticultura d'Algèria, greu competidora 
avui de la viticultura metropolitana. En 
aquest cas particular els vinyaters francesos 
-sembla que vulguin separar la vinya algeria
na de la francesa, i això és sumament difí
cil perquè els fets són els fets ,_ i no deixa 
d'ésser-ne un de ben palpable que la viticul
tura francesa i algeriana constitueixen una 
sola peça i un sol bloc. 

En mantes ocasions ja hem mantingut el 
criteri qu~ ara repetim, fent l'afirmació que 
el problema vitícola té arrels mundials i 
mundia!ment s'ha de resoldre, per tant i en 
això s'asembla a altres problemes que no te
nim necesitat d'esmentar i que ofer eixen,Ia 
mateixa característica. Cal conservar i man
tenir les individualitats i modalitats nacionals 
o regionals, movent-se sempre però dintre 
uns mòduls o normes de caràcter general i 
convingut en llur majoria. Altrament es cau 
en el pecat de tancar-se excessivament dins 
les cases respectives, oblidant que avui el 
món és molt peti t i que és un_greu error vo
ler eixamplar -lo artiñcialment. 

No hi ha pas cap dubte que totes les na
cions vitícoles senten instintivament aquesta 
necessitat, i d'ella és filla la convocatòria dels 
Congressos Internacionals de la Vinya i del 
Vi que tenen lloc cada dos anys havent-se'n 
celebrat ja un a Bukarest, un altre a Barce
lona i d'aquí pocs dies un altre a Roma. 
Ademés, amb caràcter extraordinari i con
vocat per l'Office Internacional del Vi se'n 
celebrà uu altre el mes de març d'enguany 
a París, com ja: és sabut. 

Ara sols cal que aquests Congressos que 
tenen una eficàcia teòrica i instructiva real 
i positiva, assoleixin una eficàcia pràctica 
que doni resultats efectius. 

Per això hem volgut iniciar l'estudi del cas 
França perquè val la pena de donar-li tota 
la importància que té, pel doll d'ensenyan
ces i d'experiències que proporciona i per
què fet i fet, la viticultura francesa és la pri
mera del món i pesa d'una manera formida
ble materialment i moralment en la solució 
dels nostres problemes. 

FRANcESc SANT ACANA 

Màxima agrícola 
Hi ha tanta diferència entre l'agricultura 

moderna i ¡'agricultura d'altres temps, com 
entre el teler de mà antic i el teler mecànic 
modern. 

El jardí és la prolongació de la vi venda, és 
una casa sense teulada.-Lamn rtiue. 



Les oliveres 
VII I ÚLTDf 

Per a completar aquests articles amb refe

rència al conreu i miraments que requereix 

l'olivera, ens manca parlar de les malalties 
que l'ataquen i que molt sovint mermen con

siderablement o anuHen la seva producció. 
Apuntarem de passada unes quantes consi
deracions de caràcter general, que conside

rem d'un interès molt important i que per 

descuit involuntari vàrem passar per alt en 

els anteriors articles. 
En quant a les malalties no creiem pas que 

sigui convenient que nosaltres ens extenem 
en gaires consideracions, ja que com hem 

dit altres vegades, l'agricultor ha de tenir un 
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e11 11ostre 
, 

pats 
ren lllOlt bé i l'oli que e n'obté és d'una qua

litat insuperable. La fórmula que nosaltres 
creiem més convenient per a sulfatar l'olive

ra és 1 quilo de sulfat per 100 litres d'aigua. 

Alguns agricultors hi posen - més sulfat, 

però no ho creiem convenient. Unicament 
pot recomanar-se una dosi més carregada al 

practicar la darrera sulfatada, perb cal tenir 

ben {lresent que en l'adició de la calç val més 

pecar per excés que per defecte en totes les 

sulfatades, ja que no convé de cap manera 
polvoritzar el fullatge de les oliveres amb 

brous àcids perquè-se les perjudica conside

rablement i en aquest cas seria pitjor el re

mei que la malaltia. Deuen practicar-se les 
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xen a l'oliverar i moltes vegades des o ta ma· 

teix de les oliveres, tota Ja branca esporga

da, en la qual al cap de pocs dies s'hi desen

rotllen paràsits, que més tard constitueixen 

una temible plaga que ataca l'olivera amb 

considerables estralls. Convé, doncs, netejar 
l'oliverar tan aviat com sigui l)OSsible. 

Els que tinguin bestiar de llana o crestons 
i cabres, que no oblidin que de la branca 

d'olivera tendra en són molt llaminers i se 

n'obté per aquestes bèsties un element molt 
nutritiu i econòmic. No solament es mengen 

amb avidesa la fulla, si que també ingerei
xen un considerable volum de troncs prims 

els quals donen molt més bon rendiment 

aprofitant-los com aliment del bestiar que no 

pas que tinguin de servir per llenya. Per al
tra part, es pot aprofitar en un temps que es

casseja molt el farratge, s'estalvia molta mà 

d'obra en no tenir d'espolsar i batre la bran
ca per a obtenir la fulla 
seca, que si no és pa
gada a un bon preu, 
moltes vegades no arri
ba a compensar 1 e s 
despeses que ocasiona. 

La llenya d' olivera 
s'ha de cremar i si s'ba 
de gúarclar molt temps 
és convenient dipositar
la en un local tancat i a 
cobert. Sempre però, 

. ben lluny dels trossos 
on hi vegeten les oli· 

veres. 

gran interès en consul· 
tar els centres oficials 
de caràcter tècnic que 
amb directors i demés 
personal competentís · 
sim i material de labo
ratori modern, funcio
nen a la nostra terra i 
resolen amb molta ama
bilitat i bon encert, to· 
tes les consulles que 
amb referència a l'agri
cultura se'ls hi dirigei
xen. Per tant, com que 
les plagues que flagel
Ien l'arbre que ens ocu
pa són variades i amb 
característiques ben di
ferents, repetim, per la 
capdal importància que 
té l'afer, que l'agricul
tor en cada cas parti

cular ha d' ac u (jir als 
consells de la tècnica 

La recoHecció de les olives a la comarca de Tortosa 

En aquelles superfí· 
cies que tenen pendent 
esdevé al llaurar, que 
la part de baix de la 
soca va quedant sense 
terra tova cada any que 
transcorre i algunes 
arrels queden al desco-

mitjançant la presentació de branques o 

fruits atacats, segons sigui la malaltia que 

s'hagi de combatre, per tal que puguin 'és

ser observats convenientment i determinar 
amb coneixement el tractament adequa t. 
I després segui1 al pe1-t de la lletra les ins· 

truccions rebudes. L'agricultor però, pot i 

deu fer molt de la seva banda, per tal de 
prevenir algunes malalties. Les sulfatades a 

temps donen un exceHent resultat. 
Totes aquelles oliveres que han estat sul

fatades amb brou bordelès bàsic, dues o tres 

vegades, mostren una sanitat completa que 

dóna goig de contemplar. No cal dir que d'a
questa sanitat en surt considerablement be

neficiada la producció, en primer lloc per
què Ja fecundació de la flor es realitza amb 

més normalitat i després perquè les olives 

augmentades de volum, pesen més, madu-

sulfatades durant els mesos de gener o fe
brer, la primera; durant l'època de la nora· 

ció la segona i en els mesos d'agost o setem· 

bre la tercera. Es moJt convenient associar 
els polisulfurs amb el suc del sulfat al prac
ticar la sulfatada quant les oliveres estan flo

rides, perquè ultra que el sofre és un gran 

element de sanitat, afavoreix considerable· 

ment que hi quedin moltes més olives al ve

rificar-se la fecundació de la flor. 
S'ha dit i repetit infinitat de vegades i en

certadíssimes disposicions governatives aixf 
bo manen, que després d'efectuada la poda 
s'han de retirar immediatament totes les 
branques i brancatge procedent de la matei

xa i malgrat les recomanacions tècniques i 

de les ordres i disposicions del govern, són 

encara molts els olivicultors que no conce
dint poca ni molta importància a tal afer dei· 

bert, mentres que per 

la part d~. dalt s'h i va amuntegant la terra 

excessivament. 
Esdevé aquesta irregularitat a conseqlièn· 

cia de le llaurades, ja que la soca dels ar
bres priva de poder tapar un bon tros de solc 

de la part de baix. Es del tot convenient es· 

menar aquesta deficiència, perquè l'arbL"e en 

surt considerablement perjudicat, ja que les 

arrels de la part de baix de la soca no poden 
tenir la eficiència que cal a conseqUència de 

quedar desenterrades, ultra l'inconvenient 

de trencar-ne algunt's amb l'arada; i les de 

la part de dalt tampoc poden donar tot el seu 
rendiment perquè estan excessivament en· 
terrades. Per tant, a l'efectuar la cavada a 

mà per sota del brancatge procurarem sem· 
pre tapar el solc de la part de baix amb ter
ra de dalt i quedarà esmenada aquesta irre· 

gularitat. 
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Ex is teix un costum bon xic generalitza t, 
d'encaminar l'a ig ua de la pluja ca'p a la soca 

dels arbres. Està bé, però si en lloc d'enca

minar l'aig ua a la soca es Ia anar cap a un 

clot o embassament un xic apartat se n'obté 

un resulta t més positiu, ja que les oliveres 

que poden disposar d'humitat abundant, 

augmenten considerablement la producció 

si aquesta humitat la troben en els punts on 

hi ha un a intensa ramificació d'arrels menu
des. Aquesta munió d'arreletes no la troba

rem pas precisament a prop de la soca. 

Cal però fer aquí una observació molt im

portant. H em pogut observar algunes olive

res, que a conseqüència de trobar-se planta

des en un lloc un xic enclotat, les aigües de · 
pluja han arrastrat molta terra que s'hi ha 

anat amuntegant, enrunant excessivament 

les arrels i part de la soca. Als primers anys 

els hi va molt bé perquè l'aigua hi arras
tra barrejat amb la terra abundoses quan

titats d'humus procedents d'altres trossos, 

ultra la humitat que els hi proporciona, però 

a la curta o a la llarga les arrels estan massa 

enterrades i sobrevé el decaïment. No mo

ren aquests arbres, perquè l'olivera és molt 

resistent a totes les contrarietats que puguin 

sobrevenir-li, però viuen una vegetació 

molt raquítica i en alguns cassos la vege
tació és gairebé nuHa. 

Hem de recordar-nos, doncs, quan tin

guem algun arbre en aitals condicions, que 

les arrels , perquè pug uin desenvolupar amb 

la màxima intensitat les seves peculiars fa

cultats desembarassadament necessiten de 

l'acció del sol i de l'aire. Per tant, no hem de 
consentir que les aigües de pluja arrastrin 

terra contfnuament cap a un lloc determinat 
i per temps indefinit . 

Si estem persuadits que un arbre té al seu 

voltant excessiva terra sobreposada, serà 

convenient treure'n una capa prudencial i 
repartir-la al voltant dels arbres més pro

pers . La petita despesa que aquesta opera

ció suposa queda sobradament recompensac 

da a mb el rejoveniment que aconseguirem 

per aquell arbre que tenia excessivament en

terrades les arrels. Aquells altres als quals 
n'hi repartirem una lleugera capa, també en 

rebran un remarcable benefici ja que així mi

llorem sensiblement_el mitjà de vida a tota 

la multitud d'arreletes que amb tanta inten

sitat es desenrotllen prop de la superfície. 
Hem de fer constar, però, que aquest proce

diment únicament és recomanable i econò

mic en el cas que ens ocupa, que si volgués
sim desmuntar un tros de terra i repartir-la 

per l'oliverar, ens costaria més el suc que els 
moixons. 

En aquelles anyades que els arbres estan 

molt carregats d'olives, esdevé qúe els hi 
costa molt de madurar; en aquest cas hem 

d'ésser previsors, En arribar als primers de 
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setembre si observem que el fruit està sà 
que per tant no té tendència a desprendre's 

de l'arbre creixent amb normalitat, convin

drà escampar superficialment un quilo de 

nitrat de sosa per cada olivera de regular 

desenvolupament, augmentant o disminuint 

aquesta dosi s~gons sigui la creixença dels 

arbres_. Aquest procediment proporcionaria 

resultats sorprenents, ja que les fulles pre

nen una verdor molt intensa que ajuda molt 

la maduració, de la qual cosa en perv~ més 

tard una més abundant producció d'oli i de 

més bona qualitat. Nitrat de sosa hem dit, 

però cal tenir present que en totes aquelles 

terres mancades de l'element calcinós serà 

preferible emprar el nitrat de calç. No cal 

oblidar tampoc que quap. ens trobem en el 

cas que altra matèria nitrogenada tingui 

un preu notablement inferior ens decantem 

per emprar aquesta, perquè l'economia té 

de manar sempre. Per exemple: Comparat 

el preu del sulfat amònic en l'actualitat, amb 

els preus del nitrat de sosa o de calç, fàcil

ment comprendrem que enguany ens hauria 

convingut emprar el sulfat amònic encara 

que la seva solubilització no sigui immedia

ta; val més augmentar la dosi, ja que és molt 

més econòmic i si la collita de l'any no po

gués absorbir tot ~1 nitrogen, ja l'aprofita 

ria la vegetació de l'any següent. 

ra que cobren un jomal insignificant, p~r 

què destrueixen una infinitat d'insectes que 

moltes vegades ocasionarien la merma o la 

total destrucció de les nostres collites, que 

tants treballs i tantes angúnies ens costen. 
joAN VALLÉS I ESTRUCH 

La lluita biològica a Austrà
~ Iia contra el cactus · 

Es sabut el sistema modern de combatre 

les malalties de les plantes, sobre tot les de

gudes a insectes, afavorint la multiplicació 

d'altres insectes que exterminen els causants 

de les plagues dels conreus. L'Aphelínus 
mali, per exemple, el Novius Cardin alis i al

tres se n'han fet les proves i el seu ús ve ge

neralitzant-se en tots els països i en el nostre 

per a combatre el pugó (cotonet de la pome

ra) i la coccineHa I cheria P~wchassi tan tem u

da dels conreadors de tarongers i similars. 

Una altra prova del valor d'aquest sistema 

de lluita, conegut per lluita biològica, el 

presenta l'esplèndid èxit aconseguit a Aus

tràlia contra la Tuna· (cactus), amb l'insecte 

Cactotoblastis Cactorum. 
Les figueres de moro, que fa pocs anys ha

, vien estat introduïdes a Austràlia, es repro-

duïren i s'estengueren tan profusament, que 

inutilitzaren milions d'hectàries amenaçant 

I per acabar insistim en la conveniència. invadi; la majoria de terres d'aquell apartat 

d'intensificar tant com sigui possible en nQS· 

tre país el conreu de l'olivera , no solament 

perquè molts agriou-ltors posarem remei a 

les nostres necessitats com encertadament 

digué aquell savi, si que també per l'orgull i 
satisfacció de proporcionar a la pàtria una 

considerable font d'ingressos amb una indis

cutible economia, aconseguint una ben pos'i

tiva exportació d'abundoses quantitats d'oli, 

exportació que els poders públics tenen l'o· 

bligació de fomentar i afavorir després d'as

segurat el proveïment del mercat interior. 
Tinguem-hi un gran interès pel venerable 

arbre de Minerva, símbol de la pau i sobre

tot en recollir les olives no les bastonegem, 

perquè les bastonades, a tot i a tothom fan 

mal i a les oliveres els hi desgracien i mal

meten llastimosament els tendres branqui

llons per a les collites successives. 
El gravat que iHustra aquest article mos

tra com pot operarse sense acudir a procedi

ments sinistres i barroers que en tota hora 

han de desterrar-se i per sempre més. , 
Collim, doncs, les olives amorosament, 

amoixant les generoses branques amb les 

mans i si en algunes extremitats de les bran

ques més alteroses encara en queden algu

nes que sigui perillós abastar-les, despullem

nos de tot egoisme, deixem-les que ja les 

aprofitaran els ocellets que a l'hivern no tro

ben gaire menjar. Considerem que els ocells 

són uns treballadors en favor c;le l'agricultu-

continent. Res no hi valgué per a deturar la 

marxa invasora de l'espinosa planta; tots els 

procediments mecànics i químics assajats, 

r esultaren inútils. El cactus es convertia en 

un flagell que amenaçava sembrar de misè

ri a el país i deixar-lo desolat en un període 

de temps relativament curt. El perill es con

sidera pass3.t i l'extermini de la planta inva

sora és ara tan sols qüestió de poc temps. 
L'insecte Cactotoblastis, ha tingut més for

ça i potència que l'home. L'any 1925 foren re

partides colònies d'aquest insecte i en un pe

ríode de dos o tres anys ha netejat de cactus 
extensions immenses de terres que havien 

estat invadides. 
L 'insecte té un cicle de vida semblant a la 

del cuc de seda, però fa dues cries a l'any. 
A Queensland hi ha tres estadons per a la 

cria de l'insecte destructor del cac.tus i altres 

estacions es troben en les zones infectades. 

Es recullen també en els camps grans quan

titats d'ous que es conserven en les est.acions 

i en temps oportú són escampats per la 

terra. 
La publicació australiana de la qual pre

nem aquestes noves, diu: •El progrés obtin
gut en la destrucció de la tuna grà_cies als 

insectes, ha arribat en un punt, que es veu 

ja la possibilitat pràctica dintre curt temps 
d'aprofitar per a l'agricultura les terres més 

infestades; el problema de la tuna pot ja con· 

siderar-se gairebé resolt. 
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E 1 s femers 
Anem a indicar la forma i condicions dels 

femers; segons la situació amb què es tro· 
bi cada agricultor perquè amb les menors 
despeses possible pugui consèrvar els fems 
de manera que sofreixi les menors pèrdues 
en pes i riquesa, dels principals elements. 

En tots els tTactats d'agricultura que es 
parla d'aquesta matèria, solen presentar-se 
dibuixos de diferents models que, en la ge
neralitat de les circumstàncies, no són apli
cables i convé per això aprofitar la situació 
topogràfica de les finques per a faci!itar la 
construcció. 

En un clima sec convé que el femer s'aire
gi el menys possible, i per aconseguir. això 
és precís fer-lo en un desmunt i de cap ma
nera amb plataforma o sobre el pla de ter
ra, perquè d'aquella manera no resta més 
superfície airejad~ que la capa de sobre, 
mentre que amb la plataforma tota la pila de 
fems està exposada als agents atmosfèrics. 

Ha de tenir' fàci l accés per als ramats i ca
rros per totes bandes, sempre que sigui pos
sible, amb el fi que puguin piconar-lo quan 
sigui convenient. 

El sòl deu estar ben piconat per tal d'im
permeabilitzar-lo, amb el fi que no s'hi fi l
trin les aigües brutes que s'escorren dels 
fems apilats i regats. On el sòl sigui molt 
permeable, si fos fàcil i econòmic, convin
dria afermar-lo enrajolant-lo o empedrant-lo 

quantit~t de fems produïts anyalment per a 
què en tot cas es pugui recollir l'aigua es
correguda després de travessar els fems per 
l'aigua d'una pluja abundant, perquè aques-
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TIPUS DE FEMER MODERN 

. ( 

A) Cobert. - B) Descobert. - C i D) Latrina 
coberta. - E) Pas de duros. Les sagetes indi

quen les pendents 

impermeabilitzar:ios. Això reportarà unes 
despeses de conservació, però, tot amb tot, 
és remunerador, per la necessitat de conser
var aquestes _aigües brutes per a regar cons
tantment, quan convingui, els fems darrera
ment dipositats. 

Les dimensions del femer, sabent el pes 
mig dels fems recentment trets de l'estable, 
i l'alcària que ha de tenir la pila en el femer, 
que s'ha fixat en dos metres o dos metres i 
mig, un compte senzill bastarà per a conèi
xer le superfície necessària per a dipositar 
tot el que es produeixi a l'any o el temps 
que hagi d'estar al femer. Cada .metre su
perficial, amb dos metres i mig d'alçària, 
contenen dos metres i mig cúbics, que pesa
ran, trets recentment de l'estable, de 300 a 
400 quilograms, i coneixent el pes viu de tota 
mena de caps de bestiar que existeixen a la 
finca:, serà fàcil de trobar la mida en tonela
des de fems que es poden produir i el nom
bre de metres cúbics qqe .representen per 
acotar els metres quadrats que siguin ne
cessaris. Els fems ben treballats poden estar 
en les millors condicions de portar-se a la 
terra amb tres o quatre mesos, a llarg esti
rar, de permanència en el femer, i com que 
generalment, la distribució del qual sol fer
se en aquesta reiió en dos períodes, que 
són tardor i primavera, en el mateix femer 
poden fer-se dues piles separades amb sufi
cient espai, per a què hi passin els carros i 
puguin carregar amb tota comoditat. La dis
posició dependrà serripre de la topografia 
del camp on es construeixi, i una de les més 
apropiades rèsulta la de les vessants, en les 

amb còdols o tr9ssos de rajola, però sense · tes reserves s'aplicaran després en les rega- quals l'excavació pot fer-se en forma que la 
part més alta de la vessant resulti d'una al
çada de dos metres i mig a tres metres i 
vingui per ·l'altre extrem a pla de terra. 
Amb aquesta disposició poden descarregar
se els carros per la part més alta de l'exca
vació i quan ja la pila arribi a la superfície, 
passen els carros per sobre els fems i els 
apissonen al mateix temps i els descarre
guen més endavant, de la mateixa manera 
que es fan els terraplents en la construcció 
de les vies. 

morter de calç ni de ciment, que ademés 
d'elevar el cost, ni un ni altre no resisteixen 
l'acció destructora de les aigües brutes. Les 
pendents i canaleres de conducció cap a la 
latrina o bassa deuen ésser bastant a-cusa
des, amb la inclinació necessària per a què 
no s'hi detinguin les aigües que s'escorren 
dels fems i vagin immediatament a la latri
na o bassa. 

El dipòsit de la bassa deu ésser suficient 
per a contenir les aigües brutes que provenen 
de la, neteja de la casa, que s'han d'aprofitar 
per a tirar-les al femer i les mateixes defe
cacions líquides dels ramats, quan no s'ab
sorbeixin en el iaç, que ·és la millor manera 
d'aprofitar-les . A l'estrange_r es calcula que 
amb 3 ó 4 metres cúbics de volum en la la
trina, per cada cap major, vaca o cavall, és 
suficient; s'ha de tenir en compte però, que 
allà gairebé tots els ramats estan en estabu
lació permanent, sobre tot a l'hivern, i la 
pluja anval és doble de la d'aquí i per tant, 
la capacitat de la latrina, en aquesta regió, 
es pot i s'ha de reduir considerablement a 
una sisena o vuitena part de la que s'indi
ca més amunt. Ha d'estar en relació amb la 

des freqüents, conveniència que ja .hem 
indicat. 

Es evident que si el sòl-i les parets de la 

PLANTA DE FEMER AMB PENDENT 
A) Latrines.-Les sagetes indiquen les pendents::;: 
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Costat del femer amb canal i secció d'una de 
les latrines 

latrina són permeables s'hauran de revestÍ! 
amb rajoles o pedres i morter de calç o ci 
ment, perquè encara que siguin destruït~ 

per els líquids clipositats, no es coneix altre 
procediment més econòmic d'afermar-los o 

Quan el terreny és sensiblement horitzon
tal, no J;li ha cap altra solució que desmontar 
l'àrea del femer a un metre i mig per sota 
del pla de terra i el mur que es construeixi 
al voltant, aixecar-lo sobre el nivell del ma
teix, 60 ó 80 centímetres per a completar els 
dos metres, facilitant la càrrega i descàrre
ga del femer. Amb aquesta forma es feu el 
doble femer, un de cobert i un altre de des
cobert, en una granja, per a fer experiments 
sobre la conservació dels fems, dels quals 
se'n va treure l'experiència de què sempre 
que sigui factible, deú cobrir-se sense perju
dici de conduir les aigues de la pluja a les 
latrines. El diseny d'ambdues solucions es 
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pot veure a continuació i no calen més ex
plicacions. 

Resta encara un altre punt ·que és eseu
cialíssim per a la bona transformació i con-

rvació dels fems, i és el de regar amb les 
aigües de la latrina o bassa. Les cases anun
ciadores dc maquinària agrícola ofereixen 
diferents tipus de bombes per aq uests usos 
i fins avui no en coneixem cap que resisteixi 
molt temps a l'acció corrosiva d'aquests lí

quids; per el qual conv~ que siguin moll eco
nòmiques per tal de poder-les substituir amb 
freq Uència, de no ésser així, valer-se de 
l'aparell més primitiu , que és la grua o po

litxa, cadena i galleda. La distribució de 
l'aigua en la pila dels fems tampoc és cosa 
fàcil, encara que aparentment sembli el con
trari. 

Si es pretén que la ruixada sigui ben re
partida per tota la massa, per ésser molt 
porosa, resulta que allà on cau el raig de lí· 
quid o doll, allà . mateix desapareix, sense 
estendre's per la massa i hi ha no poca difi
cuJtal en estendre amb igualtat el líquid 
abocat a la galleda. 

En distints llocs hem vist els femers co
berts amb una capa uniforme d'escorça de 
les adoberies, ja usada, que, ademés d'ésser 
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d'un gran adob, resulta una preservadora 
molt bona i forma com una mena de re
g uerons per a què amb les ruixades s'hi es· 
corri l'aigua, perquè les aigties de les latri
nes es filtrin en tota la seva longitud. Es clar 
que per a cada ruixada s'han de canviar. 

Poden també utilitzar-se parts unides en 
forma de canal, canaleres ç:le llauna o plan
xa, foradades del fons de llarg a llarg per 
a què el líquid vagi sortint en forma de bro
lladors petits i distribuint-se per tota la pila. 
Es clar que s'han de sostenir per sobre de la 
pila amb petits soports i que s'han de fer 
trossos desunits, que poden acoblar-se se
gons les necessitats i d'aquesta manera es· 
tendre la r uixada on sigui necessari. 

Semblarà, sens dubte, que entre l'abandó 
més absolut amb el qual es té avui el femer i la 
sèrie d'atencions i vigilància que aconsellem 
hi ha una distància que es tradueix en des· 
peses d'instal:lació i jornals, però, entr e per
dre matèria tan útil i necessàri_a per a con
serv-ar i acréixer la fertilitat de les terres 
cultivades o aprofitar-la de la manera més 
cobdiciosa per aconseguir aquella finalitat, 
existeix una diferència, que és la caracterís
tica del progrés agrícola. 

PERE DE LA TRIOLA 
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El formatge aliment concentrat 
El formatge és un producte directament 

obtingut de la llet, essent sens dubte aques· 
ta forma la més antiga de conservar-la amb 
destí a l'alimentació humana. 

El formatge pot obtenir-se de la llet de vaca 
completa que se'n diu formatge gras; de llet 
desnatada de vaca, que són els formatges 
negres; de llet d'ovella i de barreges de dues 
llets en diferents proporcions. Molt poc se'n 
produeix de llet de cabra, no obstant ésser 
aquest el més ric en proteïna. 

Es de doldre que en el nostre país no pu· 
gui ésser class ificat entre els aliments més 
usuals-. Però hem de dir que si avui no ho és, 
ho fou en altres temps, a l'extrem de consti· 
tuir l'aliment principal per a molta part dels 
nostres pobles pastorívols. Nosaltres creiem 
convenient que cal que reprengui a la nostra 
taula la importància que li correspon tant 
pel seu sabor apetitós, com per la seva ílaire 
estimulant, per la seva extr¡wrdinària rique
Sa alimentosa, la seva digestibilitat i salu
britat que posseeix en proporcions úniques 
entre tots els aliments intensos i sobre tot la 
condició d'estar sempre a punt d'ésser con
sumit sense necessitat ·d'intervenir-hi la cui
na i per últim la seva fàcil conservació ocu
pam poquis im espai en proporció de l'ali· 
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ment contingut. _Ja reconeixem que no són 
poques les causes que s'oposen a aqueixa 
reins tauració. 

Una d'elles i no la menys important és la 
creença ·tan extesa: que és indigest fins a 
produir greus disturbi.s fisiològics. La false
dat d'aqueixes preocupacions ha estat ple
nament demostrada per un gran nombre 
d'experiències practicades a diferents labo· 
ratoris d'investigació científica sobre higiene 
de la nutrició, confirmant que els formatges, 
sobre tot els de les classes corrents, poden 
ésser emprats en l'alimentació diària i en la 
quantitat convenient per a constituir la prin
cipal font en aliment nitrogenat. -sens dubte 
que la seva olor i el seu gust tan intensos in
flueixen en la limitació del seu ús, però s'ha 
de r econèixer que això és fàcilment vençut 
combinant-lo amb altres viandes d'escàs 
sabor. 

També influeix en contra de l'adopció re· 
comanada, una preocupació filla del més 
absolut desconeixement en matèria nutritiva 
dels difererents comestibles i sobre tot molt 
estesa entre les classes menys acomodades 
que són precisament les qui més n'haurien 
d'usar i és creença general que un àpat no 
és complet si hi manca la carn, mentre que 

el formatge la supera de moH: com aliment, 
en igualtat de pes. 

Altra causa de r estricció del seu ús és la 
freqüència amb la qual dins una mateixa fa
mília un o més individus el repugnen. Però 
ten int en compte la diversità t de formatges 
que el mercat ofereix amb la corresponent 
varietat de g ustos i de flaires, si les mestres- • 
ses dè casa es proporcionaven un abundós · 
formulari de receptes culinàries a base de 
formatge, cosa que cos taria poc de trobar, és 
probable que el nombre de recalcitrants 
quedaria molt reduït. 

Es clar que per entra r de ple a l'ús ordi
nari del formatge a taula com a plat fort 
convindria que el mercat assortís d'un ma
jor nombre de tipus de formatge econòmic, 
però això vindrà tan bon punt s'hi vegi mer
cat, puix que les províncies de Barcelona, 
Lleida i Girona són susceptibles d'una pro· 
ducció enorme de llet. 

Valor alimentós.- Es segura~ent el co
mestible més ric en elements nutritius dels 
de consum usuaL Conté gran proporció de 
proteïna que és el principal component del 
nostre organisme. Comparat ·amb un pes 
igual de carn de bou rostida i sense os, cob té 
més proteïn a i més grassa que aquesta. 
Comparat amb la carn, el peix i els ous tal 
com ho comprem, el formatge conté en 
igualtat de pes brut, el doble d'aliment que 
aques ts, de manera que sempre i quant es 
pugui comprar formatge que en igualtat de 

pes no costi el doble d'aquells, l'alimentació 
_resultarà més econòmica. La seva compo
sició alimentosa quan s'ha obtingut de llet 
completa, és: Proteïna, 33 per 100; greig, 30 
per_100; aig ua, 34 per 100; matèria mineral, 4 
per 100. 

Si el formatge és magre o sigui de llet des
natada: Proteïna, 23 per 100; greix, 1 per 
100; hidrats de carbó, 4 per 100; matèria 
mineral, 2 per 100. 

Com es veu, analitzada aproximadament 
la composició del formatge comú es pot dir 
que a prop d'un terç del seu pes total és mà

. tèria proteïca, o sigui aliment plàstic, altre 
terç és g reix o aliment calorífic i el terç 
r estant és aigua, resultant ésser un magnific 
substitut de la carn, del peix i dels ous. 

Quan s'usa formatge com aliment s'ha de 
tenir en compte la seva g ran concentració, 
per això convé que vagi acompanyat de 
substàncies sucoses com verdures, tubèr
culs, arrels, etc. i més especialment fruita 
fresca i confitada; evitant que formi part 
d'àpats als quals hi· entrin altres plats forts i 
procurant aclemés que els formatges siguin 
de gust suau si no són condimentats amb al
tres viandes. 

Digestibilitat.-La sensació d'ardor que 
alguns formatges produeix·en al ventrell, 
ha motivat l'opinió molt estesa d'ésser difí-



èil de digerir, preocupàció com ja hem dit 

que està mancada de tot fonament. 

Les experiències verificades amb indivi• 

dus en estat normal de salut alimentats uns 

quants dies amb formatge, pa i fruites, de

mostraren que el 90 per 100 dels seus compo

nents nitrogenats eren completarrient dige

rits i assimilats sense que produïssin cap des

torb fisiològic, provant aquests experiments 

que el formatge pot ésser inclòs en el nombre 

dels aliments més digestius i per tant que es 

paeix tant bé com la carn, tenint en compte 

que els formatges emprats en les experièn

cies susdites tots eren grassos i ja sabem que 

els magres encara es digereixen més fàcil

ment. Hem d'advertir que quan els formatges 

grassos formin part de preparacions culinà

ries que hagin de suportar una intensa coc

ció, s'ha d'evitar que aquesta· arribi a des

compondre part del greix cremant-lo, el 
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qual no solament no es paeix sinó que pot 

_produir indisposicions, però això succeeix 

igualment amb tots els altres greixos. 

L¡1 mestressa de casa que coneix el valor 

alimentós relatiu a cada component de la die• 

ta, qualitats distintives amb relació al séu 

preu de cost, que domina els mitjans 

adequats per coure'ls i servir-los i que sap 

combinar i distribuir els àpats i demés que

fers domèstics en forma que eviti treballs 

i despeses innecessàries i per últim que sap 

concedir la deguda atenció tant a l'economia 

com al benestar, sabrà en cada moment ser· 

vir-se avantatjosament de la carn, del peix, 

d'ous o de formatge com a principal font de 

proteïna i de greix en harmonia amb els gus

tos de la família i les facilitats del mercat se

gons les estacions. 

IGNASI SANPERE I SALA 
Enginyer 

........................................................................................................ ···················· 

La Cultiva 
Heu's ací una pràctica solariana, el valor 

econòmic de la qual revesteix una importàn

cia extraordinària, sobretot pels conreadors 

de la vinya, i que no ha arrribat a assolir el 

grau d'expandiment que deuria. I no ha arri

bat a fer-se popular, sens dubte perquè molts 

pagesos no han fet números ni han fet pesa

des de les seves collites. Del contrari, hau

rien pogut apreciar el valor que té propor

cionar absolutament de franc el nitrogen at

mosfèric a les plantes, a l'ensems que acon

seguir grans proporcions de farratge amb 

què alimentar tota mena de bestiar. 
La cttltiva té per objecte enterrar en el 

mateix camp les vegetacions provocades per 

la sembra de plantes milloradores, la incor

poració de les quals en la terra promou mi

lloraments fisico-químics. 
Els avantatges que proporciona, són: esto

var i fer flonges les terres molt compactes 

i donar més cohesió a les lleugeres; acumu

lar en la capa laborable les matèries extretes 

del subsòl per les arrels de les plantes que 

es V'Olquen; enriquir de matèria humífera 

els conreus i acumular en aquests el nitro

gen o azot orgànic que es transforma en 

nitTat més de pressa que el procedent dels 

fems, de la sang seca i de l'amoníac. 
Resulta igualment avantatjosa la cultiva 

tant en les terres soltes i lleugeres, com en 

les compactes; les seves qualitats es mani

festen en els climes càlids i en terres àr-ides. 

En les granítiques i pissarroses, no s'eviden

cien tan fàcilment les seves virtuts. Aquesta 

contrarietat pot corregir-se en bona part, re

partint calç polvoritzada sobre les vegeta

cions que es projecten enterrar. 

Les plantes lleguminoses que hauran de 

preferir-se en practicar la cultiva, hauran 

d'ésser les de ràpida vegetació; les que les 

seves arrels més penetrin les capes labora

bles, a fi de què puguin mobilitzar la major 

quantitat de matèries que conté el subsòl; 

les que produeixin majors proporcions de 

fulla i assimilin millor l'azot de l'atmosfe

ra; les més suculents i de fàcil descomposició 

i les que amb més facilitat s'adaptin a les 

terres pobres i poc fèrtils. 
De les lleguminoses que al nostre entendre 

han de preferir-se, per ésser considerades 

les més aptes per a acumular el nitrogen de 

l'aire, són dignes d'ésser anotades: la trepa

della, les trefles, les veces, els pèsols, els tra

musos i les faves; totes elles tenen dots d'ali

mentar-se, en nèixer, del nitrogen que conté 

la seva sement, en el segon període, del que 

substrauen del sòl i, finalment, del que hi ha 

a l'atmosfera que s'inocula i penetra en la 

terra. Absorbint aquestes plantes el nitrogen 

lliure que l'aire conté, per mitjà de les bactè

ries que es troben a la terra i que es fixen en 

les arrels de les lleguminoses, es produei

xen en aquestes uns petits nusos, que amb el 

concurs de l'aire elaboren les matèries al

buminoses que alimenten a dits vegetals. 

Les cultives, o siguin les vegetacions de 

lleguminoses que es produeixen, incorpora

des a la terra, s'estimen i aprecien com a bo

nes afemades, si bé tenint en compte els be

neficis indirectes que l'enterrament d'altres 

espècies vegetals produeixen també sem

blants efectes, encara que amb menor inten

sitat, com és natural. 
S'han d'enterrar aquestes plantes prefe-
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rentment quan comencen a florir, ja que s'ha 

reconegut que és quan ofereixen el major 

grau d'eficàcia. 
El trefle, la trepadella i la zulla, si es desti

nen a l'alimentació del bestiar, l'última dalla

da del segon o tercer any es sol enterrar en el 

mateix lloc que ocupava la seva plantació, 

assolint així deixar provist abundosament 

el terreny de matèries orgàniques i nitroge

nades, que garanteixin el bon rendiment de 

les plantacions futures d~ ce~eals que les 
substitueixin. 

La manera que amb més I'erfecció es po· 

den enterrar les lleguminoses, és per mitjà 

de la fanga. Si l'extensió del conreu és gran, 

pot utilitzar-se l'arada giratòria, que fa bona 

feina i a bon preu . 
Quant la vegetació d'herba farratgera ho 

aconselli, pot convenir practicar la sega 

abans de fer la volcada. 

Prenent peu de la facultat que tenen les 

lleguminoses d'acumular a la terra el nitro

gen o azot de l'atmosfera, Solari, Visochi i 

Ville, entre altres, han donat a conèixer 

nous sistemes de conreu que es basen prin· 

ci_palment en la inducció del nitrogen, puix 

que amb aquest sistema en surten beneficia

des les sembres posteriors que es practiquen 

en les terres que havien ocupat les llegumi

noses. A aquesta finalita t condueix la induc

ció i la sideració o sia el conreu alternat de 

cereals i lleguminoses. 

Pel primer procediment, la incorporació 

del nitrogen pot ésser suprimida, utilitzant 

per adobar la terra l'última dallada i les al

tres a l'alimentació del bestiar; amb el segon 

mètode totes les dallades són utilizades per 

adobar les terres. 

Si es té present que la riquesa de les ve· 

getacions de lleguminoses correspon-poc 

més o menys- a la d'un bon fem, en quant 

a elements fertilitzants, es pot deduir que 

enterrant l'herba que donen, s 'incorpora a la 

terra l'equivalent a una bona afemada, per 

als efectes de la fertilització . 
A-l'objecte de determinar la màxima crei

xença a les lleguminoses, serà convenient 

adobar-les amb fertilitzants químics, a la 

proporció de 400 a 600 quilos de superfosfat o 

el seu equivalent d'escòries de defosforitza

ció; de 400 a 600 quilos de guix polvoritzat; 

i de 100 a 150 quilos de clorur o sullat de po

tassa o el seu equivalent de kainita. 

Mitjançant la distribució d'aquests adobs a 

les terres deu o quinze dies abans de proce

dir a la sembra, la cultiva adquireix un po

tent desenrotllament, i la inducció del nitro

gen s'intensifica al grau màxim, quedant, 

per tant, millorats de manera extraordinària 

els conreus que després es practiquin en els 

llocs on s'hagin fet abans plantacions d'a· 

questes plantes milloradores. 
IsiDRE ROGENT 
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Conreus, recobrint el terreny amb paper 

NOU MÉTODE DE 
CULTIU 

Princzpi amb el qual recolza el sistema.
El mètode que essencialment consisteix en 
emprar paper per a recobrir Ja s uperfície 
d'un ter reny de conreu, no és altra cosa que 
un sis tema artifici ós per tal de modificar 
a lg uns factors que in tervenen en el desen
volupam nl vegetal tendint a afavorir i mi
llorar la producció, aprofitant el seu ma
jor rendiment. 

E l principi en el qual es basa el sistema, 
és el del màxim aprofita ment de l'humitat, 
que en més o menys quantitat xopa el 
terreny, font en la qual forçosament han 
d'ali mentar-se les arrels per tal que la 
planta es nodreixi com cal. 

A base d'aqu est senzill 
principi, es tracta de per 
feccionar ls procediments 
tradicionals fins ara se
g uits, tals com el d'esma
gencar sovint i s uperficial
ment la terra, deixant-la en 
pols , com vulgarment ho 
anomena nostra pagesia, 
evitant així l'encrostament 
i les clivelles subsegüents 
a les regors i a les pluges . 

parce l:les comparatives , en les quals s'alter
naven els vells i el nou sistema. Els téc
nics-assajadors feien les proves en petita 
escala, però, en variat i extens nom_bre de 
plantes. o cal dir que en portar a terme tal 
comesa, es feia un acurat control de les 
dades que oferia l'experiment, estudiant l'a- . 
fer , no sols en el caire tècnic d'aplicació del 
procediment, sí que també en l'aspecte eco
nòmic, en mires a la possibilitat d'implantar
lo pràcticament en el futur. 

Una volta finit el període experimental de 
deJl anys, es veu que els resultats foren tan 
falaguers que s'anà generalitzant de dia en 
dia, fins al punt que s'assegura que actual
ment, els agricultors d'Hawai fan un con
sum anyal de 500.000 dòllars del paper espe-

titat de producció, en ub camp de moresc 
tardanament plantat, l'any 1924 i en altra 
plantació de cacauets feta en 1927. Nosaltres 
recordem haver llegit també, que es notà una 
disminució de producció en un cultiu de pè
sols, perè no es donaven explicacions per 
controlar-ne la causa ocasional. 

Dades referents al paper.-Jl-1 paper que 
s'empra per recobrir el terreny dels conreus, 
és precís que tingui una duració no inferior 
a la del conreu al qual va destinat, ultra es
CJ?.pir l'aigua de pluges, sense estovar-se. 

Una de les mostres que conservem del pa
per especial que està en ús als Estats Units, 
té les següents característiques: To negrenc
atabacat, amb guspireigs metàHics; gruix 
com el d'una bona tarja comercial o de visi
ta; consistència notable, però, que àdhuc és
ser molt flexible i permetre doblegar-se fàcil
ment, no es romp a l'intentar-ho; finalment, 
una excel:lent impermeabilització. La mostra 
de referència, es comprèn que procedeix de .... 

fabricació intencionada
ment expressa, per tal de 
reunir les adients qualitats 
per a resistir la utilització 
a l'intempèrie, on té el seu 
destí. 

Al nostre modest enten
dre, el que ens ocupa no 
és pas una simple ocurrèn
cia o originalitat sense 

Figura 1.- Aquest gravat posa de manifest la diferència de desenrotllament exis
lenl entre les cebes de la part esquerra, la terra de les quals és encrostada i cli

vellada, i les del costat dret tractades pel mètode del paper 

El comerç americà ofe
reix dos tipus de l'esmen
tat paper-cartolina i la di
ferència essencial d'una i 
altra qualitat consisteix 
únicament en el gruix i 
duració que li calgui tenir, 
segons vagi destinat al 
conreu de plantes de tem
porada o anyals, o bé es 
tracti d'utilitzar-lo per ar-

transcendència pràctica, sinó que pel con
trari, ens sembla que aquesta nova perfo
mança de cu_ltiu pot revolucionar la manera 
de fer fins ara seguida. 

Breu historial.- La nova tècnica agrícola 
de l'aplicació del paper, paper-asfaltat o pa
per-cartolina per a recobrir el terreny con
reat, sembla que la inicià un colliter de su
cre anomenat Eckart, procediment que feu 
varis adeptes en les illes d'Haw~i u~a vin
tena d'anys enrera, aplicant-se al cultiu de 
la canya de sucre i seguint pel del cotó i la 
pinya. 
Co~ que els resultats no desplagueren, 

això cridà l'atenció de gent afecta als pro
gressos agrícoles, i s'anaren fent assaigs, 
els quals continuaren durant deu anys, que 
venen a constituir el que en podríem dir pe
ríode experimental. 

Molts d'aquests assaigs cal remarcar que 
es feren en la Granja experimental d'Ar
tington de l'Estat de Virgfnia amb el pa
tronatge i munificència del Ministeti d'Agri
cultura dels Estats Units, r ealitzant-los en 

cial que ens oc_upa, el qual quasi és tot utilit
~:at en el conreu de la pinya. Referent a la 
producció es diu que ha augmentat en un 
notable percentatge en relació amb l'obtin
guda pels altres sistemes, assenyalant-se 
l'augment en un 20, 25 i 30 per cent, segons 
les varietats de cultiu. 

El nou mètode, tenim notícies que a les 
illes Canàries és practicat per alguns agri
cultors, doncs no deixa d'ésser un esquer el 
fet per el qual s'anticipi la maduració dels 
fruits per aquest procediment del paper. 

Segons referències, que en data 10 de juny 
d'enguany facilità sots la seva signatura en 
Miquel Echegaray, culte Enginyer Agrò
nom agregat a l'Ambaixada espanyola de 
Washington, les quals he de reputar serio
ses i solvents, resulta que en 33 assaigs fets 
arn..b 12 cultius variats, fou comprovat que les 
plantes conreades pel mètode de l'empape
rament ban donat una producció molt supe
rior a 1 obtinguda pels ·vells sistemes. A 
l'ensems fa notar l'esmentat Enginyer Agrò
nom que sols s'observà una falla en la quan-

bres fruiters o altres conreus la duració dels 
quals hagi d'ésser indispensablement major 
d'un any. 

Hem llegit que per l'elaboració de l'esmen
tat paper especial, són aprofitats els residus 
de la canya una volta esgotats en l'yxtrac
ció del sucre; amb l'aprofitament d'aquest 
Rroducte secundari derivat del conreu de la 
canya de sucre, n'obtenen un ingrés remu
nerable, anys enrera insospitat. 

Per tal que hom tingui una guia .que li 
serveixi de norma i l'ajudi a formar-se'n una 
cabal idea, ens plau anotar les dimensions de 
les pesses d'ambdues classes de paper-carto
lina, ensems que la cotització aproximada a 
què l'ofereixen els comerços ianquis: 

Tipus prim 
Tipus prim . 
Tipus doble. 
Tipu doble. 

PES SA 
: -·~¡;i~····r··iï~;~····r···:r;~·~··.-· -
, Me t r e s : M e t re s ; Pessetes 

•I ififiH:fr.-~f 
Cal advertir que els preus que deixem 



àpilntats els donem amb caire purament in

formatiu, havent calculat el dollar al canvi 

de 12'50 pessetes. També cal parar esment 

que eó els preus que antecedeixen no hi van 

incloses les despeses de transport de l'arti

cle des d'Amèrica, ni els drets duaners d'en

trada a nostre país. 
Segons el Bulletin de l'O.ffice regional 

agricole du Midi, de gener de 1932, el paper 

emprat en les proves fetes 

a Domaine du Merle, pres 

Salon, (França) venia a 

costar 1'25 a 1'50 francs per 

metre quadrat. 
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adient per entrar en l'abundor de detalls 

que caldria, ni tenim la preparació necessà

ria per esgotar el tema, ens limitarem a do

nar-ne unes notes breus, per tal que els 

agricultors als quals interessi l'afer, se'n for

min una idea, convençuts que, si a algun 

d'ells la cosa li plau, fins esperonar-li el 

desig de fer provatures, no li mancaran 

fonts d'il:lustració. 
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fent un tall al paper des del centre a la peri

fèria, per tal de donar entrada al tronc, acon

seguint que aquest quedi centrat, tal com in

dica la figura 7. 
Si els arbres són de tamany major pot 

fer'Se de manera que la soca ocupi el cen

tre de quatre quadrats de paper, juntats 

en la forma que vol indicar la figura 8 o 

bé en la que expressa la figura 9. 

Si hom vol aplicar ·el pa-

per a cultius d'hortalisses, 

pot procedir-se semblant

ment en la forma que aca

bem d'exposar i millor en

cara escampant tires del 

paper especial, que es 

deixaran convenientment 

fixades, per evitar que 

s'aixequin amb el vent. 

Si ací hom es proposés 

fer algun assaig de cultiu, 

aconsellaríem de moment 

utilitzar el pap er en

quitranat i arpillerat que 

empren en determinats 

comerços , p e r f e r u n 

empaquetament f ort de 

mercaderies, doncs creiem 

que és difícil trobar dispo

nible en nostre mercat, pa-

Figura 2.-Amb les velles pràctiques cal esmagencar molt sovint, per a destruir les 
males herbes, en tant que amb l'ús del paper es manté neta i flonja la terra, des 

de la sembra fins a la collita 

Després es procedirà a 
obrir uns forats en el pa

per, degudament espaiats, 

del tamany d'una moneda 

de cinc pessetes, al fons 

dels quals serà dipositada i 

per-cartolina especial de procedència ame

ricana. 
Temps a venir, possiblement no llunyà, 

és probable que el tinguem a mà i de pro

ducció catalana, doncs tenim notícies que 

una fàbrica de paper i cartolines establerta 

a Papiol, palesant la simpatia que li IJ?.ereix 

aquesta nova modalitat de cultiu agríco

la, pensa fer proves, per a intensificar-ne 

l'elaboració, la qual cosa ens produeix 

una viva satisfacció com a patriotes, 

doncs en cas de reeixir, 

ens evitaríem una volta 

més d'ésser tributaris de 

l'estranger, à d h u e que 

existirien facilitats m é s 

temptadores perquè e 1 s 

nostres agricultors fessin 
experimentacions pràcti

ques del procediment. 

Per a procedir a l'estesa, coHocació i fixa

ció del paper, paper-cartolina o paper asfal

tat, es procedeix prèviament a aplanar el 

terreny, el més bé possible. Després s'estén 

el rotllo de paper en tires més o menys llar

g ues, segons permeti el conreu , tal com 

s'assenyala en la figura 4, o bé en tros

sos quadrats d'una llargada igual a l'am

plada de la peça, procedint seguidament a la 

fixació, la qual cosa pot fer-se amb uns apro

piats crestellonets de terra dipositats da-

colgada la llavor o s'hi deixaran coHocats els 

planters degudament entonegats que gràfi

cament explica la figura 10. En lloc dels fo

rats poden fer-s'hi dos talls en forma de creu, 

les quatre puntes dels quals ja s'alçaran, per 

deixar pas a la planta una vegada aquesta 

els empenyi, ja nascuda la llavor. 

Generalment, les franges de paper es fan 

alternes, per tal que hom pugui transitar en

tre tira i tira, vigilant i curant dels cultius. 

L'estesa i fixació del paper en assaigs i pe-

Estesa i fixació de la co

berta.-Per recobrir de pa

per els terrenys en conreu, 

a Nord-Amèrica es seguei
xen distints mètode,s, es
sent possible fer-ne la tro

balla d'altres, com a fruit 

de cada pacienciós i expe-

Fig. -1.-Mentre que algunes tires d'hortalissa cultivades pel vell sistema tot just ixoo a 
la superfície, les protegides per coberta de paper es mostren més avançades i u{anoses 

tits conreus es sol fer a 

mà, però, ·en grans explo

tacions, en les quals cal 

tenir molt en compte el 

factor econòmic, s'utilitzen 

màquines especials que a 
mesura que avancen fan 

la triple tasca d'allisar el 

terreny, estendre la cober
ta de paper-cartolina i dei
xar-la fixada. La màquina 
de referència és una car
reta, que a la part davan

tera porta una aplanadora; 

a la central té un eix, el 

qual du el rotllo de paper 

rimentat agricultor, els quals en el fons vin

dran a ésser el mateix, si bé en la formatin

guin lleugeres variants. Segons es tracti de 

plantes petites, d'arbusts o d'arbres majors, 

fruiters o d'embelliment, o segons que s'hagi 

d'operar en regadius o secà, en terres pri

mes o grosses, sorrenques o argiloses, cal

drà adaptar la manera de fer a les exigèn

cies de lloc i varietat de cultiu. 

Altrament, com que no és ací el lloc 

munt les voreres del paper, o bé amb unes 

pedres degudament espaiades per a pressio

nar, poguent fer-se també la subjectació cla

vant une forquetes de filferro groixudes en 

forma de U o fetes de troncs en forma de i 

grega (Y), tal com es demostra en les fi

gures 5 i 6. 
Quan es tracta d'arbustos, el paper es re

talla, fent un forat circular al centre del full, 

quelcom més gran que el gruix del tany, 

en peça, que es descargo

la i queda estès a mesura que l'aparell fa la 

eva ruta; al darrera porta un cilindre fei

xuc que apreta i adapta el paper al terreny, 

obligant-lo a l'ensems a doblegar- e per les 

vores, ficant-se dintre uns reguerons els 

quals els obren dos di es que cuiden també 

de colgar la part doblada per tal d'aconse

guir la fixació. 
Cultzus als quals pot aplicar-se el proce

diment. - Per les notes adquirides de dife· 
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rents a saigs i per les impressions recollides, 
es desprèn que la nova modalitat de conreu 

amb paper , paper-cartolina o paper asfaltat 

r e'íx gairebé en tota llei de cultius, ja siguin 

per sembra de llavor o per trasplantació, fent 

Fig-ura I. - Tira dc paper estesa sobre el terreny 
al lisat, amb indicació dels fixadors de filfe rro o 

branque ta de fusta 

avinent que les plantades àdhuc poden anti
cipar-se a les èpoques de les temperatures 

apropiades i de consuetud, que es solen se-

FORQUETES F~ORES 

Figura 5. - De filferro 
galvanitzat en forma 

de U 

Figura 6. - De bran
queta de fus ta, en for

ma de i grega (Y) 

g uir quan s'opera pels procediments en ús. 

En termes generals aquest sistema pot 

aplicar -se a tota mena de conreus, siguin 

d'hortalissa, ja rdineria , arbustos i arbres 

fruiters i més encara, quan aquests cultius 
s 'intentin en terrenys de secà. 

Si goséssim r ecomanaríem als aficionats 

experimentadors, que [essin proves, encara 

" n -==- _:j't"=--= -:=::t'I---=- --==---- ==- --== -- =-- - -== - --===. 

F igura 7. - Manera de posar la coberta protecto
ra del terreny en arbustos o plan tes isolades, ja 
fixant-les amb pedres, ja fent-bo amb forquete 

que fos en petit, ací en nostre privilegia t 
país , enc que sols fos en quiscun dels se
güents cultius: maduixes, melons, síndries , 
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cogombres. carabasses, espinacs, espàrrecs, 

ensiams, escaroles, àpits, tomàtecs, pebrots, 

bitxos, albergínies, pèsols , sigrons, monge

tes, cols , bròquils, cols BruseHes, bledes, 
alls, cebes, ravenets, patates, moniats, remo

latxes o bleda rave, escar xofes i en termes 

generals en tota mena d'hortalissa. També 

podria fer ·se algun assaig en tendes de plan

ter , per tal de veure si fóra possible prescin
dir d'hivernacles, intentant-ho igualment en 

vivers, per a aber a mb tota certesa si les 

probabilitats d'èxit es tradueixen en efectivi

tats d'ordre pràctic. 
Avantatges.-Són innombrables les avan

tatges que s'assignen al modern mètode de 

conrear mitjançant paper i si bé ens guar

darem prou de subscriure-les totes, siguin 's 

permès fer-nos ressò de les principals que 

s'esmenten en els treballs que ens han vingut 

a mà i de les que ens suggereix el tema, 

---------- -------
Figura 8. - Tècnica qtre es segueix per a pfote
g ir la terra de l'entorn en arbres de tamany 

major 

sense perjudici de les moltes d'altres que es 

poden anar deduint: 

F acilitat en r eduir o fer desaparèixer gèr

mens de malures les quals necessiten el con

tacte de la terra per néixer o desenvolupar

se fins estar en condicions d'actuar nociva

ment en els òrgans externs de la planta. 

Figura 9. - Altra forma fer utilitzar dues tires 
de paper, per protegir e terreny a l'entorn de la 

soca d'un arbre 

Evitació de l;encrostament i · clivelles del 

terreny subsegüent als amaraments per plu

ja o per regades. 
Dificultar la destruéció de llavors i petites 

plantes a la voracitat d'ocells, taups, car

gols , llimacs i altres animalons paràsits. 
Superior protecció de les plantes, en els 

perjudicials canvis sobtats de temperatura. 

Possibilitat d'aprofitar terrenys de secà, on 

la manca o escassesa d'aigua ho feia impos

sible per a hortalisses o altres cultius, fins 
ara sols compatible amb els regadius. 

Abreujament dels períodes vegetatiu i de 

fructificació. 
Millorament en quantitat, qualitat, sani

tat i for-mosor dels productes obtinguts. 

Desaparició de vegetacions paràsites o ex

pontànies dessota les cobertes de paper, 

amb el qual s'estalvien les operacions de des

herbar i esmagencar, per a: deixar la terra 

en pols. 

Major aprofi tament de l'aigua de pluges, Aquests efectes no cal dir que influei-

doncs aquestes es veuen forçades a colar-se xen favorablement en la vitalitat, desenvo

pels tra us o forats del paper, d'on ix el tany lupa menl 

o soca, amarant millor la barballera d'arrels 

fructificació dels planters, no 

de la planta . 
Duració més llarga de la saó, per impreg

nar-se més intensament i amb menys evapo

ració. 
Majors facilitats de copsament i retenció 

de calor durant les hores de sol, ensems que 

menys possibilita t de desprendre-se'n durant 

la nit. 
Més constància de temperatura i humitat, 

el qual afavoreix els fenòmens òsmics i les 

reaccions químiques, activant la tasca biolò

gica de les bactèries benefactores. 
Supressió parcial de superfície, on es des

enrotllen les herbes periudicials o estranyes 
doncs, dessota la coberta de paper es fa im

possible llur v ida . 

Figura 10. -Petites plantes nascudes de llavor o 
trasplantades, qu e ixen a través dels talls o fo

rats fe ts a la coberta de paper 

mancant qui assegura que ensems que s 'ac
centua el creixement de la planta, aquesta 
ho fa armònicament, no sofrint minva la fruc

tificació, com a conseqüència d'una vegeta

ció exuberant. 
S'ha òbservat en uns experiments efec

tuats a França pel procediment de cobrir 
el terreny amb paper, que aquest ba facilitat 



b al menys ha provocat el desenrotllament 

del Phytobacter lycoperier, bolet que contri

bueix a la podridura dels fruits. 

Bibliografia. - Tot i tractar-se d'un proce

diment tan modern, cal remarcar que exis

teix una abundor literària voluminosa, trac

tant la tècnica d'utilització del paper-cartoli

na per recobrir els terrenys en conreu, en 

quals treballs s'escateixen el pro i el contra 

del sistema en bé de la producció agrícola. 

Si hom sen t afany d'adquirir amplis de

talls sob1 e el particular , li r ecomanem que 

consulti les notes bibliogràfic¡ u es que es res

senyen en les pàgines. 151 i 152 en la revista 

Ecouomía y Tecuica A~rícola. En aquesta 

revista són 55 els trebiüls que es mencionen 

referents a aquesta matèria, publicats en di

ferentes llengües des de l'any 1922 all931. 

El vell setmanari francès Le Reveil Agri

cole en el · seu número 2052, aparegut el 22 

d'agost de 1932, en un article titulat La Cul-
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la part econòmica, que deploraríem fep in

compatible-l'adopció del sistema al moment 

de controlar les despeses amb els rendi

ments, car aquests factors, que han estat, 

són i seran sempre d'una capital importàn

cia en tot afer material, avui amb les exi-

gències i crisis greus per les quals travessa 

el món, juguen un paper més important que 

mai, doncs tot, absolutament tot1 volta en• 

torn de l'Economia. 

jAUME TORRAS I LLOPART 
Apotecari 
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EL QUE DIU 

El plet rabassaire 
III I DARRER . 

Anem a acabar la nostra -conversa, potser 

per on havíem d'haver-la començada; els 

contractes de la rabassa morta. 

Es sense cap mena de dubte l'aspecte es

sencial d'aquest problema. El tractarem en 

LA PREMSA 
des el mateix propietari i que el pagès es 

cuida solament de treballar-les cobrant la 

part convinguda amb el terratinent, durant 

el terme acordat. 

Les collites que no són cereals i vi, com 

trepadelles, alls i patates, d'escassa impor

tància, per regla general solen donar-ne al 

propietari la quarta part i la cinquena, i fins 

ture sous papier-carton, signat per]. André, · els seus termes generals sense endinsar-nos la vuitena, o sigui, la quarta, la cinquena o 

ressenyant assaigs fets a Domaine de Merle, en els casos isolats que formen grup a part i la vuitena part per al propietari, del que es 

principalment en melons i tomàtecs, dóna que ens obligarien per cada cas a sotmetre a cull. 

unes conclusions que no són pas tan satisfac' 

tòries com altres que hem deixat anota- , 

des. En canvi el mateix tècnic ens diu 

que per aquest procediment han estat conrea

des algunes hortalisses a Califòrnia, Ho

nenheim (Alemanya), Ligúria (Itàlia) i en al

tres llocs, havent-se constatat rendiments de 

collita més q u~ suficients per a col.npensar les 

despeses que comporta el cultiu mitjançant 

la coberta de paper. 

Sembla adient i oportú, recordar ací, que 

la revista mensual Et Otltivado1 Jlioderno, 

de la qual n'és propietari-director el publi

cista agrari nostre bon amic en Raul M. :Mir, 

ja s'ocupà d'aquest interessantíssim tema en 

el nombre corresponent a l'abril de 1930, 

article que anava signat per l'escriptor agra

ri en R de Mas Solanes, amb el títol Et no

vz'simo sistema de cultivo baja papel. 

Encara que aquest recull de particularitats 

sobre aquest procediment possiblement si

gui el primer que apareix inserit en llen

gua catalana, no pretenem pas reclamar 

cap primícia, puix que la nostra única finalitat 

és la d'aportar un modest gra de sorra a la di

vulgació del nou procediment i sumar-hi el 

nostre més fervent entusiasme. 

Conctusió.-Tenint en compte les notes, 

dades i observacions que hem apuntat, ens 

és molt plaent dir que trobem simpàtic el 

procediment, tal volta per la novetat que ens 

ofereix, ensems que modestament ente~em 

que pot ésser proJitós, principalment a cultius 

primerencs, els productes dels quals puguin 

ésser ben remunerats al mercat, per tal que 

quedin compensades les majors atencions i 

despeses que el mètode comporta en si. Diem 

aixu, perquè no se'ns amaga la inquietud 

d'un però, d'un de tants pe1'Ò, com el de 

la consideració d'aquells que ens segueixen 

els aspectes de detall que de cap manera no 

afecten la totalitat del problema. 

El terme legal de la durada de la rabassll, 

és de cinquanta a,nys, o bé quan ha mort la 

tercera part dels ceps. En la pràctica resulta 

que al termini estipulat del contracte,. gene

ralment el rabasser segueix conreant la vi

nya o rabassa per temps indefinit, i són ra

ríssims els casos de comiat. I quan això suc

ceeix, s'ha d'atribuir a raons més o menys 

justificades. 
El rabasser planta la vinya al seu càrrec, 

i acostuma realitzar-ho en dos o tres anys. 

Utilitza els dies curts i ho deixa estar quan 

li plau, si troba qui li doni jornals en bones 

condicions, ben pagats i segurs, que aprofita 

tant com pot. 
Es molt comú que durant els tres o quatre 

anys que dura la plantada, sembri les passa

des de ceps, sense pagar cap part dels sem

brats a l'amo de la terra, el qual ho cedeix 

al rabasser per ajudar-lo a compensar en 

part les jornades que ha dedicat a rabassar, 

vallejar, plantar, empeltar, etc. 

Si són terres bones, de fàcil accés, prope

res a poblats, els pactes solen ésser: parts de 

de les sembres per al propietari, una quarta 

part; de la colli ta de raïms, una tercera part. 

Les vinyes en terres i condicions no tan 

bones, les parts de raïms corresponen al 

quart i fins al cinquè per al propietari. 

Entre aquests pactes se n'estableixen d'al

tres d'intermedis, com el terç boig (dues per 

al propietari i una per al rabasser); de les 

cinc dues i altres combinacions, si bé aques

tes són molt rares i solen estar més genera

litzades en les terres dc parceria, o sigui 

aquelles que es conreen havent-les planta-

Enguany hem pogut veure com molts no 

han donat aquesta part; d'altres n'han donat 

solament la meitat, o sigui que de l'u per 

vuit que correspon- per exemple -al pro

pietari, n'han donat tan solament la meitat o 

no gens. L'autèntica repartidora. 

La significació mitjana dels tractes en re

lació amb la finca, el seu valor, que hi té el 

rabasser, és que aquest, mentre subsisteix 

la rabassa o sigui durant cinquanta anys, si 

no s'ha convingut un termini arbitrari i com

pleix i paga l'estipulat, està en possessió de 

la finca, la conrea i explota com vol, mentre 

no la forci d'una manera que es gasti i s'em

pobreixi, procurant que mantingui en bon 

estat els ceps amb les degudes treballades i 

atencions, això és, conreant-les segons s'a

costuma dir i escriure en els papers de con

tracte a ús i costum de bon pagès. 

Si li convé al rabasser despendre-se'n o 

vendre-la, té llibertat completa de fer-ho, 

respectant el dret de l'amo a comprar-la pel 

mateix preu que un estrany n'ofereixi. 

Aquesta facultat preferent de l'amo en l'ad

quisició de la rabassa constitueix el que 

s'anomena dret de fadiga, que s'ha reservat. 

Aquest extrem té molta impottància per 

al pagès rabassaire, puix a tota hora i en tot 

moment pot realitzar i convertir en diner la 

rabassa, la qual ha estat una veritable guar

diola on troba acumulats i capitalitzats els 

jornal , atencions, millores i estalvis que en 

el curs dels anys ha realitzat per arribar a 

convertir en vinya un tros de terra que el 

propietari li ha confiat. 

Es aquest-aspecte de la rabassa una con

firmació de la facilitat que dóna al jornaler 

pagès per a millorar la 5eva condició moral 

i econòmica. 
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Una rabassa en bon estat, de cabuda uns 

2 jornals de 1 ei (poc més o menys una hectà

rea), valdrà. poc més o menys, i segons l'è

poca, de 2.000 a 2.500 pessetes, i la meitat o 

el terç si les condicions en les quals es troba 

Ja finca són proporcionalment inferiors. 
Personalment podem afirmar que en a· 

questa desena d'anys darrers hem comprat 

a rabassers nostres un es plantacions paga

des a raó de 1.500 i 2.000 pessetes l'hectàrea, 

les quals re unien condicions ben deficients 

quant al seu estat i a la seva producció, ja 

que la plantació dels ceps s'havia fet d'una 

manera tan rudimentària, econòmièa i defi

cient, que amb tota seguretat no s'hi esmer

çaren de bon tros feines i jornals equivalents 

a les dites sumes, i aquestes en jornades de 

poca o no gens de feina i dies sobrers per al 

mateix rabasser. 
D'haver-les de tornar a vendre compre

nent-hi la terra, o sigui la plena propietat, 

segurament que no n'hauríem tret el doble, 

la qual cosa vol dir que el rabasser en cobrà 

més de la meitat del valor absolut de tota la 

finca . .I aquest exemple nostre no és una ex

cepció; sens dubte se'n podrien mostrar a 

dotzenes en aquests ~nys darrers . Nosaltres 

ens veurí m encoratjats de trobar-los sense 

cap esforç si es fes necessari de compro
var-ho. 

¿Es crescut l'interès que donen al propie

tari les finques a rabassa?- preguntaran 

alguns-. No creiem que excedeixi d'un 2 o 

un 3 per 100 de llur valor, si es té en compte 
que amb la vinya nova o americana diiicil

ment se'n treuen més de 18 o 20 collites, puix 
que als 20 o 25 anys la vinya s'ha de tornar 

a replantar, ja que allargant més temps 

l'explotació, el que rendeix no paga o paga 

molt malament el que s'hi esmerça. 
Hi haurà qui vulgui veure, en assenyalar 

aquests escassos rendiments, una exageració 

de part del propietari. No seria difícil fer 

números, que, sotmesos a la consideració de 

tècnics imparcials, reconeixerien l'exactitud 
de les nostres afirmacions. 

En canvi, el rabasser capitalitza i acumula 

en sòlides garanties els jornals que no pot 

anar a defensar en altre lloc, encomana als 
seus familiars menors, als avis i a la dona 

els treballs ·més lleugers, aprofita bores va

garoses o les lleva del jornal que fa per un 

altre abans o un cop aquest ha estat acom

plit; i amb temps, constància i paciència, 
arriba a constituir-se una font d'ingressos 

per a ell i els seus successors que li assegu

ren l'existència i el fan prometedor d'un es

devenidor més agradable i pletòric. 

* * *' 
Com a comiat de la nostra llarga sentada, 

ens preguntà el vell amic que ens donà peu 
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es podien assenyalar casos abusius, pactes 

injustos, excessos d'atribucions i altres cir

cumstàncies causants de malestar. 
Qui ho dubta! Nosaltres creiem que no tots 

els homes són perfectes, ni tots són justiciers. 

I que els casos clinics han de resoldre's amb 

la intervenció del bisturi quan aquests ho 

reclamin. 
De nosaltres podem citar un fet concret: 

Sempre que un rabasser ha acudit a . casa 

nostra reclamant una millora, hem procurat 

estudiar-la i sempre hem acabat amb una 

avinença sense mediació de persona es

tranya. 
Hem seguit aquesta norma, recordant un 

consell que quan érem infants ens donà el 

nostre avi que era notari i persona de vasta 

cultura. Prop la llar un dia i un a1tre dia, du
rant els mesos crus d'hivern, ens contava 

rondalles, ens explicava llegendes i histò· 

ries, ens donava lliçons de llengües i ens 

cantava cançons populars. També la seva 

llarga experiència li permetia donar-nos 

bons i cristians consells. 
Recordem que un d'aquests era que pro

curéssim de no renyir mai i si això arribava 

que mai no cerquéssim un tercer compone

dor per a tornar a fer les paus. Era home de 

lleis i sempre ens retreia que quan a un se 

li vol mal, els castellans li llancen aquesta 

maledicció: tengas pleitos y los ganes. 
Per això, quan es presenta un cas a· casa 

nostra sempre tenim aquesta resposta:-Pre

neu seient, caragolem una cigarreta, fem una 

pip~da i ara .. :·parlem-ne ... 
Parlant-ne, volent-se eytendre, és quan és 

possible que entri la reflexió en els uns i en 

els altres estaments, i així es logri que 

els drets del rabasser siguin respectats, com 

ha d'ésser respectat al propietari el que és 
ben seu, i que ha adquirit mitjançant tots 

els requisits legals iJd'una manera que no 

pot donar lloc a equívocs de cap mena. 
RAUL M. MIR 

De La Veu de Catalunya 

• 11 • 

Per assecar les olives 
Es cosa sabuda que per la bona elaboració 

de l'oli és indispensable que les olives siguin 

sanes i fresques, espïtllades o collides -tot 
just de l'arbre i passades seguidament al 

molí amb aquesta condició i molta netedat 
al trull, amb els aparells més primitius po

den aconseguir-se els olis de millor qualitat, 

cada dia més sol:licitats i d'un major preu al 

mercat. 
Per més cura i 'bona voluntat que tingui el 

colliter d'olives fresques, no podrà obtenir
ne més que la meitat o una quarta part de la 

per a escriure aquestes cròniques, si en mig total collita, les altres forçosament haurà 

d'aquesta ordenació del problema rabasser · d'aplegar-les de terra, llençades per la tra-

muntana o atacades peria niosca o Puii de 

gall. Aquestes olives avariades que per 

manca de mans es quedaran per molts dies 

escampades per terra, de cap manera poden 

barrejar-se amb les fresques i en lloc d'a• 

muntegar-les perquè es floreixin i fermentin 

com és costum pèssim del nostre colliter, 

serà convenient destinar-les per assecar. 
Les olives avariades prèviament asseca

des, poden conservar-se indefinidament, 

guardar-se en un petit espai, ensitjades api

lades i estivades en sacs; no corre cap pressa 

portar-les al moll, el seu pes queda reduït a 

la meitat, més fàcil el transport, l'oli no es 

perjudica encara que es guardés un any per 

l'altre, són meBors les despeses de fabrica

ció i el rendiment d'oli superior. 
Moltes vegades les ventades primeren

ques pels volts de Tots Sants ja tiren per 

terra una part de la collita, que per la poca 

partida i migrat rendiment no val la pena 

de pórtar-les al molí; degudament assecades 

poden esperar la collita de les altres, sense 

que perdi ni quedi perjudicat en res l'oli que 
contenen. 

El professor italià senyor Carocci, que de 

molts anys ve dedicant-se en aquests estu· 

dis, acaba de publicar a la revista Aceifes 
un interessant article sobre el nou sistema 

de conservar les olives i detalla els princi

pals avantatges de l'assecatge en la forma 

següent. 
a) Privar per complet l'alteració del fruit. 

b) Facilitat d'emmagatzemar molt fruit 
en poc espai i conservar-se inalterable per 
llarg temps. 

e) Major facilitat i economia per a l'extrac

ció de l'oli. 
d) Màxim rendiment d'oli. 
e) Reducció del transport i despeses de . 

fabricació. 
f) Millor qualitat dels pinyols amb un mà

xim esgotament de greix. 
Cal, doncs, seguir les noves investiga

cions de Carocci i canviar de sistema, mirar 

de convèncer els nostres pagesos que abans 
de deixar covar les olives, pensin amb l'asse

catge, per mitjà de canyissos que es poden 

sobreposar en piles, esteses al terrat i reme
nades sovint,_ o passades pel forn de pastar, 

mentre la temperatura no passi de 70 graus 

centígrads; un cop seques, la humitat del 

fruit no deu passar del15 per cent. Llavors 

poden ésset apilades o ensacades sense pe

rill de la més petita fermentació. 
Seguint aquesta pràctica el fruit no s'a

'gombol¡:tria als molins en males condicions 
de conservació, el treball seria més perfecte 

i reposat en benefici del colliter i del pro

ducte elaborat, i podria d_onar-se la prefe

rència a l'oliva fresca. 
Es també un error greu dels nostres truc 

llaires tirar aigua calenta al molí i als ca· 



bassos, com ho comfirmen també les expe

riències meticuloses del mateix professor; a 

més aigua més pressió i més temps per 

arribar a l'esgotament de la pasta; les gotes 

d'aigua apretades entre la pasta priven la 

sortida a les partícules d'oli. 
L'aigua calenta l'empraven els antics per 

a donar temperatura al molí i a les pastes; 

avui s'ha pogut comprovar que la tempera

tura de l'aire és suficient per a donar a l'oli 

l'agilitat necessària per al seu normal esco

lament sense perjudicar-lo en l'escaldat. 
Convèncer el nostre colliter d'olives de la 

necessitat de separar l'oliva fresca, i activar 

la seva elaboració per obtenir el tipus d'oli 

selecte i com a complement practicar l'asse
catge de les olives avariades collides de ter

ra per conservar-les en bon estat, seria do

nar un pas formidable per a obtenir el bon 

oli i desfer d'una vegada la mala anomenada 

dels olis de l'Empordà. 
]. V . 

De Cambra Agrícola de l'Empordà. 

• • • 
La recria de vedells 

Ens referim a la recria de vedells, per 

comparar-la a la dels porcs, que amb tanta 

intensitat es desenrotlla en la Segarra, no per 

combatre ni molt menys aquesta activitat 

que aplaudim sense reserva, sinó per a re

marcar que la ramaderia en tots els seus as

pectes, és re~uneradora si es segueixen les 
normes que aconsellen la tècnica i la bona 

pràctica en la cura i alimentació del bestiar. 

Un garrí de vuit setmanes i d'un pes apro

ximat de 15 quilos, ens costarà en temps 

normal 50 pessetes. 
Suposem que el mantenim nou mesos o 

sien 270 dies, que és el temps aproximat que 

s'acostuma. 
Durant aquest període, el porc consumirà 

uns tres quilos diaris de farina, (d'ordi en 

nostre país) que al preu de 0'35 pessetes el 

quilo, que és aproximadament el que val, 
representen 1 '05 pessetes que multiplicades 

pels 270 dies que hem de mantenir-lo, impor
ten 283'50 pessetes que sumades al valor d e 

compra, pugen al total de 333'50 pessetes, 
que és el cost exacte del porc. 

El promig de pes que pot esperar-se d'un 

porc a l'edat descrita, el calcularem en 15 
arroves, que al preu de 25 pessetes l'arrova, 

li dóna un valor de 375 pessetes. 
De manera que aquell porc que ens ha

via costat 333'50 pessetes el venem a 375 

pessetes amb un benefici pel recriador de 

41 '50 pessetes. 
Estem convençuts qu e tots els nostres càl

culs s'ajusten a preus normals, el que procu
rarem que esdevingui igual en la descripció 

de la recria del vedell, ja que el qui això 
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escriu, pot donar-li quelcom d'autoritat la 

pràctica d'uns quants anys en el recriament 
que ens ocupa. 

Partirem de la base que el vedell que com

prem tingui quatre mesos i que pesa en viu 
100 quilos, que al preu de 2 pessetes el quilo 

ens costarà 200 pessetes. 
El guardarem quatre mesos més, gastant 

diàriament 1'50 quilos de farina d'ordi, er, 

veces o el que sigui (si pot ésser barrejat mi

llor encara) amb què amanir-li les dues pa

llades que se li faran diàries i que valent com 

abans hem dit, 0'35 pessetes el quilo, doncs 

gastarem per dia amb farina 0'52 pessetes, 

que multiplicades pels 120 dies que el tin

drem, importaran 62'40 pessetes; afegim des

prés 0'75 pessetes diàries per l'alfals o tre-

RECERQUES 

Poder· insecticida del pelitre 
Els senyors. L. i]. Deshures han tramès a 

l'Acadèmia d'Agricultura de França, la se
güent comunicació, referent al poder insec

ticida del pelitre. 
De les tres centes espècies de plantes que 

tenen propietats insecticides, solament una 
desena mereixen utilitzar-se; però única

ment el tabac i el pelit¡:e són efectius en els 

conreus industrials d'importància. 
I el pelitre, de gran eficàcia insecticida, 

presenta sobre la nicotina el gran avantatge 

d'ésser completament inocu per als animals 

de sang calenta. Aquesta circumstància ha 

fet que el seu conreu s'estengués en deter

minades comarques creant una indústria 

pròspera. Actualment es troben en el mer

cat, a més de les flors reduïdes a pols, les 

emulsions d'extracte de pelitre, anomenades 
sabons de pelitre, preparats amb llurs ex

trets mitjançant la utilització de diferents dis

solvents, que s'apliquen sobre tot contra els 

insectes de les habitacions. 
Fins fa poc temps, s'acudia als mètodes 

fisiològics més o menys precisos per a com
provar l'activitat del pelitre. Encara que, 

defectuosos, aquests mètodes permeteren 

que certs procediments, en la indústria i en 

el comerc del pelitre, fossin irracionals. 
Avui aquesta indústria té la seguretat de 

poder fixar el valor de la primera matèria 

que necessita i posarà a l'agricultor en si
tuació de comptar amb insecticides compro

vats, doncs en els actuals moments, es pot 

tenir com un a cosa certa, que el dosatgf! 
permet conèixer 1 eficàcia de la pols de pe

litre. 
L'estudi de les pelitrines en les diferents 
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padella i palla, que li donarem barrejat i que 

valdrà els 120 dies, 90 pessetes, de manera 

que als quatre mesos, quan el posarem a la 

venda ens haurà costat 352'40 pessetes. 
Donant el menjar descrit, no és exagerat 

calcular que el vedell haurà augmentat de 

pes a raó d'un quilo diari, o sien 120 quilos, i 

que al mateix preu de 2 pessetes el quilo im

porten 240 pessetes, que adjuntades a les 200 

que valia en comprar-lo, en cobrarem en la 

venda 440 pessetes, amb un benefici de 87'60 

pessetes, benefici més remunerador que 
el del porc per el menys temps que cal 

mantenir-lo i pels menys riscs a què està 

exposat. 
E. BRUFAU 

De La Segarra. 

PRACTIQUES 
parts de la flor ha posat de manifest que les 

flors tubuloses contenen un 80 per cent de 

pelitrina, de les pelitrines totals. 
Diferents anàlisis han demostrat que els 

brots o tanys contenen de 10 a 14 vegades 

menys pelitrina que les flors. 
En diferents mostres s'han pogut separar 

de 51 a 67 per 100 brots en pes, el qual fa 

que en barrejar les flors amb els brots sola
ment hi hagin del40 al60 per 100 de peli tri

nes, el qual aconsella tenir-ho en compte a 

l'elaborar els extrets per a preparar les emul

sions o les tintures insecticides. 
El pes intrínsec dels extrets incorporats a 

una emulsió no permet per si sol despreciar 

el valor insecticida de l'emulsió. La insufi

cient activitat d'algunes d'aquestes flors pot 

pervenir d'una errada a l'escollir la matèria 

prima massa abundant dels tanys. 
Les flors procedents de Tarragona dona

ren del 0'88 al 0'91 de peli trines totals. Les 

procedents de flors d'altres països oscil:laren 

entre 0'78 a 1 '30 de peli trina. 

• • • 
Tingueu cura de les eines 

del jardí 
Res no hi ha tan desagradable com trobar 

les eines de cultivar el jardí amb terra en

ganxada de dies. etegeu-les amb atenció 

cada vegada que acabeu el treball, si voleu 

que no es rovellin, ja que el rovell, facilitant 

l'adherència, fa difícil de treure'n després la 

terra o el fang. Si us poseu a treballar amb 
els atuells bruts us trobeu que són feixucs i 

qu en lloc d'hav r-hi fregadís de metall 
sobre terra hj és de terra amb terra que no 

deixa treballar bé. 
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Malgrat tots ls vostres miraments, passa

rà que les eines es t·ovellaran, sobre tot quan 

hauran servil en terres àcicll'S i per tan moll 

oxidadot·l's. Es aque ta una indicació precisa 

ja que d mostra la necessitat de neutralitzar 

l'acidesa del terreny amb un copiós escam

pament de> calç. Pero, menlrPstant, treic>u el 

rovf'Jl dc· IPs f• in es. f~mprl'u per a aixtJ la se

g lll'nl so lu (' ió qu e disso l ràpida ment l'I ro

VC'II: Aigua dcstiHada, 500 grams; àcid tàr

tric, 2 g rams i mig; protoclorur d'estany, 25 

grams. Mull eu un a munyeca amb aquest 

s uc i fregue u fins que el metall brilli, esban

diu-lo a l raig d'aig ua i assequeu l'útil amb 

molta cu ra . 

Aleshores podreu fer tornar els metalls in

oxidables. Utilitzeu a aquest fi un greix 

preparat al bany -maria posant 400 g rams 

de càmfora polvorüzada amb 500 grams de 

llard i mini de plom en quantitat suficient 

per a dona r a aquest greix un color g ris 

de f rro. Aquesta composició ha d'aplicar-se 
m ntre ~s cal nta. 

• • • 
Les pt~eocupacions en la ciu

lal i en el camp 
Són del tot diferents les mentalitats dels 

homes de ciutat i dels que vi uen en el camp, 

com ho són també llurs aspiracions i fins 

llurs necessitat . Si es tinguessin en compte 

aquestes diferències, la instrucció i l'educa

ció que convenen a uns i altres a les escoles, 

fóra més pràctica i eficaç per al progrés de 
les indústries de la terra. 

Es ben cert quan s'afirma que encara no 

s'ha fet res en el sentit de posseir un pro

grama agrari d'ensenyament en les escoles 

rurals. Per tant, s'ba de crear. Sobre aquest 
particular, tot està per fer. 

Relacion at amb aquest tema, fa La Bru

yère escrivia en Els Caràcters una pàgina 

admirable, planyent-se de la lamentable in

diferència amb què s'educa, en la ciutat, o

bre les coses rurals i campestres. 

• • • 
Desinfecció de .grans i lla

vors 
S'aconsellen diferents procediments per 

assegurar la conservació de grans i llavors, 

essent els de la desinfecció els més recoma

bles. La desinfecció en sec sembla que és la 

que dóna resultats més segurs. Consisteix en 

barrejar íntimament les granes i llavors 

amb carbonat de coure molt fi, en la propor

ció de 200 grams d'aquesta sal per cada 100 

quilos de gra. Com que la dosi de carbonat 

és molt reduïda, poden desinfectar-se les 

llavors palajant-les durant un deu minuts, 

després d'haver-hi afegit el carbonat. 
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Es construeixen aparells apropiats per 

aquestes feines, però pot er vir qualsevol 

barril que tingui una obertura per a posar i 

treure el g ra. ~ 'h i ha prou amb g irar el bar

ril, durant tres o quatre minuts, per aconse

guir la completa desinfecció. 

Per a evitar als que desinf cten, que la 

polsina del carbonat de coure no els bi pro

voq ui .vòmits , convé que es tapin Ja cara 

amb una car ~ta o bt' cara i na amb un mo· 

cador mullat. 
La desinfecció per aquest procediment, és 

ràp ida i econòmica. Pot fer-se en qualsevol 

moment, tenint cura un cop tractades les 

llavors, de g uardar-les en llocs ben secs. 

Els grans que són desinfectats amb carbona t 

de coure queden preservats dels rosegadors 

i de molts insectes. El carbonat de coure' no 

perjudica 'gens ni mica les propietats de ger

minació dels g rans i llavors. 
Hi ba qui utilitza tambors de llauna o bi

dons de ferro, que tinguin una obertura per 

a omplir-los. Fent això i barrejant a les lla

vors carbonat de coure en pols s'introduei

xen en dits aparells i es tapen. 

Llavors es fan rodolar dits objectes uns 

quants minuts, i queden els g rans desin

fectats. 

NOTES INFORHATIVES 

Un problema urgenl de gt~an 
trascendència per als vi ti

cultors en general 
Aquest any serà extremadament difícil 

mantenir la sanitat dels vins; la majoria cor

ren perill de tornar-se agres ja que l'alcohol 

que asseguraria llur conservació, no el con

tindran en les proporcions necessàries. 

Davant l'eventualitat q].le l'actual collita 

es malmetí per la causa que hem assenya

lat i a fi d'evitar les quantioses pèrdu e · que · 

d'aquest fet van a sofrir els colliters, s'ha 

pensat que seria una mesura encertada ob

tenir del govern l'autorització d'encapçalar 

els vins amb alcohol que assegurés llur con

servació. 
A més de la manca de graduació alcohòli

ca, s'hi afegeix la tara que el vi d'enguany 

procedeix de vinyes fortament míldiacles, el 

qual ve a agreujar la situació amb el penll 

que es malmetin, el qual únicament podria 

el:ludir-se reforçant el vi. 
L'abundor de vins defectuosos, portats al 

mercat abans de Ja primavera, donaria lloc a 

una baixa de preus, com passa sempre amb 

l'excés d'ofertes i si això arribés a esdevenir, 

la situació dels viticultors quedaria, d'a

quest fet, novament agreujada. 
El remei que podria utilitzar-se per a evi: 

tar-ho seria, com hem dit, que es permetés 

als vinyaters encapçalar els vins, amb l'al

cohol d'una part de la se-va pròpia collita, 

sense pagar drets, i amb aquests alcohols re

forçar la part de la collita que restés. Amb 

aquesta disposició s'obtindrien avantatges 

segures. Un 15 ó 20 per 100 de vi o més, ani

ria a la fassina i les seves existències queda

rien reduïdes en igual proporció, el qual fa

ria que automàticament milloressi11 els preus 

dels sucs sans i el bon preu del vi restaria 

consolidat per moll de temps. Potser no s'ha 

presentat mai una oportunitat com aquesta 

per a donar un ajut a una riquesa tan i mpor

tant com la de què es tracta. 
Cal observar que en prendre una determi

nació en el sentit que bem exposat, hauria 

d'ésser amb la condició precisa que fossin 

els colliters autèntics els qui se'n gaudissin, 

i amb l'alcohol, lliure de drets, de la collita 

pròpia. Fóra contraproduent, com es com

prendrà, que per a· fer desaparèixer 1'exces 

d'aigua que les pluges han portat als cups i 

que hauria d'Pliminar-se per la destii:Iació, 

donés ocasió que en lloc de reduir les exis

tències de vins naturalment aigualits, es do· 

nessin facilitats als alcoholers de remolatxa, 

de figues i demés productes similars, pf'r a 

col:locar al mercat productes que facilitarien 

competir amb els vins. 
Autoritzar Ja destiHació als productors 

d'una part de vi collit seuse pagm' d1•ets, per 

a encapçalar els vins defectuosos, que es mi

ri per on es vulgui, seria una solució per a 

remeiar el perill de veure perdre gran part 

del valor de la collita que s'acaba d'embotar. · 

Al nostre entendre, el problema reclama 

una solució immediata. Les representacions 

de Ja Viticultura, Unió de Vinyaters, Grup 

parlamentari vitícol i Sindicats de produc

_tors, creiem que sense pèrdua de temps hau

rien de plantejar el problema davant el Go
vern o en el Parlament i mirar que se l'hi -

dongués la solució que és del cas i que re

clama la quantia dels interessos als quals 

afecta. 

• • • 
El plet dels rabassaires 
Ponència per a resoldre les demandes 

presentades pels propietaris sobre reclama

ció de fruits a poder dels parcers, del Jurat 

Mixt de la Propietat Rústica d'Igualada, da

tada el5 de setembre d'enguany. 

Com a conseqüència dels Decrets cte 1'11 de 



juliol, 6 d'agost i 11 d'octubre, foren molts els 
parcers que entaularen judici de revisió de 

renda de les finques que tenien en parceria. 

Els uns consignaren en metàl:lic unes 

quantitats, la major part de les vegades ar

bitràries, però que deien que estaven en re

lació amb el líquid imputat a la finca objecte 

de revisió. Altres s'acolliren a l'anomenat 

Pacte de la Genemlitat, i lliuraren el r ebut 

del propietari com a consignació, acreditant 

haver lliurat una part dels fruits i a les resul

tes del judici iniciat. 
Els jutges especials nomenats per a enten

dre aquests judicis. amb un zel i desinterès 

digne de lloança imprimiren gran activitat 

per a la tramitació i resolució de les deman

des pendents, a fi d'evitar conflictes en la 

collita de cereals que s'apropava, segurs 

que serien acatades les sentències i respec

tada la santedat de la cosa jutjada. 

Vingué la collita de cereals, i a la nostra 

comarca es donaren els casos següents: 

Primer: El parcer que sense haver acudit 

al judici de revisió retenia el 50 per 100 de la 

collita que correspenia al propietari. 

Segon: El parcer que sense haver acudit 

al judici de revisió, estava aquell fallat i sen

se recurs pendent i que també retenia, sense 

raó justificada, el 50 per 100 de la collita de 

cereals corresponent al propietari. 
Tercer: El parcer que, tenint el judici de 

revisió apel:lat davant la Comissió Mixta Ar

bitral Agrícola, i que per aquest fet reté, en 
ús del seu· dret, el 50 per 100 çlel que corres

pon al propietari i a les resultes del judici. 

Quart: El parcer que, en qualsevol dels 
casos reté la totalitat de la collita. 

Entén aquesta Ponència que s'han de re

soldre aquests casos conforme la llei, equi

tat i justícia, fent respectar els veredictes 
definitius i obligant a uns i altres a subjec

tar-se als decrets i lleis vigents. 
I abans de passar endavant, per a millor· 

orientació i més avantatjosa i ràpida resolu

ció de les demandes que es presentin, ente

nem convenient que pel Jurat Mixt s'adop

tin unes normes relatives a valoració de 

productes controvertits a fi que ràpidament 
puguin fer-se efectives les resolucions, i que 
segons el nostre criteri podria ésser la se

güent: 
Per cada rova de raïm, 1'25 pessetes. 

Per cada càrrega dP. vi, 25 pessetes. 

Per cada quartera de blat, 25 pessetes. 
Per cada quartera d'ordi, 14 pessetes. 

Per cada quartera de civaqa, 13 pessetes. 
Tenint en compte per a facilitar equiva-

lències, que: 
Una dotzena de garbes de blat equivalen 

a una quartera. 
Una dotzena de garbes d'ordi, equivalen a 

una quartera. 
Una dotzena de garbes de civada, equiva-
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Ien a una quartera. Es creu convenient 
adoptar aquesta valoració davant la gran di

ficultat o impossibilitat material de retornar 

els productes retingut i en canvi quedaran 

les resolucions extraordinàriament simplifi

cades obligant a retornar les equivalències 

en metàHic corresponent. 
A continuació es citen quatre casos que 

justifiquen les normes més amunt esmenta

des i, acaba amb aquestes a senyades mani
festacions: 

L'agricultura, més que patrimoni particu

lar, és una de les branques, pots~r la prime

ra, de la riquesa nacional, i aquesta no per

tany a uns ni altres, sinó que és patrimoni 

de tots i per això tots estem obligats a de
fensar-la. 

Que els parcers es convencin que han de 

complir les lleis i decrets del Govern procu

rant sempre tenir una visió objectiva, no 
subjectiva, del problema, deixant a part els 

apassionaments i l'amor propi, amb les 

quals armes di ffcilment s'arriben a punts de 

coincidència. 
I que els propietaris procurin també tenir 

de l'assumpte una visió altruista, fent-se 

càrrec de les circumstàncie i del moviment 

revolucionari que ba canviat per complet la 

cara d'Espanya i, deixant a part egoismes 

moltes vegades mal entesos, tractin aquest 

assumpte en forma liberal i generosa que, 

això serà el principi per aconseguir que si

guin novament un fet les bones relacions 

entre parcers i propietaris, base principal de 

la prosperitat dels camps. 

• • • 
La llei d'accidents del tre

ball ag•·ícola 
Està ja en vigor la Llei d'Accidents del 

Treball Agrícola, que obliga formar part 

d'una mutualitat als fins d'assistència mè· 

dic-farmacèutica que atengui els objectius 
d'aquesta disposició, tant en el que fa refe

rència als accidents en els treballs agrícoles 

com en el de la indemnització. 
Dóna idea de la importància que revesteix 

per els que donen feina als jornalers de les 

terres el fet que en cas de sobrevenir un 

accident a algun d'aquests, el que els lloga 

ve obligat a satisfer. 
1. L'assistència del metge. 
2. Les medicines que el metge recepti i 

material necessari per a les cures. 
3. Abonar al jornaler lesionat, les tres 

quartes pans del jornal que guanyava, des 

del dia que sorrí la lesió fins el dia que torni 

a treballar. 
En el supòsit que el jornal sigui de cinc 

pessetes i la curació duri un mes, s'hauran 
de satisfer, ademés de totes les despeses 

abans dites, 112'50 pessetes. 
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i queda el jornaler incapacitat parcial

ment per a llur professió, la indemnització 

serà de' l.368'75 pe setes. 
Si la incapacitat és total, però no li priva 

de dedicar-se a altra mena de feines, la in

demnització serà de 2.162'50 pessetes. 
Si la incapacitat ês total, la indemnització 

arribarà a 3.737'50 pessetes. 
Si sobrevé la mort hauran de satisfer-se 

les despeses de l'enten·ament. 
La importància d'aquestes dades demos

tra la conveniència de formar part de les Mu
tualitats que s'estableixin per atendre les 

disposicions de l'esmentada Llei, ja que per 
mitjà del pagament d'una quota anyal, rela

tivament reduïda, queden els associats lliu

res de les possibles contingències d'haver 

de satisfer les quantitats crescudes, que d'al

tra manera s'hauran de pagar en cas de so

brevenir un accident a algun dels treballa
dors que es tingujn llogats si els sobrevé al
gun accident en la pràctica de les feines agrí

coles. 
Cr~iem del cas advertir als que tinguin 

personal assalariat, a fi que no aHeguin ig

norància i puguin prevenir a temps les con· 

tingències que es troben exposats a sofrir. 

• • • 
L'esdevenidor de Ja lar·onja 

Per a canviar impression sobre l'exporta
ció tarongera s'han reunit a Castelló els re

presentants de les Cambres de Comerç, de 

la Indústria, el Círcol Mercantil, la Cambra 
Agrícola, el Comerç Fruiter, la Federació 

de Sindicats Agrícoles i la Junta d'Obres clel 

Port. 
· Acordaren telegrafiar als Ministres d'A· 
gricultura i d'Estat, manifestant-los en nom 

de les esmentades entitats econòmiques que 

els rumors que corren sobre la contingenta· 

ció de fruites a Alemanya promouen una 
gran inquietud a la zona de producció taron

gera. 
La limitació en l'exportació d'aquest pru

ducte, ocasionaria una catàstrofe econòmi · 
ca, una enorme crisi obrera, amb la natural 

misèria de centenars de milers de fam1lies 
que viuen solament d'aquesta producció. 

Preguem als esmentats ministres que in

tervinguin prop del Govern alemany perquè 

en cas que es confirmin els rumors s'evitin 
els nombrosos perjudicis que es podrien ir

rogar a un i altre país i que es tingui en 
compte que si nosaltres tenim · amb Alema

nya un intens comerç fruiter, importem pro

ductes en una quantitat superior a la d'ex

portació. 
Els delegats de les esmentades entitats vi

sitaren també el governador i els diputats 
per a demanar-los-hi el seu ajut en cas que e 

confirmi el rumor. 
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CALENDARI 
de sembres 

més 
i plantacion8 de 
generalitzades o 

)e§ hortali8se8, farratges 
conreade8 a Catalunya 

• I Oor8 

SF.MBRES DEL ME DE OCTUBRE 
HORTALISSES 

Agrelles . . . . . . 
Blanc de Xampinyó. . 
Bledes, de fulla ampla . 
Bledes de fulla verda . 
Ceba blanca primerenca de la reina . 
Ceba campenya primerenca . . . 
Ceba blanca grossa primerenca . 
Ceba llarga de Vic, primerenca. 
Ceba blanca grossa francesa. . . 
Ceba vermella de cabeçar . . . 
Ceba valenciana per a l'exportació. 
Cerfull comú . . . . . . . . 
Ceríull, molt arrissat . . . . . 

COLS DE FULLA ARRISSADA 

Col de Milà Aubervilliers . . 
Col de Milà, grossa arrissada 
Col de Nadal . . . . . . 

COLS DE FULLA LLISA 

Col de cabdell, Bacalan . 
Col de cabdell, Brunswick 
Col de cabdell, Dax . . . 
Col de cabdell, Glòria . . 
Col de cabdell, I-Iolanda, peu curt. 
Col de cabdell, Holanda, tardana . 
Col de cabdell, Joaneta o Nantesa. 
Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou 
Col de cabdell, Quinta!, molt grossa. 
Col de cabdell, Sant Dionís . . . 
Col de cabdell, Schweinfurt . . . 
Col de cabdell, York, primerenca. 
Col Lombarda, morada grossa . 
Col verda arrissada. 
Créixens d'aigua o dc font . 
Créixens d'horta . . . . . 
Créixens Alenois o Morritort 
Enciam escaroler. 
Enciam bleder. . . . 
Enciam escarxofet . . 
Enciam Trocadero, per a l'exportació . 
Enciam romà, blanc. . . . . . 
Enciam romà, negre . . . . . 
Escarola de fulla doble arrissada . 
Escarola doble crespada . . . . 
Escarola molt arrissada de Cabell d'Angel 
Escarola h11la de lletuga . 
Espinacs. . . . . . . . . . . . 

Faves primerenques quarentenes. 
Faves primerenques blanques. 
Faves primerenques morades . 
Faves grosses de Mahó . 
Julivert, comú . . . 
Julivert, molt arrissat . . 

Ptes. 
100 grs. 

1'50 
3'00 
1'00 
1'00 
3'50 
3'50 
3'50 
2'00 
2'50 
1'75 
3'50 
1'50 
1'00 

1'75 
1'75 
2'00 

2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
1'75 
1'75 
4'00 
1'50 
0'75 
2'00 
2'00 
2'00 
2'00 
2'00 
2'00 
1'25 
1'25 
2'25 
1'25 
0'50 

Ptes. 
Un quilo 

4'00 . 
2'50 
2'50 
1'50 
0'75 
0'75 

Nap fi rodó, blanc . . . . . . . 
Nap fi llarg, blanc . . . . . . . 
Nap fi mig ll¡¡rg, blanc (nap de moda) 
Nap fi llarg, negre . . . 
Pastanaga fina, mig llarga 
Pastanaga fina, llarga . . 

Ptes. 
100 grs. 

1'25 
1'25 
1'25 
1'25 
2'00 
1'75 

Col gegant 
Cavalier 

Col gegant de fu lla 
arrissada 

Pèsols Austràlia, mata baixos .. 
Pèsols Austràlia, emparradors. 
Pèsols caputxins banya de be. 
Pèsols caputxins flor violeta. . 
Pèsols setsetmaners, blancs . . 
Pèsols setsetmaners, verds •Selectes• 

Porro blanc, gruixut. . . . . . 
Porro monstruós de Careutan . . 
Ravenet rodó, rosa, punta blanca . 

P.tes. 
Un quilo 

3'50 
3'75 
5'00 
5'00 
3'00 
3'50 

Ptes. 
100 grs. 

1'00 
1'75 
1'00 

Pèsols setsetmaners, verds, «Selectes• 

Ravenet rodó, vermell, punta blanca. . . 
Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca . . 
Ravenet mig llarg, vermell, punta blanca . 
Ravenet llarg, vermell. . . 
Remolatxa fina morada . . 
Remolatxa fina CJ¡eltenham . 
Xicoira 
Xirivia . . . 

1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'75 
1'00 

FARRATGERES 

Alfals, decuscutat, d'Aragó . 
Alfals-, decuscutat, de Múrcia 
Alials lupuli, Minnette . 
Alfals rústeg o mielga. 
Alials morú o Bersim . 
Col gegant Cavalier. . 
Col gegant de fulla arrissada 
Nap suec rodó, molt gros. . 
Nap suec mig llarg, molt gros . 
Nap suec llarg, molt gros. 
Pastanaga groga . 
Rave de bou . . . . 
Trèbol. . . . . . . 
Trèbol anyal, fe o fenc. 
Trèbol blanc, nano . . 
Trèbol d'Alexandria o Bersim 
Zulla . . . . . . . . 

TrepadeJ..la d'un dall. . 
Trepadella de dos dalls. 

FLORS 

Lot de 12 pàquets variats, amb croms 

Lot de 24 paquets variats, amb croms 

Lot de 36 paquets variats, amb croms 

ES SEMBREN 

A PLE AlRE 

Calèndula o bujacs Pensaments 

Pte s. 
Un quilo 

2'75 
3'25 
5'00 
4'00 
2'50 
8'00 

11'50 
5'00 
5'00 
6'00 
7'50 
4'00 
4'50 
3'00 

10'00 
2'50 

10'00 

Ptes. 
100 quil~ 

100'00 
. . 100'00 

3 pessetes 

5 pessetes 

7 pessetes 

Cascalls Prat de flor rosa 
Clarkia Resedà o marduix. 
Clavells xinesos Perpetuïnes o flor 
Coclearia o prat nevat paper 
Coreqpsides o ulls de Silene 

poeta Viscària 
Crisantems anyals 
Conillets o an tirrinos 
Escabiosa o vídues CABECES 

Flocs o floquets Anèmones 
Immortals Francesilles 
Lavatera Holanda 
Llinet Jonquilles 
Lobèlia Narcisos o nadales 
Malva florida Tulipes 
Nemófila Tuli pans 

El\IPARRADORES PERSISTENTS 

Arauja blanca 
Cobea morada 
Dòlic llenyós 
Llúpol 

Mandevillea 
Medeola 
Passionària 
Thunber¡ria 

de 

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) 

T E L E F O N 18744 B A R C E L O N A EL cuiATIVA DOR noDERN 
TUBERIA PER A LA MILL OR 

CONDU C CI ONS A FRESSI O 
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ULTIMES COTITZACIONS 

_ADOBS l UNITAT! PESSETES! 

Superfosfat d'os ,_ 18/20 per cent d'àcid fosfòric i 1/2 ¡--··················T .. ························-¡ 
per cent de mtrogen . . . . . . . . . . : . . !100 quilos ¡ 16'00 ¡ 

Superfosfat de calç, 18/20 per cent d'àctd fosfonc ¡ ¡ ¡ 
sol u ble . . . . . . . . . . . . . . . . : · 13'50 : 

Superfosfat de calç , 16/18 per cent d 'àcid fosfòric ! ¡ 
soluble . . . . . . . . . . . . . . . . j 12'50 j 

Superfosfat de calç, 13/15 per cent d'àcid fosfòric j j 
soluble . . . . . . . . . . . . . . . . j 11'65 j 

S ulfat d'amoníac, 20/21 per cent de nitrogen . . . j 27'00 ¡ 
Nitrat de sosa, 15/16 per cent de nitro~en . . . . j 44'00 ¡ 
S ulfat de potassa, 90/92 per cent, equJValent a 49/50 ¡ ¡ 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . j 46'50 j 
Clorur de potassa, 80¡85 per cent, equivalent a 49/50 j j 

per cent de pot11ssa pura . . . . . . . . . j 3•VOO j 
Matèria orgànica còrnia naturul, 10/11 per cent de j j 

nitrogen i 2/3 per cent d' àci d fosfòric . . . . . i 40'00 j 
3 ulfat de ferro en gra. . . . . . . . . . . . : 12'50 : 
Nitrat àe calç, 15/16 per cent de nitrogen i 28 per 1 1 

· cent de calç . . . . . . . . . . . . . . j 42'00 j 
Cianamida, 19/20 per cent de nitrogen i 60 per cent j i 

de calç. . . . . . . . . . . . . . . ¡ 38'00 ¡ 
INSECTICIDES I FUNGIE:IDES : ¡ 

Sofre 99/100 per cent, extra . 
Sofre 99/100 per cent, extra fi 
Sofre gris o precipita t . . . 
F lor de sofre o sofre sublimat. 
Sofre de terròs . . . 

. l 40 quilos 23'20 l 
: ¡ • ii:~g : 
. ! 50 quilos 32'00 i 
. j100 quilos 50'00 i 

: I 1~g:~~ I 
. : 105'00 ' 

Sofre en pans, r efinat. 
Sofre de canó. . . . 
Sulfat de coure, an~lès 
.S ulfat de coure, pau; . 
Acetat de plom cristall . 
Arseniat de sosa anhidre 
Arseniat de plom en pols 
Permanganat de potassa 

. ¡ 300'00 ! 

Sosa Solvay . . . . . 
Nicotina 98 per ce11t . . . . 
Sulfat de nicotina 40 per cent. 

BOTAM 
Barrils de 14 a 16 litres, roure 
Barrils de 28 a 32 litres, roure . 
Barrils de 100 litres, roure . . 
Pipes de 240 litres, roure . . . 
Bordeleses de 225 litres, roure 
"Xeressanés, roure . . . . . 
Bocois de 600 litres, roure . . 

PRODUCTES ENOLOGICS 

1 qui! o 

Un 

Acid cítric cristal:litzat estranger. . . ¡100 
Acid tartàric cristal:litzat país . ¡ 
Acid sulfurós anhidre. . . . . . . . : 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 5 a 20 g rams . i 

Sofrins conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. j 
Lluquets sense degotalls , classe corrent, . : 
Lluquets sense degotalls, classe man.--;:ega . ¡ 
Lluquets s~nse degotalls, classe francesa · 
Albúmina de gallina en plaques . : 1 1 quilo . 
Biosulfit J acquemin . jlOO quilos¡ 
Carbó vegetal . . . . . : : 
Carbó vegetal impalpable . ¡ ¡ 
Caseïna pura . . · · 
Cola de peix Cayenne. . i 1 quilo i 
Cola de peix en fideus : ! j 
Cola de p eix Saliansky . . . . . : • : 
Carbonat de calç (desacidificant). . j100 quilos¡ 
Caramel concentrat . . . . . . ¡ ¡ 
Enofosfat bicàlcic . . . . . . . : : 
Fosfat amònic . . . . . . . . i i 
Gelatina plata en fulles primes . : > : 

~~~~(~~~ii~~~to,moo<o< • :I I 
Osteocola Coignet . . . . 
San~ cristal:litzada . . . . : i i 
Tam a l'é ter pols extra . . . ! ! 
Taní a l 'alcohol, pols extra . . . . . . . i i 
Taní a l'alcohol agulles extra . . . . . : i 
Tartrat neutre de potassa desacidificant. . i i 

Amiant. ~~T~~I~S- ~I~TRANTS :1100 quilos! 

Cellulosa extra forta . . . . ' ' 
CeHulosa per a vins licorosos . : j 1 quilo l 
Terra d'infusoris . . . . . . ¡100 quilos ¡ 
Terra de Lebrija . . . . . . : ¡ 

200'00 
330'00 
35'00 

500'00 
52'00 
26'00 

8'50 
14"00 
30'00 
55'00 
65'00 

125'00 
260'00 

650'00 
540'00 
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 

.g~:gg 
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 
Forment de Castella . 
Xeixa de la Manxa. . 
Forment de la Manxa. 
Aragó .. . 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
Comarca . .. .. 
Extremadura , blanqu et 
Cruxer . . . 
Lleida . . . 

CIVADA 
Extremadura . 
Roja ... 

O I~DI 

1 ova enllita 
MORESC 

Plata disponible. 

ESCAIOLA 
Andalusia . 

MILL 
Estranger. 
Comarca . 

ARRÒS 
Arròs Bomba Calasparni 
Arròs Bomba. . . 
Arròs Selecte. . . 
Arròs Matisat. . . 
Arròs Benlloc, zero 
Menut d'arròs 
Farina d~arròs 

FAVES 
Extremadura. 
Itàlia. . . 
Mallorca . 
Orau ... 
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 . 
Cigrons Màlaga de 63 a 65 . 
Cigrons "pelones" . . . . 
Cigrons Argèlia. . . . . 
Cigrons Castella superiors . 
Cigrons Castella mitjans. . 
Cigrons moruns, número 29 
Cigrons Sauc. . . . . 
O ran mitjans . . . . . 
Orau superiors. . . . . 

MONGETES 
Mongetes València Piael . 
Mongetes Tranquillon noves . 
Mongetes .Monquilínes noves . 
Mongetes .Mallorca noves . . . . . . 
.Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garbellades . 
Mongetes Castella superiors . . 
Mongetes Cocorrosses Castella · . 
Mongetes Cocorrosses Itàlia 
.Mongetes Comarca noves . 
.Mongetes Perles Galícia. 
Mongetes tnítjanes. . . 
Mongetes Braila velles 
.Mongetes Prat . . . 

VECES 
Veces Andalusia . 
Veces estrangeres . 

ALTRES LLEGUMS 
Ers país. . . . . . 
Ers estrangers negres 
Fesolets e.çtr. . 
Fesolets Castella 
Fesolets Girona . 
Guixes . . . . 
Llenties. . . . 

EL 
p E 

MILLOR 
R A C O 

: -~.!.~!.: .. ~.E..~.S.~.!.E..~ .. 
• j 100 quilos j 46 '00 a 46'50 
. : : 47'00 a 00'00 
• j ! 00'00 a 00'00 
. ¡ ¡ 46'00 a 48'00 
· ! i 46'00 a 47'00 
· i i 46'00 a 46'50 
• j ¡ 00'00 a 00'00 
. ¡ ¡ 46'00 a 46'50 
• j ¡ 46'50 a 47'00 
. ¡ ¡ 46'00 a 00'00 

. f f 33'00 a 33'50 

. i i 33'00 a 33"50 

· i I :::: : ::::: 
: I I 53'00 a 55'00 

.I i 52'00 a 54'00 

. i i 60'00 a 62'00 

.I i125'00 a 130'00 
. i !115'00 a 120'50 

1 rn:~;H:~ 
. : : 50'00 a 51'00 

. . i I 00'00 a 00'00 

: : ¡ g~ :gg ~ g~ :gg 
• j 1 00'00 a 00'00 
. : : 54'00 a 55'00 
. i j 00'00 a 00'00 
. i i 00'00 a 00'00 
. l ¡ 70'00 a 80'00 

. i ! 52'00 a 52'50 

. ¡ i 52'00 a 53'00 
j oo·oo a 00'00 
! 00'00 a 00'00 
i 51'00 a 52'00 

. ¡ 
'l . ¡ 

. : 
: . 

! 
:i 

I 
l 
:I 

: . : 
: . ¡ 

. ' 

j 89'00 a 90'00 
j 78'00 a 79'00 
! 72'00 a 73'00 
! 67'00 a 68'00 
! 68'00 a 00'00 
! 65'00 a 85'00 
j oo·oo a 00'00 
'135'00 a 170'00 
1 125'00 a 140'00 
i 60'00 a 65'00 
!160'00 a 175'00 
! 80'00 a 85'00 ¡ <l5 ·oo a 1 oo·oo 

i 92'00 a 00'00 
i 98'00 a 100'00 
i 95'00 a 00'00 · 
j 90'00 a 91'00 
'120'00 a 121 '00 
!130'00 a 131 '00 
i 00'00 a 00'00 
'uo·oo a 112'00 
j 61 00 a 00'00 
i 98"00 a 100'00 
i 65'00 a 00'00 
: 00'00 a 00'00 
i 59'00 a 60'00 
1100'00 a 105'00 

! 47'00 a 47'50 I 00'00 a 00'00 

i 40'50 a 41 '00 
! 41 '00 a 41 '50 
i 90'00 a 00'00 
i 70'00 a 73'00 
!160'00 a 165'00 
! 44'00 a 45'00 
¡ 45'00 a J 25'00 

MATERIAL 
B E R T E S 
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FARINES I DESPULLES 
Farina de Força, amb sac 
Farina Extra local . . 
Farina corrent local . 
Farina E.Jlra Castella. 
Farina corrent Castella 
Farina Baixa . . . 
Número 3, amb sac. 
Número 4 
Segones 
Terceres 
Quartes. 
Menut . 
Segó . . 
Segon el. 

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 Ehissa (preus en rals) . . 
Garrl'l!é:s Mallorca (preus en rals) . 
0 olpa de remolatxa, país, sense sac 
Turtó de ,:oco . . . . 
Farina de llinosa 
Alfals primera 
Alfals segona. 
Palla llargueta 
Palla curta. . 
Fulla d'olivera 

ALLS FRUITES SEQUES 
Alls en {orc, Cappares . . . 
Primeres . . . . . . . . 

AMETLLES 
Mallorca propietari, sense tros 
Mallorca escollida . . . . . 
Llargueta . . . . . 
Mollar, amb clofolla . 

ra Esperança primera 
Gra Esperança segona 

ANÍS EN GRA 
Andalusia . . 
Manxa ... 

AVELLANJ!b 
Gra primera . 
Colliter. . . 
Garbellada. . . 
Negreta escollid a 

CACAUETS 
Tres grans primera 
Tres grans segona. 
Dos grans primera . 
Dos grans vermells 
Esclofollats 

COMINS 
Del país. . 

LLOBINS 
Llobins número 1 
Llobins número O . 
Llobins Alhucemes 

NOUS 
Escollides . 
Corrent. 

PÈSOLS 
Sencers. 

PINYONS 
Castelles . 

SAFRANb 
Selecte . . . 
Superior Estat 

XUFLES 
Escollides . . 
Esporgadura . 

, . ' 

ous 
Fayum ... 
Maçagan extra 
Eivissa . . . 
Mahó . 
Empordà 
Mallorca 
Turquia 
França . 
Suïssa . 
Itàlia. . 
Vilafranca. 

DE OLIVA 

Corrent bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 

OLIS 

! -~!~!.!..~~~!.~. 
: : 

.!too quilos i 80'00 a 100'00 

. ~ • i 68'00 a 69'00 
.~ i 65'00 a 66'00 
.! ! 68'00 a 69'00 
. ! i 65'00 a 66'00 
. i • i 00'00 a 00'00 
! 60 quilos i 00'00 a 00'00 

:: • i 25'00 a 26'00 
: : 19'00 a 20'00 :i ! 15'50 a 16'00 

.i • ! 14'50 a 15'00 

.i i 16'00 a 16'50 
i i 13'50 a 14'00 :¡ ¡ 15'50 a 16'00 

.¡ 42 quilos Í 4Z;50 a 48'00 

. ¡ • ¡' 41 50 a ~s·oo 

. : : 46'50 a 47'00 

.! • i 46'00 a 00'00 

.i i 42'50 a 43'00 

. ! • i 42'50 a 43'00 

. ¡ 100 quilos ¡ 29'00 a 31 '00 

. ¡ • ¡ 39'00 a 40'00 

. i • i 36'00 a 37'00 

. ¡ 40 quilos ¡ 9;oo a 9'50 
.¡ • ¡ 8 00 a 8'50 

:! ¡ ~:gg : ~:~g 
I : 00'00 a 00'00 

.·lLa decenal 24'00 a 00'00 
·i ~ 00'00 a 00'00 

. llOO quilos l420'00 a 00'00 
-i • !490'00 a 00'00 
·i !505'00 a 00'00 
. ! Í165'00 a 00'00 
-! ! 00'00 a 00'00 
-i : 00'00 a 00'00 

. i i150'00 a 00'00 
·1 i150'00 a 00'00 

-: !280'00 a 00'00 
-! Í110'00 a 00'00 
·! i 00'00 a 00'00 
-! Í130'00 a 00'00 

[ . 1:~~; ~:~ 
·i : 00'00 a 00'00 
·i Íl25'00 a 00'00 

. i i150'00 a 00'00 

-l l 50'00 a 00'00 
-! i 85'00 a 00'00 
-i i 80'00 a 00'00 

·i i 00'00 a 00'00 
·i i 00'00 a 00'00 
! ¡ 

-! l100'00 a 00'00 

J ¡ • i560'00 a 00'00 

·[ Í245'00 a 00'00 '! l240'00 a 00'00 

"i !160'00 a 00'00 

I EI""' !,,_1 oo·~~ oo·oo 

:¡ 30'00 

I : 1,

1 ~~¡ 
¡ 

.!100 quilos i 

. i » ~ 

: ~ ~ 

191'30 
200'00 
226'10 
234'80 

¡ UNITAT ! PESSETES 
:·4-··-·····------ j···························· 

v~~~ ~~{'~~~: . !100 quilos ~~08'70 a 113'10 
Verd, se~ona. . i • ;104'35 a 108'70 
Groc, pnmera . i !120'85 a 135'45 

• !, 1,104'35 a 130'70 Groc, segona . 
Fermentat. . . ! i 78'30 a 95'65 

~~Íi]~~~ar~il s.) : ¡ ~~!~:~: ~:~ 
Palma . . . . ·. -
E:rtrafior . . . i i 00'00 a 00'00 

e DE LLINOSA -- :,i • .!130'00 a 00'00 
ru (en barrils) . ¡ :13B'OO 00'00 

Cuit . . . . . SURO ¡ i,_·_ 00'00 ! 00'00 Incolor . . . . 

Plan.xes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, primera. El quintà i 65'00 a 70'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres grui.x, segona. • i 30'00 a 35'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, tercera. l 

8
ts
0
;oo
00 

aa 20'00 
Planxes de suro de 3 a 4 centímetres gruix1 primera. · • 90'00 
Planxes de 3 a 4 centím. gruix primera orainària. . ! s

25
o;o

0
o
0 

aa 55'00 
Planxes de 3 a 4 centfmetres gruix segona 30'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix tercera i 15'00 a 20'00 

VINS Ne- Ho-
Grau i . Blanc gre sa t 
càrrega :2'45- 2'35- 2'35 Penedès . . . . 

Camp de Tarragona 
Conca de Barbarà . 
Priorat . . . . 
Vilanova i Geltrú 
Igualada 
Martorell 
Manxa . 

- ~ 

Mistela . 
Mistela . 
Moscatell . . . . 

ALCOHOLS 
Rectificats d'indústria, 96/97 graus . . . 
Rectificats de residus vínics, 96/97 graus . 
Rectificats de vi, 96¡;¡7 graus . . . 
Desnaturalitzats BB/90 graus . . . . . 
Destillat de brisa . . . . . . . . . 
Aiguardent de canya, de 75 graus . . . 

TARTRA I DERIVATS 
Mares de vi, 24¡30 graus d'àcid . . 
Tartrat de calç, 50/52 graus d'a cid . 
Tartrà de brisa, 55J60_graus d'àcid . 

VINAGRES 
CLASSE CORRENT 

Daurat . . . . . 
Prior. . . . . . 
2 en·l. . . .. . . 

CLASSE VELLA 
Daurat . . . . . 
Prior ..... . 
2 en 1 . . . . . 

CLASSE CORRENT 
De 5 graus. . . . 
De 6 graus. . . 
De 7 graus. . . 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES 
BOVÍ 

Bous del país. . . . . . . . . . . 
Vaques del país. . . . . . . . . . 
Vedelles gallegues del país . . . . . 
Vedelles de llet del país fins a 100 quilos. 
Estaques fins a 150 quilos . . . . . . 
Estaques des de 150 quilos. 

PORQUÍ 
Porcs del país blancs. . 
·Porcs valencians blancs. 
Porcs extremenys . . . 
Porcs mallorquins. . . 

CAVALLAR 
Cavalls grossos, a ull , segons siguin 

LLA!IlAR 
Moltons segurenys. . . . . . . 
Ovelles segurenyes . . . . . . 
Xais segurenys, pèl . . . . . . . 
Moltons extremenys, de 12 a 1.¡ quilos. 
Xaies (:lxtremenyes, esq uilades . 
Xais extremenys, amb llana . . 
Ovelles extremenyes, amb llana. 
Xais extremenys, xollats. . . . 
Xais man..'<ecs, vena . . . . . 
Xais manxees, castrats . . . . 
Ovelles manxegues . . · . . . . 
Moltons castellans, de 12 a 14 quilos 
Ovelles cz.stellanes, de 11 a 13 quilos 
Xais castellans . . 
Ovelles castellanes . 
Xais mallorquins . 
Ovelles del país . . 

~2'55- 2'45- 0'00 
i2'45- O'OQ- 0'00 
iO'OO- 2'55- 0'00 
!0'00 - 2'30 - 0'00 

. ¡ !2'45- 2'35 - 2'30 

. : i2'50- 2'35- 2'35 
· i io·oo - o·oo- o·oo 
. ¡ i3'00 - 0'00 - 0'00 

: I ¡~:~ = g.gg = g:gg 
. ! 100 gràus l 252'00 

:I I ~~¡:~ 
i : 00'00 a 00'00 

. i i 215'00 

. i Grau i Í 

. llOO quilos i 

:I ¡ 

. jHectolitrel 

. i • ~ 

o¡ ¡ 
. ¡ 1 
. i ¡ 

'! i 
:! ¡ 

: : 

~ El quilo i 
canal : ¡ I 

1'20 a 0'00 
1'70 a l 'BO 
1'65 a o·oo 

30'00 
40'00 
50'00 

80'00 
80'00 

125'00 

40'00 
45'00 
50'00 

2'60 a 
2'70 a 
3'40 a 
3'80 a 
3'4 0 a 
3'20 a 

3'20 a 
3'20 a 
2'90 a 
3'00 a 

2'80 
2'90 
3'55 
4'00 
3'60 
3'40 

3'43 
3'45 
3'00 
3'15 

(Variació) 

3'65 a 3'77 
4'00 a 4'10 
3'50 a 3'60 
3'40 a 3'50 
2'90 a 3'00 
3'90 a -1-'00 
3'00 a 3'10 
3'70 a 3'80 
3'40 a 3'50 
3'80 a 3'90 
·l'l O a 4'20 
3'40 a 3·50 
2'90 a 3'30 
3'90 a 4'00 
4'20 a 4'30 

. 0'00 a 0'00 
jNo es cotitzen 

Mas & Roca Camiseria - Corbateria 
Mitgeria 

Gèneres de Punt CA MISER S 

Caaea Eapecialitzadea per 
a la Mida 

Portaferrissa, 24. - Tel. 17642 
Fontanella, I6. Tel. IZ21! 

B AR CELO NA 



AGRICULTURA I RAMADERiA 

Bersim 
(Trèvol d' Alexandria) 

En certes contrades és conegut també per ,< ALFALS 

FRANCÈS », «ALFALFA MORA », «ALFALS DE 

FLOR BLANCA», etc. 

Fou donat a conèixer als agricultors catal2ns en el Con
grès que la Federació Agrícola Catalana-Balear celebrà 
a Ueic:la. Ha estat experimentat en totes les nostres co-

marques amb resultats sorprenents. 
¡ 

Ofereix les avantatges següents: 
S_embrat a la tardor, en comarques de clima atemperat, 

dóna ja un dall a l'hivern. 
Rendeix de 50 a 6o tones de farratge vert per hectàrea. 
S'adapta al secà i les terres més variades. Es un aliment 
sà ..i nutritiu, cobejat per a tota mena de bestiar, ja sigui 

en verd o e·n sec. 

Estimula la producció · de la llet, a les vaques, cabres i 
ovelles. 

Tractant-se d'una lleguminosa, co.m totes elles enriqueix 
la ~rra en adobs nitrogenats, deixant-la fertilitzada per 

successius conreus. 
Sembrat entre les passades de les vinyes i dels fruiters, 
enterrant-lo en florir a la primavera, substitueix els fems 
i adobs nitrogenats. Per la seva força vegetativa neteja 
els camps d'herbes parasitàries. Ajuntant les sembres de 
BERSIM a l'alfals, la producció de farratge no es veu 
interrompuda. L'extenció del seu conreu a Algeria, Nord 
d'Africa i altres zones de la Mediterrània, és una demos
tració innegable de la vàlua del BERSIM, per promoure 
augments intensos en les produccions agrícoles i rama
deres, per qual motiu és de recomeñar el conreu del 

BERSIM als ramaders catalans. 

Es sembra en la proporció de 28 
a 30 quilos de llavor per hectàrea 

PREU DE LA ·LLAVOR: 

2'50 PESSETES EL QUILO 
En comandes de 100 quilos per amunt, a 2 pte.s. el quilo 

Descomptes especials all Sindicats Agricoles i revenedors 

EL CULTIVADOR MODERN 
Trafalgar, 76- Telèfon 18744- BARCELO A 

Blat Montjuïc 
Tan conegut a Catalunya per és
ser originari de la coneguda mun

tanya barcelonina 
Es recomana el conreu del Blat MONTJUIC, per ésser 
apte per a 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 de força deixa
rem d'ésser tributaris de l'extranger, d'on anualment 
s'importen milers de tones amb evident perjudici de la 
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 sol:licitat per farinaires i 

cerealistes. 

PREU: 100 Pessetes els 100 quilos 
No enviem partides inferiors a 10 quilos. 

Blat Manitova 
Blat tremesó o 

Dóna farina 
de 
de 

primavera. 
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
sim-es, és especialment recomenat per donar farina de 

força. 
La introducció dels Blats MANITOV A en l'agricultura 
europea ha assolit gran increment d'alguns anys ençà 
per ésser de vegetació molt més ràpida, el qual s'étpro-

fi.ta 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 Prí-r1zavera és el MANI
TOVA una de les millors menes per la precocitat del 
seu creixent, alta producció i per la immillorable qualitat 

dels seus grans. 
Es el que assoleix millors cotitzacions en 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 IO quilos. 

Correspondència, comandes i girs a: 

EL CULTIVADOR MODERN 
Trafalgar, 76 • Telèfon 18744 - BARCELONA 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



AGROCULtURA t RAMADER~ 

FAVES 
seleccionades per a la sembra 

Quarantenes, molt pri· 
merenques ·Muchamiel' 
De precocitat extraor
dif!ària i bon rendi
ment. - Conreades en 
climes calents o tem
perats poden ja collir- 
se a primers de novem
bre, assolint en el mer
cat preus molt remu
neradors. Tabelles de 
tamany - regular. - Molt 
cercades per a l'expor
tació per ésser tant pri-

merenques. 

PREU: 
4 pessetes el quilo 

Primerenques blanques 
De molta precocitat , 
tabelles llargues, ben 
poblades de grans 
grossos · i bon aspecte. 
Es cullen des de de
sembre i gener. Sóñ 
també estimades per a 
l'exportació per la seva 
condició de primeren· 

ques. 

PREU: 
2' SO pessetes el quilo 

Primerenques morades 
De idèntiques condi
cions que les prime
renques blanques, però 

de gust mé_s fort. 

PREU: 
2' so pessetes el quilo 

Gnmes de Mah6, llegl· 
times 

Tardanes. Ta belles llar
gues, gra1_1s molt gros
sos, de bona apariència. 
Són molt productives, 
de gust excellent, men
jades en verd i apro
piades per a la prepa
ració de purés una vol-

ta seques. 

PREU: 
I'SO pessetes el quilo 

EL CULTIVADOR MODERN 
Trafalgar, 76- Telèfon 18744- BARCELONA 

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 secà; molt 
productius; llargues i ·grosses tabelles de lormós aspecte, 

poblades de grans grossos molt saborosos. 

Pèsols Austràlia, enfiladors 
També de tabelles llargues, grans grossos, però més 

apropiats per el conreu en hortes i regadius. 

Pèsols setsetmaners o quarentens 
(Gra blanc), de_ mata baixa i precocitat extremada. Con
reats en climes temperats, en terres de regadiu, poden 

donar collites durant tot l'any. 

Pèsols setsetmaners Selectes 
(Mata molt baixa i gra vert), reuneix~n -les mateixes ex
cellent condicions que els anteriors, propprcionant les 
majors produccions. Ambdues menes són molt aprecia
des pels hortolans, doncs els permeten prelientar tot l'any 

Pèsols 
pèsols al mercat. 

caputxins 
nya de 

o tirabecs 
Be 

Ba--

Per a menjar amb tabella, sense desgranar. Són de tabe
lla molt llarga i molçuda, de bon rendiment i bon sabor 

i estimats per a l'exportac_i ó. 

Pèsols ·cap·utxins .o tirabecs de 
flor violeta 

Tenen les mateixes bones condicions que els anteriors, 
per més que les tabelles no es fan tant Jlargt¡es. Amb
dues menes són emparradores, és a dir, que precisen 
canyes per llur conreu. 

p R E u s . 
Autràlia naf!S, mata baixa . 3'SO Ptes. quilo 
Austràlia enfiladors. 3'75 . )) )) 

Setsetmaners gra hlanc . 3'00 >'i )) 

Setsetmaners Selectes . 3'SO )) » 

Caputxins Banya de Be. s_'oo )) » 

Caputxins flor violeta. s'oo- )) » 

· EL CULTlVADOR MODERN 
Trafalgar, 76 . - Telèfon Í8744 - BARCELONA 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



AGRTCUL TURA I RAMADERIA 

Llavors d'Hortalisses 
' 100 grs . Un quilo 

Agrelles 
Albergínia morada llarga 
Albergínia negra llarga . 
Albergínia nana, molt primerenca 
Albergínia molt grossa, rodona . 
Albergínia montruosa de Nova York 
Api ple blanc 
Bleda, fulles amples 
Rl€da, fulles verdes 
Borratxa 
Bròquil blau de Santa Teresa 
Bròquil blanc primerenc , 
Bròquil gr{)s de Nadal, morat . . . . . . . 
Bròquil mig blanc de Sant Andreu, primerenc . 
Bròquil romà de Quaresma 
Bròquil gros blanc, tardà, de Sant Isidre . 
Carxofa grossa de Laón 
Carbassa francesa, del bon gust 
Carbassa Cabell d' Angel 
Ca11bassa vinatera o de Pelegrí 
Car.bassons 
Card ple blanc 
Ceba blanca, primerenéa, de la Reina 
Ceba blanca grossa, primerenca . 
Ceba blanca grossa, francesa, tardana . 
Ceba vermella Campeny, molt primerenca . 
Ceba vermella de ca·bessar . 
Ceba vermella llarga, de Vic, primerenca 
Ceba valenciana, per a l'exportació 
Cibulet 
Cerfull comú 
Cerfull molt rissat 
Cogombre llarg, verd. 
Oogombre petit, ~rnichon 
Col de Milà Aubervilliers 
Col de Milà grossa, rissada 
Col de Milà precoç, de S'ant Joan 
Col de Milà, de set setmanes; nana 
Col de Nadal .- . 
Col de capdell, Bacalàn. 
Col de capdell, Brunswick 
Col de capdell, Dax. 
Col de capdell, Glòria 
Col de capdell, Holanda, peu curt 
Col de capdell, H{)landa, tardana 
Col de capdell, Joaneta o Nantesa 
Col de capdell, Mitra o Cor de Bou 
Col de capdell, Quinta!, molt grossa 
Col de capdell, Schweinfurt 
Col de capdell, Sant Dionís 
Col de capdell, York, primerenca . 
Col de capdell, Lombarda, morada, grossa 
Col de Brussel·les 
Col verda de brotó. 
Col gegant farratgera, Cavalier 
Col gegant farratgera, de fulles rissades 
Coli.flor extra primerenca . 
Coliflor de Nàpols, primerenca 
Coliflm· de Nàpols, tardana 
Coliflor de Nàpols, molt taroana 
Colinap (Napicol) blanc, Cbampion 
Creixens Alenois o morritort 
Creixens d'aigua o de font 
Creixens d'horta 
Escalunyes. 
Escarola rissada, de fulla doble 
Escar{)la rissada, cor ple . . . . 
Escarola molt rissada, Cabell d' Angel 
Escarola blanca, fulla d'enciam 
Espàrrec gros d'Holanda 
Espàrrec d' Argenteuil, primerenc 
Espinac monstruós de Viroflay . . . . 
Enciam de capdell, de les quatre estacions 
Enciam de capdell, Batavia 
Enciam de ca.pdell, Rei de Maig 
Enciam de ca.pdell gros, d'hivern 

Ptes. Ptes. 

l'50 
4'50 
3'00 
5'00 
6'00 
6'00 
1'75 
1'00 
l'O O 
2'00 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
6'00 
1'25 
4'00 

10'00 
1'00 
3'00 
3'50 
3'50 
2'50 
3'50 
1'15 
2'00 
3'50 
5'00 
1'00 
1'00 
2'00 
2'00 
1'75 
1'75 
1'75 
1'75 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
1'75 
1'75 
1'00 
1'25 
6'00 
3'50 
3'50 
3'50 
1'00 
0'75 
4'00 
l'50 
0'75 
1'25 
1'25 
2'25 
1'25 
1'00 
1'00 
0'50 
2'00 
2'00 
2'00 
2'00 

20'00 
40'00 
25'00 
45'00 
50'00 
50'00 
15'00 
9'00 
9'00 

18'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
50'00 
10'00 
30'00 

9'00 
25'00 
80'00 
30'00 
20'00 
30'00 
16'00 
18'00 
30'00 
45'00 

8'00 
8'00 

18'00 
18'00 
15'00 
15'00 
15'00 
15'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
15'00 
15'00 
8'00 

11'50 
50'00 
30'00 
30'00 
30'00 

9'00 
7'00 

35'00 
14'00 

5'00 
11'50 
11'50 
20'00 
11'50 

9'00 
9'00 
3'00 

17'50 
17'50 
17'50 
17'50 

I! 

lr 

I· 

1: ,, 

Enciam de capdell escaroler o català . . . . 
Enciam de capdell, Trocadero, per a l'exportació 
Enciam romà, llarg, blanc . 
Enciam romà, llarg, verd 
Faves quarantenes, molt primerenques 
Faves primerenques, blanques 
Faves primerenques, morades . 
Faves grosses, de Ma~hó, tardanes. 
Julivert comú 
Julivert fulla molt rissada 
Meló de la Guatlla, primerenc 
~Ió valencià tendral, primerenc 
Meló valencià groc, primerenc 
Meló valencià, tardà 

MONGETES 
PER A MENJAR, TENDRES 

Terreres, Mig.dol, molt prime1·enques 
Terreres, Negra de Bèlgica, molt primerenques 
Terreres, Motxa vermella, primerenques 
Terreres, Motxa grisa, primerenques 
Emparradores, Avellaneta blanca, primerenques 
Emparradores, Avellaneta negra, primerenques. 
Eànparradores, Avellaneta vermella, mig prea. 
Emparrad{)res, Incomparable o Cuc francés, pr. 
Emparradores, Sucre o Llaminera, molt prim. 
Emparr~dores, Garrafa! groga, mig prim. 
Emparradores, Garrafa! morada, bisbes, mig pr. 
Emparra.dores, Custòdia o Floreta, tardanes . 
Emparradores, Romana o Facciosa, tardanes . 

PER A DESGRANAR 
Terreres, Ganxet d'Alcanar, molt primerenques 
Terreres, Manresana, primerenques 
Emparradores, Rènega blca., mig primerenques 
Emparradores, Carai, tardanes 
Emparrad{)res, Ganxet, tardanes 
Emparradores, Garrofó valeneià, gra molt ample 

Nap de taula, blanc, rodó 
Nap de taula, blanc, llarg 
Nap de taula, blanc, mig llarg (nap de moda). 
Nap de taula, groc, rodó 
Nap de taula, llarg, neg1·e 
Pastanaga de taula, llarga 
Pastanaga de taula, mig llarga 
Pebrot, mata baixa, gros, molt primerenc 
Pebrot, gros, de Lloret, mig primerenc 
Pebrot, gros, de banya 
Pebrot, gros, de morro . 
Pebrot, molt gr.os, de Reus 
Pebrot, molt gros, ·de Torroella 
Pèsols Austràlia, mata baixa 
Pèsols Austràlia, emparradors 
Pèsols setsetmaners, mata baixa. 
Pèsols setsetmaners "Selectes", mata baixa 
Pèsols caputxins, banya de bè 
Pèsols caputxins, flor violeta. 
Porro gros, blanc 
Porro mònstruos, de Carentan 
Ravenet 1·osa, rodó, punta blanca 
Ravenet vermell, rodó, punta blanca 
Ravenet vermell, llarg 
Ravenet rosa, mig llarg, puñta blanca 
Ravenet vermell, mig llarg, punta blanca 
Remolatxa fina, morada 
Remolatxa fi.oa Cbeltenbam . 
Selsifis blanc . 
Síndria m{)lt primerenca 
Síndria de Màlaga . 
Síndria de València 
Tomàtec de Vilaseca, molt primerenc 
Tomàtec Pometa, gros, primerenc 
Tomàtec Pera, gros, tardà 
Tomàtec rodó, llis, gros, tardà 
Tomàtec de penjar 
Xicoira arrel grossa, de BrusseJ.les 
Xirivia 

100 grs. Un quilo 
Ptes. Ptes. 

2'00 17'50 
2'00 17'50 
2'00 17'50 
2'00 17'50 

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

0'75 6'00 
0'75 6'00 
2'00 18'00 
1'25 10'00 
1'25 10'00 
1'25 18'00 

1'25 12'00 
1'25 12'00 
1'25 12'00 
1'25 12'00 
1'25 12'00 
1'75 15'00 
2'00 17'50 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 

3'50 
375 
3'00 
3'50 
5'00 
5'00 

1'00 9'00 
1'75 16'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 a·oo 
1'00 8'00 
4'00 35'00 
1'25 10'00 
1'00 9'00 
1•oo 9·oo 
3'00 25'00 
3'50 32'50 
3'50 32'50 
1'50 12'50 
1'75 16'00 
1'75 15'00 
1'00 7'50 
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AGRICULTURA I RAMADERIA 

Llavors de 
Agrostis . 
Aira flexuosa . . . . . . 
Alfals fulla ampla, decuscutada, superior de Múrcia 
Alfals de fulla ampla, decuscutada, primera 
Alfals de Provença . 
Alfals Lupuli (Minette) 
Alfals rústec (Mielga) 
Alopecuro. 
A:rgelaga. 
Bersim 
Bromo de prats 
Carbassa molt grossa 
Cinossuro de prats 
Civada fromental. 
Colinap 
Col gegant, fulles llises, Cavalier 
Col gegant, fulles rissades 
Colça 
Dactil0 aglomerat 
Festuca pratensis. 
Festuca ovina 
Fleo de prats 
GiTasol gran 
H~lcus llanós 
Lotus comú . 
Moresc gegant Caragua 
Melilotus de Sibèria 
Moha d'Hongria 
Mostassa blanca 
Nap suec, molt gros, rodó 
Nap suec, molt gros, mig llarg 

Un quilo 
Pte s. 

7'00 
5'00 
3'25 
2'75 
8'50 
4'00 
4'00 
8'00 

15'00 
2'50 
4'50 
6'00 

10'00 
4'00 
9'00 
8'00 

11'50 
2'50 
4'00 
1'00 

10'00 
4'00 
2'50 
4'00 

10'00 
1'50 
2'50 
2'00 
2'50 
5'00 
5'00 

Farratgeres 
Nap suec, molt gros, llarg 
Nyàmares. 
Pastanaga fan·atgera, groga 
Pastanaga farratgera, blanca 
Pèsól farratger 
Pimpinela o trepadella rústega. 
P<Oa de prats 
Rave gros o de bou 
Ray grass, inglès 
Ray grass d'Itàlia 
Remolatxa (bleda rave) rosa Mammouth 
Remolatxa (bleda rave) vermella . 
Remolatxa (bleda rave) groga . 
Remolatxa (bleda rave) blanca, mig sucrera 
Remolatxa sucrera 
Serradella anual . 
Sorgo negre sucrat 
Sulla desclofollada 
Trèvol vermell o violeta 
Trèvol anyal, fè o fenc 
Trèvol nano, blanc 
Trèvol híbrid 
Trèvol de les SOP'eS (Anthyllis vulnerària) 
Trèvol d'Alexandria o Bersim 
Trepadella d'un dall, els 100 quilos . 
Trepadella de dos dalls, els 100 quilos 
Vessa farratgera, peluda . . 
Xicoira d'arrel grossa . 
Xirivia 
Llevors per a prats, en barreja 
Llevors de graminees, en barreja 

' . 

Un quilo 
Pte s, 

6'00 
1'25 
7'50 
7'50 
1'50 
4'00 
6'50 
4'00 
2'50 
2'50 
2'00 
3'00 
3'50 
2'50 
2'50 
2'00 
2'00 

10'00 
4'50 
3'00 

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

100'00 
110'00 

2'50 
15'00 

8'50 
3'00 
1'50 
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~-----------------------
<JUARTA 

EDICIÓ 

Forma un volum en octau de 368 
pàgines, més do ~~a gravats , 8 là
mines en neg1 e fora de text i vuit 
pàgines en les quals, sobre mag
nífic paper estucat es reproduei
xen, n tot color, bellíssims exem
plars de setze races de conills. 

Coberta a 2 tintes. 

Per Ramon J. Crespo 
Professor d 1 Avicultura 

Cuoiculicullura. 

En CONEJO 3 Y CONEJ l\RES, trobareu 
tot el que necessita saber tot bon Cl'iador d'aquests pro
ductius rosegadors. Els títols de les matèries que desen
rotlla extensament i documentadameut, donen idea del 

que és el llibre: 

1.-0rigen del conilL-li. Breus nocions sobre Anatomia 
i Fisiologia cuniculicular.-III. Com començar la cria de 
conills.-IV. Allotjament.-V. Alimentació.-VI. Reprq· 
ducci6.-VII. Els llodrigons.-VIII. Races principals de 
conills.-IX. Patrons vivents de cada raça.-X. Cobaies 
o conillets d'lndies.-Xl. Comptabilitat del con iller.-XII. 

Regles per el criador. 

La quarta edici6 és molt més extensa que les anteriors. El text, clar, plaent 
,i senzilJ, està complementat per l'imatge artfsticn, cl>pia fidel de Ja realitat. 

PREU DE L 'EXEMPLAR: 8 PESSEJES 
P~r S'so p.cssetes es tramet per cor.reu certificat. 

EL CULTIVADOR MODERN - Trafalgar, 76 
Telèfon 18744 - BARCELONA 

UNGUENTO ROJO: ;~sac~~~ · 
xos o altres varis defectes. 

AR.SECA LJNE: - Ofec, Anèmia-, Fatiga. 

BLA CK MIXTURE: ~~~i~ de tota 

EMBROCA ClON: - ~1~~~~~. la mus-

Dàniel Robert Claris, 72 
BARCELONA 

Agrairem als nostres llegidors que es mentiQ.\ AGRICULTURA I RAMADE.RIA en dirigir-se als~nunciants 



AGRICULTURA I RAMADERIA - - • 

IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 

ertNCIES ,APLICADES A L'AGRICULTURA 

Compendio de Agricultura. SELTENSPERGER (C.). Un volum. 15 ptes . 

Botlinlca agrícola. SCHRIBAUX (B.) I NANOT. Un volum . En premsa n . e . 

Química agrícola (Química del Sutlo). ANDRÉ (G.) (2 .• ed.). Dos volums. 26 ptes. 

Química agrícola (Quim/ca vegetal). ANDRÉ (G.) (2.• ed.). Dos volums. 

Entomologia y Parasitologia agrícolas. GUÉNAUX (2.• ed.). Un volum . 

Microbiologia agrícola. KAYSER (E .). Dos volums. 

Hidrologia agrícola. DIÉNERT (P.). Un volum. 

Meteorologia y Física agrícolas. KLEIN (P.) i SAN SON (J .). Un volum 

Analisis agrícolas. GUILLIN (R .). Un volum. 

Higiene de la granja. REGNARD (P.) i PORTIER (P.). Un volum. 

Geologia agrícola. CORD (E .). Un volum. 

Previsión del tlempo. SANSON. Un volum . 

Ornitologia. C . GUÉNAUX . Un volum . 

Oiccionario de Agricultura, ZootecnlJI y Veterinaria, dirigit per A. MA
TONS i M. ROSSELL 1 VILÀ. Es publica per fascicles . Publica t el volum 
primer (que consta d)l Ires fascicles) . 
Publicat demés el fascicle 4 .art (primer del volum segon). 

Compendio de Química agrícola. GAIN (E .) . Un volum. 

Anatomia Velerinaria. S . SISSON . Un vo lum iJ.luslral. 

El Suelo. VILLAR (E . H . DEL) . Un volum . 

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 

Agricultura general. DIFFLOTH (P.) (2 . ~ edició) . Quatre volums : 
I. Saelo g mej orauuenlo de los tierrns. . • . . . 14 ptes. 

11. Labores g rotnctrin de cn/flvos. • • . . . . . . 14 ptes. 
III. Sfembras g CJridado de los CJlllivos. . . . . . . 13 ples. 
IV. Cosechas g conser uncfón de tos prodnctos ngrlcolns. IS pt.es. 

Abonos. GAROLA (C. V.) i LAVALLÉE (P.) (2. a edició) . Dos volums . 

Cereales. GAR(ILA (C V.) i LAVALLÉE (P.) (2 .a edició) . Dos volums. 

Prados y Plaotas forrajerss. GARO LA (C . V.) . Un volum . 

ArboricuiturJl frutal. BUSSARD (L.) i DUVAL (J .) (2 .• edició). Un volum . 

Silvlcullura. PRON (A.) . Un volum . 

Vitlcullura. PACOTTET (P.) (2 .• edició). Un volum . 

Cultivo hortícola. BUSSARD (L.) . Un volum. 

Plantas de escarda. HITlER (H .). Un volum . 

La Mimbrera (C!lltivo y aplicaciones). LEROU X (E .) . Un vo lum. 

Enlermedades parasitarias de las plant as cultivadas. DELACROIX (J .) 
MAUfl.LANC (A .) (2 .• edició) . Un volum . 

Enf. no parasltarlas de las plantas culth•adas. DELACROIX. Un volum . 

Cultlvos meridiooales. RIVIÈRE (CH .) i LECQ (H .). Dos volums. 

Tratado de Patologia y TerJlpéutlca vegetales. FERRARIS (T.) . Dos volums . 

Olivicultura. MANUEL PR.IEGO (J .) . Un volum. 

La Aital! a. CRUZ LAPAZARAN BERISTAIN (J .). Un volum . 

La uva de o;esa de Almeria. RU.EDA PERRER (P .) . Un volua. 

28 pies. 

En premsa . 

26 pies . 

14 ptes . 

14 pies . 

14 pies. 

14 pics. 

14 pies . 

En premsa . 

En premsa . 

60 pies . 
18 !) Ics. 

20 pics. 

En premsa . 

10 ptes . 

7 ptcs . 

24 pies 

26 pte~ . 

27 ptes . 

16 pies . 

15 pies . 

15 pies . 

16 pies. 

15 pies. 

15 ptes . 

15 pi es. 

14 pies. 

13 pies. 

29 pies. 

76 pies. 

10 ptes . 

6 pies 

12 pics . 

El çultivo del aza!ran. jUAN BTA . LLORCA . Un volum. En premsa 

El cultivo del arroz. R. PONT DE MORA . Un volum. 

El Al!orlón . P. j . RIERA . Un volum. 

PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIMALS 

Zootecnla general. DIFFLOTH (P.) . Dos volums. 

Razas bovlnas. DII"FLOTH (P.) . Un volum . 

En premsa . 

. En premsa 

29 ptes. 

16 pies . 

1 

Razas caballares: DIFFLOTH (P.) . Un volum. 

Ganado !anar. DIFFLOTH (P .) . Un volum. 

Avicultura. VOJTELLIER (C .) (2 .a edició) . Un volum. 

• • 15 ptes . 

14 ptes . 

15 pies . 

Aliment. racional de los Animales domést icos. GOUIN (2.• ed .) . Un volum . En premsa . 

Higiene y Enfermedades del gaoado. CAG NY i GOUIN (2.• ed.). Un volum. IS pies . 

Apicultura. HOMMELL (R .) . Un volum. 

· Cabras, cerdos, conejos. DIFFLOTH (P .). Un volum .. 

Sericicullura. VIEIL (P.). Un volum. 

Producción y doma del ca ballo. BONNEFONT (J .) . Un volum. 

La P esca y «ls Peces de agua dulce. VILLATE DES PRUGNES (R.) . Un vol. 

Piscicultura . GUÉNAUX (G .) . Un vo lum . 

Manual de Veterinaris prac ti ca . HUGUI ER. Dos volums . 

Mélodos modernos de Avicultura . DIFFLOTH (P.) . Ón volum . 

Trat. pract. de las Enferm. de las Abejas y s u Pollo . CAILLAS . Un volum . 

Alimeotación de los Animales . ROSSELL 1 VILÀ (M .). Un volum . 

ENGINYERIA RURAL 

Mat er ial vitícola. BRUNET (R .). Un volum . 

Materia l vi nícola . BRUNET (R .) . Un vo lum . 

Construcciones rurales. DANGUY U.). Un volum. 

11 .. • 1 

Rlegos. R!SLER (E .) . i WÉRY (G.) (2 .• edició). Un volum . 

Dreoaje y saneamiento de las tierras . RISLER i WÉRY (2 .• ed .) . Un volum. 

Praclicas de lngen ieria rural. PROVOST (A .) i ROLLEY (P.) . Un volum. 

Electrlcldad agrícola . PETIT (A .). Un volum . 

Topografíll agrícola. MURET (C .). Un vo lum . • • 

Maqulnas de labranu. COUPAN (G.). Un volum. - • • 

_MAqulnas de cosecbas. COUPAN (G.) . Un volum . 

TECNOLOGIA AORICOLA 

Viniflcaclón. PACOTTET (P.) (2 .• edició) . Un volum. 

Aguardientes y vinag res. PA COTTET (P.): Un volum. 

Lechería. MARTÍN (C .) (2 .3 edició). Un volum. 

las Conservas de frutas. ROLET (A. ) (2 .• edició) . Un volum . 

la s Conservas de leg umbres (Cames, productos dtl corral y dt la lt-
cherla ). ROLET . Un vo lum . 

Indu stria y comercio de los Abonos. PLUV!NAGE . (C .). Un volum . 

ta remolacha y la fabric. del azúcar de remolacha. SAJLLARD . Un volum. 

El Manzanl' de s idra y la Sidrería. WARCOLLJER (G .). Un volum . 

Destileria agrícola e industrial . BOULLANGER (E.). Dos volums. 

Vinos de Cbampaiia y espumosos. PACOTTET i GUJTTONNEAU. Un volum. 

la~ ind ust rlJi s de la Leche. LLOVET. Un volum. . . 

15 ptes. 

14 pte.s. 

14 ple& . 

14 ptes . 

15 ptes . 

14 pies . 

35 ptes . 

21 ptes . 

5 ptes . 

8 pies . 

14 ptea . 

15 pies . 

15 pies . 

14 ptes . 

12 ptes . 

14 ptes 

15 ptes . 

14 pies . 

15 ptea . 

En prensa . 

1!5 ptea . 

1!5 plea . 

14 ptea. 

15 plea . 

14 ptes . 

IS ptes . 

18 ptea . 

16 pies . 

26 pies . 

14 pies. 

JO ptes . 

& ptea. Enfermedades de los vinos. BRUNET (R.) . Un volum. 

Conlabilld9ll agrícola. P . j . GIRONA . Un volum. 

leglslacióo agrícola. P. J . GIRONA . Un vohm . 

- n 

~ . . . En premsa. 

, l!n premu. 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RUW.AL 

Economia rural. jOUZIER (E .). Un volum . 

Explotación de un dominio agrícolJl. VUIGNtR (R .). Un volum. 

El llbro de 111 campesina. !3USSARD (O.). Un volum . 

Agenda Agrícola . \'VÉHY (G .) (2 ." edició) . Un Yolum . 

1!5 ptes 

16 ptes . 

14 ptea. 

e ptea 

Per a les demandes, dirigir-se a ta revista EL CULTIVADOR MODeRN Trafalgar, 76. BARCELONA 
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v I N y A T E R S: 
LES PREMSES CONTINUES 

C O ·L IN 
Són les millors fins avui. No dei
xen solatges, quedant el vi sense 

aspror. 

Primer Premi i Medalla d'Or en el 
Concurs de Premses a Alcàssar 

de Sant Joan 

J:l J:l J:l 

Material de Verema 

Productes per 
a ¡:Elaboració 

DEMANEU DETALLS I CA
TÀLEGS 

VIGENTS VILA CLOS A PASSEIG DE GRACIA , 88 B I 
f':!\ Tel. 72095-Dir. Teleg. KEGEVILA arce ona 

AVI 
llllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll 

Especialitzada en Ra~ a 
la selecció de la T 

S i desitja pobl~r els 
seus galliners de 

Gallines 

"PRAT" 
no dubti on pot ad

quirir-les. 

GRANJA 

INSTAL'LADA EN EL MATEIX PRAT DE LLOBREGAT IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII 

Prat Lleonada Ja que s'imposa en tots . els galliners indus
trials per ésser la que rendeix millors guanys 

Gallina que amb u o any posà 221 ous, co~ 
mençant la posta el 2 d'octubre de 1928 

Gallina d'aquesta Granja que o btio~ 
~ué el Campionat de Barcelona, 1928 

En totes les exposi
cions on es presenta 

Granja 
Avícola Prat 
obté sempre les millors 

recompenses. 

Especialitat en la venda de P O L L ET S S E L E e e I O N A T S 

~:;';.aa~:~~i':~t~~b~~t~:!t~\i:!t;:: Direcció postal: Granja Avícola Prat · Prat de Llobregat ( Prov. de 
Barcelona) 

lillPREl\lTA AGRICULTURA I RAMADERIA 


